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6. Studiju programmas mērėi, uzdevumi un plānotie rezultāti 
 

Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” izstrādāta 

atbilstoši LR IZM klasifikācijai (kods 42345), atbilst LR MK noteikumiem Nr. 481 

“Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un 5. 

kvalifikācijas līmeĦa ekonomista profesijas standartam, ko LR IZM apstiprināja 2004. gada 

20. aprīĜa rīkojumā Nr.241. 

Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness”, kas 

nodrošina profesionālā bakalaura grāda uzĦēmējdarbībā un ekonomista kvalifikācijas 

iegūšanu, akreditēta 2006.gadā. Akreditācijas termiĦš ir līdz 31.12.2008.g. (Akreditācijas lapa 

Nr. 050 – 1036. Akreditācijas komisijas lēmums Nr.1058 no 12.07.2006.). 

Programmas stratēăiskais mērėis: 
 
Sagatavot kvalificētus speciālistus ar vispusīgu izglītību Eiropas ekonomikas un biznesa 

jomā, izmantojot attiecīgo zinātnes nozaru fundamentālo un praktisko pētījumu 

rezultātus. 

Programmas specifiskie mērėi:  

• Pastāvīgi pilnveidot studiju saturu un organizāciju, palielinot patstāvīgo studiju 

lomu, Ħemot vērā studentu individuālās īpatnības, dodot iespējas apgūt zināšanu 

un prasmes profesionālā studiju programmā; 

• Radīt savstarpēji rosinošu vidi studentu un docētāju personiskajai un 

profesionālajai saskarsmei; attīstīt studentu zinātniski-pētnieciskā darba iemaĦas 

un prasmes; 

• Rosināt docētāju kvalifikācijas paaugstināšanu, viĦu sadarbību ar citām Latvijas 

un ārvalstu izglītības iestādēm, zinātniskās un pētnieciskās aktivitātes, jaunu 

izglītības tehnoloăiju apgūšanu un to ieviešanu studiju procesā; 

• Papildināt studiju materiāli tehnisko bāzi atbilstoši Eiropas attīstīto valstu 

līmenim. 

Programmas uzdevumi: 

Programmas uzdevumi aptver trīs galvenos profesionālās sagatavošanas organizācijas 

aspektus – vispārizglītojošais, sociāli-komunikatīvais un profesionālais. Līdz ar to, par 
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galvenajiem uzdevumiem ekonomista profesijas apgūšanā dotās programmas ietvaros tiek 

uzskatīti: 

1)  Vispārizgl ītojošajā aspektā: 

• attīstīt studentus mūsdienu darba tirgu pieprasītas vispārējas kompetences atbilstoši 

profesijas standartam ”Ekonomists”; 

 

• nostiprināt teorētiskās zināšanas praktiskajā darbā; 

• attīstīt centienus patstāvīgai zināšanu paplašināšanai un praktisko iemaĦu 

nostiprināšanai; 

• attīstīt informācijas avotu izmantošanas prasmi sekmīgai studiju un profesionālo 

uzdevumu veikšanai. 

2)  Sociāli-komunikat īvajā aspektā: 

• bagātināt komunikatīvo un ekonomiskās darbības pieredzi; 

• Attīstīt motivāciju sava kultūras līmeĦa, erudīcijas paaugstināšanai, redzes loka 

paplašināšanai; 

• Attīstīt prasmi un vēlēšanos veidot starppersoniskus un starpkultūru kontaktus un 

uzturēt tos. 

 
3)  Profesionālajā aspektā: 

• nodrošināt jaunāko atziĦu un diskusiju apgūšanu ekonomikā un vadības zinātnē;  

• iepazīstināt ar Eiropas valstu ekonomiskās attīstības problēmām un tendencēm; sniegt 

Eiropas integrācijas procesa analīzi, nosakot problēmas un attīstības perspektīvas;  

• nodrošināt zināšanas par biznesa organizāciju, vadīšanu un specifiku Eiropā;  

• piedāvāt tādu programmas saturu, kas Ĝaus programmas, beidzējiem risināt sarežăītus 

analītiskos uzdevumus un pieĦemt lēmumus ekonomikas un biznesa jomā, kā arī 

turpināt studijas maăistrantūrā. 

 

Studiju plānotie rezultāti: students, kurš sekmīgi apguvis programmu, ir kvalificēts 

ekonomists Eiropas ekonomikas un biznesa jomā. ViĦu raksturo: 

1. tabula 

Profesionālas 
ekonomista 
kompetences  

- prot pētīt dažādas ekonomiskās problēmas, novērtēt uzĦēmējdarbības vidi 
un tās iespējamās izmaiĦas; 

- prot vākt, analizēt un interpretēt ekonomisku informāciju, izvērtēt un 
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salīdzināt ekonomiskas darbības alternatīvas, novērtējot to iespējamās 
sēkas;   

- veic ekonomisko un finanšu analīzi; 
- orientējas banku un finanšu sektora darbība un nodokĜu sistēmā; 
- prot izprast grāmatvedības operācijas, ekonomiskas darbības uzskaiti un 

kontroli; 
- novērtē situāciju tirgū un pielāgo uzĦēmējdarbību atbilstoši tirgus 
prasībām;    

- pārzina lēmumu pieĦemšanas metodes, vada procesus un resursus ar mērėi 
nodrošināt to efektīvu izmantošanu; 

- veic ekonomiskās darbības procesu un rezultātu analīzi. 
Komunikat īvās 
kompetences 

- pārvalda klausīšanas, runas, lasīšanas un rakstīšanas kultūru; 
- ar cieĦu un labvēlību attiecas pret saskarsmes partneriem;    
- ievēro etiėeti dažādās saskarsmes situācijās; 
- izmanto saskarsmes psiholoăijas prasmes un zināšanas; 
- ievēro adresāta īpatnības, saskarsmes komunikatīvās intences un apstākĜus;  
- cenšas ievērot vispārējos retorikas likumus un mūsdienu saskarsmes 

paraugus; 
- sagatavo un sniedz prezentācijas. 

Valodas 
kompetences  

- prot lietot apgūstamās svešvalodas profesionālās darbības ietvaros; 
- prot izmantot dažāda veida vārdnīcas, izziĦu krājumus, enciklopēdijas; 
- izmanto valodu zināšanas ekonomiskās informācijas vākšanā, pētīšanā, 

analīzē; 
- izmanto valodu zināšanas saskarsmē ar ārzemju partneriem; 
- attīsta valodas prasmes savā profesionālajā darbībā. 
  

Tiesiskās 
kompetences 

- izprot likumdošanas procesu un tā ietekmi uz ekonomiku; 
- orientejas Eiropas tiesību jomā; 
- izprot un pielieto savā praktiskajā darbā Latvijas un Eiropas likumu 

tiesiskās normas; 
- konsultē ekonomiskos, politiskos jautājumos, Ħemot vērā likumdošanas 

normas. 
Inform ācijas 
tehnoloăiju 
kompetences 

- prot lietot modernās informācijas tehnoloăijas profesionālās kompetences 
ietvaros;  

- prognozē un plāno ekonomisko darbību ar informācijas tehnoloăiju 
izmantošanu.  

 
Kulturolo ăiskās 
kompetences 

- orientējas savas valsts un pasaules aktualitātēs; 
- attiecas ar izpratni un cieĦu pret sarunu biedra nacionālajām un kultūras 
īpatnībām un spēj ievērot šos faktorus saskarsmē; 

- uzkrāj un pilnveido pieredzi starpkultūru komunikācijā; 
- ievēro ētiskos aspektus mērėu formulēšanā un sasniegšanā. 
  

Studiju 
kompetences 

- prot atrast un izmantot nepieciešamo informāciju; 
- prot atlasīt un sistematizēt informāciju savas profesionālās darbības 

ietvaros; 
- prot papildināt savas zināšanas ekonomikas jomā, izmantojot dažādus 

informācijas avotus; 
- seko ekonomikas teorijas un prakses sasniegumiem, izmanto tos savā 

profesionālajā darbībā;  
- veic zinātniskās pētniecības darbu, attīstot ekonomikas teorijas, koncepcijas 

un metodikas;  
- prot formulēt problēmas, dot uzdevuma nostādni;  
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- pārvalda dažādus atmiĦas trenēšanas un attīstīšanas veidus;  
- pastāvīgi paaugstina savu kvalifikāciju.  

 
7. Studiju plāna atbilstība PA mērėiem un uzdevumiem 

 
PA ilgtermiĦa mērėis ir turpināt nodrošināt augstskolā iegūstamās izglītības  atbilstību 

Latvijas un Eiropas 2.līmeĦa augstākās profesionālās izglītības augošajām prasībām, sekmējot 

studējošo un absolventu konkurētspēju Eiropas mērogā. PA mērėis pilnībā atbilst BoloĦas 

deklarācijā paustajai idejai , ka „otrā cikla rezultātā piešėirtajam grādam jāatbilst Eiropas darba 

tirgum, kalpojot par atbilstošu kvalifikācijas līmeni”.  

Eiropas Augstākās izglītības ministru komunikē (pieĦemts 2005.gadā Bergenā) nosaka, ka 

jāpaplašina piekĜuve augstākajai izglītībai – „jārada studentiem atbilstoši apstākĜi, lai tie varētu 

sekmīgi pabeigt studijas …”. Šīs Eiropas Savienības prasības ievērotas, piedāvājot 
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studijas dažādās studiju formās, nodrošinot PA absolventu studiju turpināšanas iespējas 

maăistrantūrā, tādējādi realizējot studiju elastīgumu un atvērtību. 

Otra līmeĦa profesionālās studiju programmas mērėis un uzdevumi pilnībā atbilst PA 

attīstības stratēăijai. Tādējādi gan no PA, gan arī no Latvijas valsts interešu viedokĜa piedāvātā 

studiju programma vērtējama kā aktuāla visiem ekonomikas un biznesa jomā strādājošajiem 

speciālistiem, tāpēc ka tā: 

1. Dod iespējas topošajiem ekonomistiem iegūt otra līmeĦa profesionālo izglītību, 

izmantojot mūsdienīgu studiju formas; 

2. Integrē  ekonomikas, uzĦēmējdarbības, finanšu,  grāmatvedības, vadīšanas, tirgzinības, 

datorzinātnes, juridisko, u.c. zinātĦu teorētiskās zināšanas un veicina praktisko iemaĦu 

veidošanos; 

3. Ir elastīga, sekojot pieprasījumam Latvijas un ES darba tirgū, 

4. Programmas realizācijā paredz iesaistīt docētājus no PA sadarbības partneraugstskolām, 

kā arī vieslektorus. 

 
7.1. Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 

 
 Otrā līmeĦa profesionālās studiju programmas “Eiropas ekonomika un bizness” iekšējās 

kvalitātes mehānismu nosaka šādi kritēriji: 

• Studiju procesa atbilstība PA attīstības stratēăijai.  

• Studiju procesa kvalitāte. 

• Studiju programmu kvalitāte. 

• Akadēmiskā personāla kvalitāte. 

• Sadarbības ar reflektantiem un absolventiem kvalitāte. 

• Infrastruktūras kvalitāte. 

• Finansējums un saimnieciskās darbības kvalitāte. 

Lai raksturotu studiju programmas “ Eiropas ekonomika un bizness” iekšējās kvalitātes 

mehānisma darbību, kā svarīgākie kritēriji izvirz āmi šādi: 

• Studiju procesa kvalitāte. 

• Studiju programmas kvalitāte. 

• Akadēmiskā personāla kvalitāte. 

Šos vērtējumus kontrolē ārējie normatīvie akti (piem., Augstskolu likums,  LR Ministru 

kabineta noteikumi Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts 
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standartu”, Ekonomista profesijas standarts u.c.), PA iekšējie normatīvie dokumenti (piem., 

Psiholoăijas Augstskolas nolikums par apmācības noteikumiem PA, Nolikumi par filiālēm, 

Prakses nolikums u.c.,  dažādi Noteikumi u.c.), kvalitātes novērtējuma procesā iesaistītās 

personas (PA vadība, akadēmiskais personāls, studējošie, absolventi, darba devēji, Izglītības 

valsts inspekcija u.c.), atklāj docētāju un studējošo pētnieciskais darbs un studiju procesa rezultāti 

(studējošo sekmība, atbiruma % u.c.). 

Dažādu studiju formu studiju procesa kvalitāte PA  tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem: 

- Studējošo nodrošinājums ar studiju atbalsta sistēmas elementiem (studiju materiāli, 

dažāda veida konsultācijas klātienē, elektroniski, pa telefonu utt.). 

- Patstāvīgā darba organizācija - plānojums, apjoms, pārbaudes veidi utt.. 

- Inovatīvas studiju procesa metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, 

problēmu risināšana, jauno informāciju tehnoloăiju izmantojums (TV-tilti u.c. ). 

- Zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana studiju procesa 

pilnveidošanai. 

- Studējošo iesaistīšana praktiski pētnieciskajā darbā (tematikas aktualitāte un saistība ar 

studiju programmas saturu). 

- Starptautiskā sadarbība, studējošo prakses iespējas. 

 

Studiju programmas kvalitāte PA tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem: 

- Programmas mērėa un uzdevumu skaidrība, sasniedzamība, atbilstība PA attīstības 

stratēăijai un koncepcijai. 

- Studiju satura atbilstība LR izglītības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, otra 

līmeĦa profesionālās izglītības standartam, PA iekšējiem normatīvajiem aktiem . 

- Demokrātiska studiju programmas vadīšana, PA vadības, akadēmiskā personāla, 

studējošo un darba devēju sadarbība programmas uzlabošanas nolūkos. 

- Studiju programmas metodiskais, informatīvais un tehniskais nodrošinājums. 

- Ikgadējs studiju programmas pašnovērtējums. 

 

PA akadēmiskā personāla kvalitāte tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem:  

- Akadēmiskā personāla atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

- Profesionālā kompetence ( prasme strādāt ar nepilna laika studiju formas studentiem, 

prasme strādāt ar pieaugušajiem), radošas spējas. 

- Pētnieciskais darbs un tā rezultāti. 
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- PA piedalīšanas organizatorisko struktūru darbībā:  

- 1) Programmas padome. 

- 2) Senāts. 

- Studentu līdzdalība, PA organizatorisko struktūru darbībā. 

- Studentu aptaujas rezultāti. 
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8. Studiju programmas saturs, apjoms, struktūra un plānotie rezultāti 
 

8.1. Programmas satura specifika 
 

Akreditējamā studiju programma ir oriăināla no Psiholoăijas Augstskolas un Latvijas 

augstskolu viedokĜa. Tā vispirms ir profesionāla studiju programma, kura orientēta uz 

tautsaimniecībai Ĝoti vajadzīgu speciālistu-ekonomistu sagatavošanu darba tirgum. 

Profesionālās izglītības studiju programma “Eiropas ekonomikas un bizness” piedāvā 

vispusīgas un pietiekamas profesionālās zināšanas, lai programmas absolventi sekmīgi 

iesaistītos kā Latvijas, tā arī paplašinātās Eiropas Savienības koptirgū. Programma nodrošina 

studentiem arī turpmākās studiju perspektīvas, dodot iespēju turpināt studijas profesionālā 

maăistra studiju programmas.  

Studiju programma “Eiropas ekonomikas un bizness” aktualitāti nosaka arī mūsdienu 

tendences ekonomiskās un politiskās integrācijas jomā.  

Speciālistu-ekonomistu sagatavošanai ar augstāko izglītību jāatbilst Latvijas un Eiropas 

Savienības darba tirgus prasībām. UzĦēmējdarbības attīstība Latvijā, tirgus infrastruktūras 

pilnveidošanās un iestāšanās Eiropas Savienība prasa augsti kvalificētus speciālistus 

ekonomikai svarīgās nozarēs gan Latvijā, gan Eiropā. 

Studiju programma “Eiropas ekonomikas un bizness” izstrādāta, lai, pirmkārt, attīstītu 

studentu profesionālās iemaĦas un prasmes, komunikatīvās spējas, sekmētu ekonomikas 

zināšanu apguvi augstā līmenī. 

Otrkārt, studentiem veidosies teorētiskā un praktiskā bāze sekmīgam sava profesija 

darbam dažādās biznesa organizācijas un profesionālajās jomās. 

Programmas apguve organizēta tādā veidā, lai, no vienas puses, veidotos komunikatīvā un 

uzĦēmējdarbības pieredze, notiktu zinātniski pamatota profesionālā pašvērtējuma un 

pašattīstības apguve kā vispārējs profesionālās kompetences pamats, bet, no otras puses, dotu 

iespēju specializēties noteiktā jomā (finanses, vadīšana, tirgzinības, bankas utt.). Nākamās 

profesionālās darbības joma tiek sistemātiski apgūta darbībā (skat. Pielikumā Nr. 2.), ko 

veido: 

Programmas formulēto mērėu un uzdevumu sasniegšanu nodrošina gan fundamentālo 

ekonomikas kursu, gan nozares profesionālās specializācijas kursu apgūšana. ĥemot vērā 

valstī izveidojošo ekonomisku un politisku situāciju, kā arī programmas nosaukumu, liela 

vērība tika pievērsta specifisko ar Eiropas Savienības valsts funkcionēšanas jautājumu saistīto 
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studiju kursu apgūšanai. Bet studiju programma neaprobežojas tikai ar ekonomikas profila 

priekšmetiem. Tiek apgūti arī: 
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• humanitārie un sociālie personības attīstību virzošie un komunikatīvas kultūras 

izglītojošie priekšmeti; 

• eksakto zinību priekšmeti, kuri Ĝauj studentiem apgūt firmas ekonomiskās darbības 

analīzes jaunākās metodes, izmantojot informatīvās sistēmas ekonomikā; 

• valodas – augstskolas absolventiem jāzina  vismaz viena svešvaloda nepieciešamā 

līmenī savu profesionālo pienākumu veikšanai; liela vērība tiek veltīta valsts valodas 

zināšanu pilnveidošanai; 

• komercdarbības tiesiskais nodrošinājums – tiek mācītas darba, komerciālās un Eiropas 

ekonomiskas tiesības, lai speciālists brīvi orientētos tiesību zinātnēs kā Latvijā, tā arī 

Eiropā.  

 

Studiju programmas specifika ir tāda, ka programmas absolventam jābūt plaša 

profila speciālistam, jo viĦa pienākumi atbilstoši profesijas standartam “Ekonomists” 

prasis zināšanas: 

• mikro- un makroekonomikā, prasmi analizēt ekonomisko situāciju, pieĦemt 

kvalificētus lēmumus sakarā ar uzĦēmuma finansiālo darbību; plānošanā, 

saimniecības pārvaldības un personāla vadībā, uzĦēmējdarbības tiesiskajā 

nodrošinājumā;  

• moderno datortehnoloăiju un informācijas sistēmu izmantošanā uzĦēmējdarbībā. 

 

Latvijas ekonomikas tālākā attīstība cieši saistīta ar integrāciju Eiropas Savienībā. Tas 

ir viens no svarīgākiem iemesliem, tādu speciālistu sagatavošanai, kas spētu strādāt arī 

Eiropas uzĦēmējdarbības laukā. Šajā sakarā augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmai ekonomikā jānodrošina iespēja apgūt kā fundamentālo zinātĦu kursus, kā arī 

praktiski orientētus priekšmetus, lai gatavotu tādus speciālistus, kas varētu strādāt 

komercsabiedrībās kā savā valstī, tā arī aiz tās robežām. 

Augstskolas misija – sagatavot Latvijas tautsaimniecībai speciālistus ar augstāko 

izglītību saskaĦā ar Eiropas Savienības prasībām. Pašlaik augstskola ir ieĦēmusi stabilu vietu 

Latvijas izglītības sistēmā. Tā ir moderna augstskola, kurā studenti apgūst netikai topošo 

profesiju, bet arī attīsta savu radošo intelektu, prasmi patstāvīgi iegūt nepieciešamās zināšanas 

un apgūt praktiskās iemaĦas to pielietošanai. 
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Viss augšminētais apstiprina viedokli, ka studentu sagatavošana PA profesionālo 

studiju programmas “Eiropas ekonomikas un bizness” ietvaros, kura paredz minēto 

uzdevumu risināšanu, ir ilgi būs aktuāla, un veicinās Latvijas sabiedrības attīstību. 
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Latvijas sabiedrības pieprasījums pēc speciālistiem ekonomikas un biznesa jomā 

pastāvīgi pieaug kā valsts sektorā, tā ari privātsektorā. Iespējas iepazīties ar mūsdienu biznesa 

attīstību Eiropas mērogā, kuras dot PA, nodrošina absolventu iespējas kĜūt par 

konkurētspējīgu speciālistu ne tikai mūsdienu Latvijā, bet arī pēc integrācijas Eiropas 

Savienībā. 

 

8.2. Studiju programmas “Eiropas ekonomikas un bizness” apjoms, 
 struktūra un plānotie rezultāti  

 
Studiju programmas ilgums:  4 gadi pilna laika studijās 

 4,5 gadi nepilna laika studijās 
Studiju programmas apjoms:  160 kredītpunkti (240 ECTS)  
Kred ītpunkti :    1 KP ir  40 akadēmiskā darba stundas nedēĜā 

 
Valsts otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standarts nosaka izglītības 

programmas obligāto saturu. 

Studiju gads ir sadalīts divos semestros, kam seko eksāmenu sesija. Studiju laikā ir 

paredzēta profesionālā prakse. Studiju programmas uzsākšanu, studijas, iespējamo kursu 

secību un piekšnoteikumus, kā arī sekmīgu studiju programmas pabeigšanu reglamentē PA 

normatīvie dokumenti. 

Programmas pamatdaĜas ir (3. pielikums): 

- studiju kursi – 122 kredītpunkti jeb 76,25% apjoma; 

- prakse – 26 kredītpunkti jeb 16,25% apjoma; 

- bakalaura darbs - 12 kredītpunkti jeb 7,5% apjoma. 

Studiju programmas kursi atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.481 “Noteikumi par otrā 

līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” veido 4 grupas:  

A I   -  vispārizglītojošie studiju kursi – 20 kredītpunkti jeb 16,4%; 

A II  – nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloăiju  studiju kursi  - 36 

kredītpunkti jeb 29,5%; 

B     -  nozares profesionālās specializācijas studiju kursi  - 60 kredītpunkti jeb 49,2%; 

C     -  brīvās izvēles studiju kursi  - 6 kredītpunkti jeb 4,9%.(skat. 2.tabulu).  

 
2.tabula  

A, B un C daĜas īpatsvars pēc kredītpunktiem un priekšmetu daudzuma 
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 Kred ītpunkti Priekšmeti 
 Skaits % Skaits % 

A-daĜa  56 45,9 
 

24 36,9 

B-daĜa  60 49,2 
 

32 49,2 

C-daĜa  6 4,9 
 

9 13,9 

 
 
 

Programmas struktūra un plānotie rezultāti doti tabulā. 
3. tabula 

Programmas 
struktūra Kred ītpunkti  Studiju programmas  sastāvdaĜu rezultāts 

Vispārizglītojošie 
studiju kursi 

 
20  KP 

 

Students pēc sekmīgas programmas daĜas apguves paaugstina 
vispārējo izglītības un kultūras līmeni, kas nepieciešams 
profesionālajai darbībai: 
- izprot komunikācijas psiholoăiju, tās veidus, modeĜus, sociālās 
normas; 

- prot veidot lietišėas attiecības, uzturēt tās un veidot savu uzvedību 
saskaĦā ar sabiedrībā pieĦemtām normām; 

- apzinās biznesa komunikācijas specifiku un spēj to ievērot savā 
profesionālajā darbībā; 

- pārvalda pētnieciska darba rakstīšanas metodes; 
- pārvalda dokumentus un korespondences noformēšanas 
standartus, dokumentu glabāšanas organizācija; 

- pārzina biznesa valodas prasmes un iemaĦas, prasmes speciālo 
tekstu lasīšana, izpratnē un pielietošanā profesionālai darbībai; 

- spēj izdarīt vispāzinātus abstraktus spriedumus no konkrētu faktu 
kopuma un pielāgot šos vispāzinātus secinājumus konkrētu faktu 
izskaidrošanai. 

 
Nozares 
teorētiskie 
pamatkursi un 
informācijas 
tehnoloăiju kursi 

  
36 KP 

 

Students pēc sekmīgas programmas daĜas apguves iegūst teorētiskās 
zināšanas un praktiskās iemaĦas ekonomikas nozarē, kas 
nepieciešamas, lai spētu stratēăiski un analītiski formulēt un risināt 
profesionālās problēmas: 
- zina galvenās ekonomikas attīstības tendences; 
- prot prognozēt un plānot ekonomisko darbību kopumā un 

atsevišėus tās posmus; 
- prot analizēt situāciju uzĦēmējdarbības tirgū; 
- pārzina prasības, kas tiek uzstādītas ekonomistam; 
- zina mūsdienu ekonomikas teorijas un prot tās izmantot savā 

ekonomista darbā; 
- izmanto matemātisko aparātu ekonomisko problēmu analīzei 

makro- un mikro- līmenī; 
- izprot komerctiesību zinību pamatus, līgumu slēgšanu, izpildi un 

atbildību; 
- izprot ekonomiskās cēloĦu sakarības mikro- līmenī un 

ekonomiskās rīcības teorētisko pamatojumu; 
- izprot ekonomiskās makro- līmeĦa procesu cēloĦsakarības un to 
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Programmas 
struktūra Kred ītpunkti  Studiju programmas  sastāvdaĜu rezultāts 

saistību ar valsts ekonomiskās un sociālās politikas attīstību; 
- prot informācijas tehnoloăiju iespējas izmantot ekonomiskos 

aprēėinos un diagrammās. 
Nozares 
specializācijas 
(profesijas) 
studiju kursi 

 
60 KP 

 

Students pēc sekmīgas programmas daĜas apguves iegūst zināšanas 
un prasmes, kas ir pamatā ekonomista darbam un ir nepieciešamas, 
lai paaugstinātu profesionālo kvalifikāciju: 
- pārzina ekonomiskās darbības  procesus un rezultātu analīzi; 
- prot pētīt dažādas ekonomiskas problēmas: makroekonomiskos 

procesus, naudas apgrozību tirgvedību, nacionālas un Eiropas 
ekonomiskās attīstības tendences, nodokĜu sistēmas, finansiālo 
politiku un cenu politiku; 

- izvērtē un salīdzina ekonomiskās darbības alternatīvas, novērtē to 
iespējamas sekas; 

- ieguvis pieredzi profesionālo zināšanu pielietošanā; 
- prot veikt ekonomisko un finansiālo analīzi; 
- izprot ekonomiskās darbības uzskaiti un kontroli. 

Izvēles  studiju 
kursi 

 
6 KP 

Students pēc sekmīgas programmas daĜas apguves pēc paša izvēles: 
- pilnveido apgūstamo otro valodu prasmi; 
- paplašina savu redzesloku un padziĜina zināšanas par galvenajām 

uzĦēmējdarbības jomām; 
- padziĜina zināšanas par profesionālo ētiku un pilnveido lietišėās 

etiėetes izmantošanas prasmi. 
 

 Prakses 
 

 26 KP 
 

Students pēc sekmīgas prakses pabeigšanas un aizstāvēšanas iegūst 
ekonomista kvalifikācijas pieredzi un attīsta prasmes: 
- veidot attiecības ar darba devēju; 
- izprast pasūtītāja prasības un censties izpildīt pasūtījumu atbilstoši 

tām; 
- plānot profesionalai darbībai paredzēto laiku; 
- papildināt savas zināšanas par ekonomukas priekšmetu, izmantojot 

dažādus informācijas avotus; 
- pilnveidot prasmi izmantot dažādas ekonomiskās analīzes metodes 

bagātināšanai; 
- analizēt un novērtēt savas profesionālās darbības rezultātus. 
 

Diplomdarbs  12 KP 
 

Students pēc sekmīgas kvalifikācijas  darba aizstāvēšanas : 
- prot noteikt un risināt profesionālas problēmas; 
savākt empīrisko materiālu; 
- aprakstīt pētījuma sistēmu; 
- vispārināt pētījuma rezultātus; 
- argumentēti izklāstīt pētījuma rezultātus. 
 

 
Studiju programma „Eiropas ekonomikas un bizness” izstrādāta atbilstoši LR likumdošanai, 

LR Izglītības un zinātnes ministrijas normatīvajiem aktiem un noteikumiem par valsts otrā līmeĦa 

profesionālās augstākās izglītības standartu.  

Beidzot studijas, studenti iegūst kvalifikāciju „Ekonomists”. 
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Ekonomista kvalifikācijas iegūšanai nepieciešams: savlaicīgi un sekmīgi nokārtot studiju 

kursos paredzētas pārbaudes formas, izstrādāt un aizstāvēt diplomdarbu (4.pielikums). 

Programmas vispārizgl ītojošo studiju kursu mērėis – sniegt studējošiem zināšanas 

par zinātĦu pamatiem, tā nodrošinot augstākās izglītības prasību veidot jauno paaudzi 

vispusīgi attīstību, ar plašu humanitāro zināšanu redzesloku, ar iekšējās un ārējās kultūras 

harmoniju. 

Nozares profesionālās specializācijas (profesijas) studiju kursi sniedz zināšanas un 

praktiskās iemaĦas atbilstoši izvēlētajai specialitātei un attīsta motivāciju tālākai izglītībai un 

sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei. 

Nozares profesionālās specializācijas studiju kursu mērėis – sniegt zināšanas, kas 

nodrošinātu iespēju studentiem iegūt paredzēto ekonomista kvalifikāciju sekmīgai 

profesionālai darbībai. 

Šie kursi veido teorētisko pamatu, uz kura attīstās profesionālās prasmes un iemaĦas, 

tiek pilnveidota profesionālā pieredze, kā arī spējas stratēăiski un analītiski formulēt un 

risināt profesionālās problēmas. Ekonomiskas teorijas zināšanas palīdz attīstīt ekonomista 

novērtēšanas spējas, pašvērtējumu un paškontroli, kas ir profesionālās pilnveides pamatā. 

Br īvās izvēles studiju kursi dod iespēju iegūt dziĜākas zināšanas kādā no interešu 

jomām, tie paredz specializāciju konkrētās profesionālās darbības jomās, Ĝauj papildināt 

profesijai nepieciešamas prasmes, paplašināt zināšanu un prasmju diapazonu. 

Brīvai izvēlei tiek piedāvāti kursi 19 kredītpunktu apjomā, no kuriem, lai izpildītu 

programmas prasības, jāiegūst vismaz 6 kredītpunkti. Šo kursu mērėis ir sniegt studējošiem 

iespēju iegūt papildus zināšanas kādā zinātĦu nozarē vai apgūt profesionālai darbībai 

noderīgas prasmes.  

Studiju kursos vispārīgas teorētiskās atziĦas tiek interpretētas ar konkrētiem piemēriem 

no profesionālās darbības un reālās prakses. 

Studiju kursu veido lekcijas, semināri, praktiskie darbi, konsultācijas, patstāvīgie darbi 

un kursa saturam atbilstoši pārbaudījumi. Studējošo patstāvīgo darbu (semināru, praktisko 

nodarbību) apjoms vairumā kursu ir 32% no studiju kursa kopējā apjoma. 

Prakšu, studiju darbu un diplomdarba mērėis ir pielietot iegūtās zināšanas, prasmes 

un iemaĦas gan praktisku, gan pētniecisku profesionālo uzdevumu risināšanā.  

Prakse ir obligāta studiju apguves forma, kas noris ārpus izglītības iestādes, atbilstošā 

profesijai reālā darba vietā, vai citā veidā, atbilstoši konkrētai prakses programmai. Studiju 
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iestāde dod uzdevumu prakses programmas mērėu realizācijai, kā arī sniedz konsultācijas un 

veic prakses gaitas kontroli. 

Pētnieciskā darbība tiek realizēta 3 studiju darbu un diplomdarba izstrādē. Pētījumu 

veido vairāki etapi: 

• empīriskā materiāla savākšana; 

• problēmas izvirzīšana; 

• tēmai atbilstošās zinātniskās literatūras izpēte un analīze; 

• empīriskā materiāla sistematizācija un analīze; 

• secinājumi par problēmas iespējamajiem risinājumiem. 

 
 
 

 
 

8.3. Studiju programmas prakses 
 

Prakse ir viens no svarīgākajiem profesionāla ekonomista sagatavošanas elementiem, 

kas palīdz studentam ātrāk adaptēties praktiskajā darbībā, iegūt darba iemaĦas un prasmes 

izvēlētajā specialitātē. 

Prakses mērėis ir sekmēt teorētisko zināšanu, profesionālo prasmju un iemaĦu 

nostiprināšanu un attīstību, nostiprināt iegūtās zināšanas praksē, pētīt un analizēt uzĦēmuma 

vietu un lomu ekonomikā, tā attīstības virzienus un izstrādāt priekšlikumus uzĦēmuma 

darbības efektivitātes paaugstināšanai. 

Prakses uzdevumi: 

1) augstskolas topošo absolventu stāvokĜa nostiprināšana Eiropas Savienības darba 

tirgū profesionālās kompetences pieredzes iegūšanā; 

2) teorētisko zināšanu sistematizācija, nostiprināšana un paplašināšana; 

3) praktisko iemaĦu iegūšana, risinot konkrētus zinātniskos, tehniskos, 

ekonomiskos uzdevumus; 

4) informācijas vākšana, apstrāde, sistematizācija un analīze, izstrādājot kursa un 

bakalaura darbus; 

5) izstrādājamā bakalaura darba pamatideju, slēdzienu un priekšlikumu 

izmēăināšana un pielietošana prakses vietā (firmā, iestādē vai organizācijā). 
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Prakses ilgums pilna un nepilna laika studentiem kopumā ir 26 nedēĜas. Kopējais 

kredītpunktu skaits ir 26. 

4. tabula 
Prakse 

N.p.k
. Prakses veids Norises 

laiks 
Apjoms Ilgums Prakses mērėis 

1. Mācību 
iepazīšanas 
prakse 

2.sem. 2 KP 2 nedēĜas Iepazīšanās ar uzĦēmuma 
(firmas)ražošanas un 
saimnieciskās darbības 
organizāciju. 

2. Pamata prakse 5.sem. 10 KP 10 
nedēĜas 

Teorētisko zināšanu 
nostiprināšana un darba 
pieredzes iegūšana ekonomikas 
jomā, risinot jautājumus, kuri 
saistīti ar ekonomisko procesu 
un sasniegto rezultātu analīzi 
gan mikrolīmenī, gan 
makrolīmenī. 

3. Projektēšanas 
prakse 

7.sem. 6 KP 6 nedēĜas Profesionalo zināšanu, prasmju 
un iemaĦu pilnveidošana, 
strādājot pie reāliem projektiem 
biznesa jomā atbilstošo 
uzdevumu patstāvīgas 
risināšanas gaitā. 

4. Pirmsdiploma 
prakse 

8. (9.) 
semestris 

8 KP 8 nedēĜas Bakalaura darbam 
nepieciešamās informācijas 
vākšana, apstrāde un analīze un 
praktisko iemaĦu apgūšana un 
nostiprināšana. 

 
 

Prakse ir nepieciešama, lai attīstītu studentu praktiskās iemaĦas, pielietotu praksē 

apgūtās teorētiskās zināšanas, kā arī sekmētu bāzes izvēli studentu kursa un bakalaura 

darbiem. Prakses norise tiek organizēta saskaĦā ar PA Mācību prakses nolikumu un Mācību 

prakses programmu. 

Ar mērėi nodrošināt studentiem organizētu prakses norisi ārpus izglītības iestādes, 

Psiholoăijas Augstskola saskaĦā ar 2000. gada 15. augusta LR MK noteikumiem Nr. 276 

“Macību prakses organizēšanas kārtība” ir izstrādājusi mācību prakses organizēšanas kārtību 

un slēdz trīspusējus sadarbības līgumus starp augstskolu un organizāciju vai iestādi, kā arī ar 

studentu, kurš apgūst praksi. 

Prakses programma sastādīta, atbilstoši studiju programmai, ietverot uzdevumus no 

gandrīz visiem obligātajiem studiju kursiem. Programmu pirms līguma slēgšanas saskaĦo ar 
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prakses devēju. Vadot studenta praksi darba vietā, uzĦēmuma prakses vadītājs nodrošina 

studentu ar nepieciešamajām konsultācijām, iesaistot uzĦēmuma speciālistus visos 

jautājumos, kas ir iekĜauti prakses uzdevumā; kontrolē studentu prakses uzdevumu izpildi, 

drošības un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu; prakses noslēgumā raksta slēdzienu par 

studenta darbu, novērtē viĦa profesionālo sagatavotību, attieksmi pret prakses uzdevumu un 

programmas izpildi. Prakses vietas nosaka programmas vadītājs. 2006/2007 un 2007/2008 

studiju gados tās bija sekojošas orgānizācijas (5. pielikums): PR SIA”Rīgas Satiksme”, AAS 

”BTA Apdrošināšana”, AS”Aizkraukles banka”, AS SEB Unibanka, AS “Rietumu Banka”, 

SIA “Ādažu glābšanas dienests”, AS “Dzintars”, SIA”Energa Baltija”, SIA”DTM – Servise”, 

SIA”Coca–Cola HBC Latvija”, SIA “Laura Auto”, SIA”Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas Fonds 2000”, SIA”Lion+Co Latvija Ltd.”, SIA”DISKONTS”, 

“Creditreform Latvijā”, SIA “Turaidas Pils”, “Agrimatco Latvija”, SIA “AVS Centrs”, SIA 

“Baložu Celtnes”, SIA “Chicko Restorāni”, SIA “EUROTRANSVEGO”, SIA “Floimpex”, 

SIA “MAXIMA LATVIJA”, SIA “Reaton LTD”, RSK apdrošināšanas AS, Valsts 

asinsdonoru centrs, SIA “VLADENTRANS” u.c. 

Studentam prakses laikā jāizpilda minētā programma un jāsagatavo prakses atskaite. 

Prakses atskaiti katrs students sastāda individuāli un tajā jābūt atspoguĜotam studenta 

individuālam darbam prakses programmas izpildē. Prakses vadītājs vērtē praktikanta 

sasniegumus prakses laikā, 10 ballu skalā: 

- studenta iegūtās praktiskās darba iemaĦas un zināšanas; 

- studenta attieksmi pret pienākumu izpildi; 

- prakses atskaiti. 

 

Prakses atskaiti pārbauda un vērtē prakses aizstāvēšanas komisija, kurā sastāvā ir ne 

mazāk kā 3 pasniedzēji. Prakses kopvērtējumu ietekmē visi vērtējumi: 

- prakses vadītāja vērtējums; 

- prakses atskaites vērtējums; 

- prakses atskaites aizstāvēšana. 

 
9. Studiju programmas praktiskā īstenošana  

 
9.1. Studiju programmas salīdzināšana ar 2006. gadā akreditēto programmu 
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Augstākās izglītības profesionālā bakalaura programma „Eiropas ekonomikas un 

bizness” akreditēta 2006. gadā (Akreditācijas lapa Nr. 050 – 1036. Akreditācijas komisijas 

lēmums Nr.1058 no 12.07.2006.). 

Programmas Padome lielu uzmanību pievērš pasniegšanas kvalitātei un programmas 

attīstībai. Akreditācijas komisijas un ekspertu rekomendācijas, grozījumi LR 2001.gada 20. 

novembra MK noteikumos Nr. 481 “Noteikumi par otra līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu (MK Noteikumi Nr. 348 no 29.05.2007.g), kā arī sadarbība ar darba 

devējiem rosināja ieviest izmaiĦas studiju programmas saturā. Izdarītas šādas izmaiĦas: 

1. Ieviesti jaunie studiju kursi: 

- A I daĜā “Vispārizglītojošie studiju kursi”: “Vispārējā psiholoăija” (2 KP) un 

“Diplomdarba sagatavošanas un aizstāvēšanas metodika”; 

- B daĜā “Profesionālās izvēles kursi”: “ES: institūcijas, politika, ekonomika”(2 KP). 

2.  Tika precizēti šādu studiju kursu nosaukumi: 

- “Ievads ekonomikas teorijā” uz “Ekonomikas teoriju vēsture” (2 KP);. 

- “Komerctiesības’ uz “Komercdarbības organizatoriskie un tiesiskie pamati” (3 KP); 

- “Pētnieciskā darba pamati” uz “Zinātniskā un mācību darba teorija un metodikas”. 

3. Tika nomainīti šādi studiju kursi: 

- “Starptautiskā ekonomika” ar “Eiropas valstu ekonomika” (3 KP); 

- “Starptautisko ekonomisko attiecību tiesiskā regulēšana” ar “ES tirgus apgrozījuma 

tiesiskā regulēšana” (2 KP); 

- “V ērtspapīru tirgus” ar “Vērtspapīru tirgus Eiropā” (2 KP); 

- “Starptautiska uzĦēmējdarbība” ar “Bizness Eiropā” (2 KP); 

- “Monetāras sistēmas un valūtas tirgi” ar “Eiropas monetāra sistēma un valūtas tirgi” 

(2 KP); 

- “Projektu vadīšana” ar “Eiropas fondu un projektu vadīšana” (2 KP); 

- “Sociālā pedagoăija” ar “Pedagoăijas pamati”, samazinot kredītpunktu skaitu no 2 

līdz 1 un pārnesot to uz daĜu A I “Vispārizglītojošie studiju kursi”. 

4.  Tika samazināts no 6 kredītpunktu līdz 2 kredītpunktiem iepazīšanas prakses apjoms un 

no 12 kredītpunktu līdz 10 kredītpunktiem pamatprakses apjoms, ieviešot projektēšanas praksi 6 

kredītpunktu apjomā. 

Kopumā izmaiĦas studiju programmā nepārsniedz 20%. 

Studiju plānā veiktās izmaiĦas principā neskar studiju procesa organizāciju. 
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Liela vērība tika pievērsta bibliogrāfisko un informatīvo materiālu papildināšanai 

programmas “Eiropas ekonomikas un bizness” apgūšanai. 

Programma tika veidota sadarbībā ar uzĦēmumu un iestāžu pārstāvjiem, pārliecinoties, ka 

programmas gūs pielietojumu reālā darba vidē, ka veidosies cieši kontakti prakses vietu 

nodrošināšanai. Augstskolai un darba devējiem sadarbojoties, tiek radīta iespēja veidot aktuālus 

tematus kursa un kvalifikācijas darbiem. 

Programma ir starptautiski orientēta, lai studenti varētu padziĜināti iepazīties ar ekonomikas 

globalizācijas procesu. Augstskolā notiek studentu intensīva vienas biznesa svešvalodas (angĜu 

vai vācu) apguve, kā arī piedāvāta iespēja apgūt arī otro svešvalodu. 

  

9.2. Studiju programmas  „Eiropas ekonomikas un bizness” atbilstība otrā 
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartam 

 

Izglītības programma „Eiropas ekonomikas un bizness” nodrošina otrā līmeĦa profesionālo 

augstāko izglītību. Tā tiks strukturizēta tādējādi, lai studenti četru (pilnā laika studijas) vai četru 

ar pusi (nepilnā laika studijas) studiju gadu laikā iegūtu ne tikai nepieciešamās teorētiskās 

zināšanas, bet arī uz praktisku pieredzi orientētu izglītību, saskaĦā ar Latvijā un starptautiskajā 

apritē pastāvošām prasībām un ieteikumiem. 

Studiju programma tika izstrādāta atbilstoši augstākās profesionālās izglītības standartam 

(Latvijas Republikas 2001. gada 20. novembra MK Noteikumi Nr. 481) un Augstskolu likumam. 

 

 

 

5. tabula 

Programmas apjoma salīdzinājums ar otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
standarta prasībām 

Otr ā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
standarta prasības 

Studiju programmas „Eiropas 
ekonomikas un bizness” saturs 

1. Programmas struktūras pamatdaĜas: 
1.1. studiju kursi                                   – 122 KP 
1.2. prakse ārpus izglītības iestādes       – 26 KP 
1.3. diplomdarbs                                    – 12 KP 

 
- studiju kursi                                  - 122 KP 
- prakses ārpus izglītības iestādes   -   26 KP 
- diplomdarbs                                  -   12 KP 
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2. Studiju kursu obligāto saturu veido: 
2.1. vispārizglītojošie studiju kursi        - 20 KP 
2.2. nozares teorētiskie pamatkursi, informācijas 

tehnoloăiju kursi                             – 36 KP 
2.3. nozares profesionālās specializācijas  
       studiju kursi                                     – 60 KP 
2.4. brīvās izvēles studiju kursi               – 6 KP 
 

 
2.1. vispārizglītojošie studiju kursi  – 20 KP 
2.2. nozares teorētiskie pamatkursi, informācijas 

tehnoloăiju kursi                      – 36 KP 
2.3. nozares profesionālās specializācijas studiju 

kursi                                         – 60 KP 
2.4. brīvās izvēles studiju kursi          – 6 KP 

3. Programmas apjomam jābūt 160 KP Programmā ir:    160 KP  
 

4. Studiju programma jāizstrādā atbilstoši otrā 
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
standartam un profesijas standartam 

Studiju programma izstrādāta atbilstoši otrā 
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
standartam un profesijas standartam (apstipr. IZM 
2004. gada 20.aprīĜa rīkojumu Nr. 241,  
reă. Nr. PS 0254) 

 

9.3. Studiju programmas „ Eiropas ekonomikas un bizness” 
atbilstība profesijas standartam 

Otrā līmeĦa profesionālā bakalaura programma ir veidota atbilstoši profesijas standartam 

“Ekonomists” (6. pielikums) Programmā paredzētās mācību disciplīnas un prakses dod iespēju 

iegūt kvalificētu profesionālo izglītību, kura atbilst normatīvajiem aktiem, laika un mūsdienu 

darba tirgus prasībām.  

PA programmas „Eiropas ekonomikas un bizness” atbilstība profesijas standartam 

atainota tabulā. 

6. tabula 
Studiju programmas “Eiropas ekonomika un bizness” salīdzinājums ar  

Ekonomista profesijas 5. kvalifikācijas līmeĦa standartu 
 

Zināšanu līmenis N.p.k Zināšanas 
Priekšstats Izpratne Pielietošana 

Studiju kursi 

1. Mikroekonomika 

  + 

- Ekonomikas teoriju vēsture 
- Mikroekonomika 
- Kvalifikācijas prakse (mācību-

iepazīšanas, pamatprakse, 
pirmsdiploma prakse) 

- Bakalaura darbs 
2. Makroekonomika 

  + 

- Ekonomikas teoriju vēsture 
- Makroekonomika 
- Kvalifikācijas prakse (mācību-
iepazīšanas, pamatprakse, 
pirmsdiploma prakse. 
- Bakalaura darbs 

3. Augstākā. 
matemātika 

  + 
- Augstākā matemātika ekonomistiem 
- Varbūtību teorija un matemātiskā 
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statistika 
4. Ekonomiskā 

prognozēšana 
  + 

- Ekonomiskā prognozēšana 
 

5. Ekonomiskā 
analīze un 
plānošana 

  + 

- Mikroekonomika 
- UzĦēmuma ekonomika un 
organizēšana 
- Ekonomiskā analīze un plānošana 
- Kvalifikācijas prakse (mācību-
iepazīšanas, pamatprakse, 
pirmsdiploma prakse, Bakalaura   
darbs) 

6. UzĦēmējdarb ības 
ekonomika 
 
 

  + 

- UzĦēmuma ekonomika un 
organizēšana. 
- UzĦēmējdarbības ekonomika un 
vadīšana 
- Bizness Eiropā  
- Ārējās ekonomiskās darbības muitas 
regulēšana 
- Kompānijas vērtības noteikšana 
- Kvalifikācijas prakse (mācību-
iepazīšanas, pamatprakse, 
pirmsdiploma prakse) 
- Bakalaura darbs 

7. Statistika 
  + 

- Varbūtību teorija un matemātiskā 
statistika 
- Ekonomikas statistika 

8. Finanses 

  + 

- UzĦēmējdarbības finanses 
- Finanšu analīze 
- Starptautiskās finanses un finanšu 
institūcijas 
- Bankas un naudas sistēmas 
- Starptautiskie banku norēėini 
- Vērtspapīru tirgus Eiropā 
- Eiropas monetāra sistēma un valūtas 
tirgi 
- Kvalifikācijas prakse (mācību-
iepazīšanas, pamatprakse, 
pirmsdiploma prakse) 
- Bakalaura darbs 

9. Inform ācijas 
tehnoloăijas   + 

- Informātika 
- Datortehnoloăijas ekonomikā 
- Informācijas sistēmas ekonomikā 

10. Pētnieciskā darba 
metodoloăija   + 

- Zinātniskā un mācību darba teorija 
un metodiėi 
- Diplomdarba sagatavošanas un 
aizstāvēšanas metodika 

11. Svešvaloda   + - Biznesa svešvaloda I 
- Biznesa svešvaloda II 

12. Grāmatvedība 

 +  

- Grāmatvedības pamati 
- Starptautiskie grāmatvedības 
standarti 
- Audits un revīzija 
- Kvalifikācijas prakse (mācību-
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iepazīšanas, pamatprakse, 
pirmsdiploma prakse) 
- Bakalaura darbs 

13. Tirgzin ības 

 +  

- Mārketings 
- Starptautiskais mārketings 
- Reklāma un PR-tehnoloăijas 
- Kvalifikācijas prakse (mācību-
iepazīšanas, pamatprakse, 
pirmsdiploma prakse) 
- Bakalaura darbs 

14. Vadības zinības 

 +  

- Menedžments 
- Pārvaldes uzskaite 
- ES fondu un projektu vadīšana 
- Risku vadība un apdrošināšana 
- Personāla vadīšana 
- Loăistika 
- Kvalifikācijas prakse (mācību-
iepazīšanas, pamatprakse, 
pirmsdiploma prakse) 
- Bakalaura darbs 

15. Kvalit ātes vadība 

 +  

- Kvalitātes vadība 
- Kvalifikācijas prakse (mācību-
iepazīšanas, pamatprakse, 
pirmsdiploma prakse) 
- Bakalaura darbs 
 

16. NodokĜu un 
nodevu sistēmas 

 +  

- NodokĜi un nodevas 
- Eiropas valstu nodokĜu sistēmas  
- Kvalifikācijas prakse (mācību-
iepazīšanas, pamatprakse, 
pirmsdiploma prakse) 
- Bakalaura darbs 

17. Vides ekonomika 
 

 +  
- Vides ekonomika 

18. Tiesību zinības 

 +  

- Tiesību zinātnes pamati 
- Komercdarbības organizatoriskie un 
tiesiskie pamati 
- ES tirgus attiecību tiesiskā 
regulēšana 
- Eiropas tiesības 
- Eiropas darba tiesības 
 

19. Starptautiskie 
ekonomiskie 
sakari 

 +  

- Eiropas valstu ekonomika 
- Starptautiskie ekonomiskie sakari 
- Ārējās ekonomiskās darbības muitas 
regulēšana 
- ES: institūcijas, politika, ekonomika 
- Eiropas ekonomiskā integrācija 
- Starptautiskās korporācijas un 
ekonomiskās savienības 
- Kvalifikācijas prakse (mācību-
iepazīšanas, pamatprakse, 
pirmsdiploma prakse)  
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- Bakalaura darbs 
 

20. Nozares 
tehnoloăijas  +  

- Latvijas tautsaimniecība 
- Inovācijas uzĦēmējdarbībā 
 

21. Inovācijas 
 

 +  
- Inovācijas uzĦēmējdarbībā 

22. Darba un civilā 
aizsardzība 

 +  
- Darba un civilā aizsardzība 

23. Lietišėā 
komunikācija 

 +  

- Komercdokumentācija un lietišėā  
komunikācija 
- Biznesa komunikācijas 
- Loăika 
- Filozofija 
- Pedagoăijas pamati 
- Vispārēja psiholoăija 
- Sociālā psiholoăija 
- Politoloăija 
- Retorika 
 

24. Socioloăija 
 

 +  
- Socioloăija 

 
Programmas satura salīdzinājums ar profesijas “Ekonomists” standartam pēc pienākumiem, 

uzdevumiem un prasmēm nozarē tiek atspoguĜots 7.pielikumā. 

Secinājumi: studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” pilnībā atbilst Profesionālās 

augstākās izglītības valsts standarta prasībām un Ekonomista profesijas 5 kvalifikācijas līmenim 

noteiktajam standartam. 

 
9.4. Оtr ā līmeĦa augstākās izglītības profesionālā bakalaura studiju 

programmas „ Eiropas ekonomika un bizness” salīdzinājums ar līdzīgām 
augstskolu studiju programmām Latvij ā un ES valstīs 

 
Programma “Eiropas ekonomika un bizness” ir salīdzināta ar : 

- Gentes Universitātes (BeĜăija) studiju programmu ”Biznesa ekonomika”; 

- Kiel University (Vācija) Studiju programmu ”Eiropas reăionālā ekonomika”; 

- Rīgas StradiĦa Universitātes Eiropas Studiju fakultātes otrā līmeĦa akadēmisko 

studiju programmu “Eiropas ekonomika un bizness”; 

- Ekonomikas un Kultūras augstskolas studiju programmu “UzĦēmējdarbības 

ekonomika un administratīvais darbs”. 
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Programmu salīdzinājums tika veikts gan pēc studiju apjoma un ilguma (7 tabula), gan pēc 

studiju programmu satura (8. pielikums). 

 
 
 
 

 
7. tabula 

“Eiropas ekonomika un bizness” programmas salīdzinājums ar citu valstu 
radnieciskām programmām” 

 
Augstskola  Psiholoăijas 

Augstskola 
Gentes 

Universitāte 
(BeĜăija)  

Kiel University 
(Vācija) 

Rīgas StradiĦa 
universitāte 

Ekonomikas 
un kultūras 
augstskola 

 

Programma  Profesionālā 
bakalaura studiju 
programma 
“Eiropas  
ekonomika 
un bizness” 

Akadēmiskā 
bakalaura studiju 
programma 
“Biznesa 
ekonomika” 

Profesionālā 
bakalaura studiju 
programma 
“Eiropas reăionāla 
ekonomika” 

Akadēmiskā 
bakalaura studiju 
programma 
Eiropas ekonomika 
un bizness  

Profesionālā 
bakalaura studiju 
programma 
UzĦēmējdarb ības 
ekonomika un 
administrat īvais 
darbs 

 

Studiju 
ilgums  

4-4,5 gadi  3 gadi  3-4 gadi  3 gadi  4-4,5 gadi   

Studiju 
organizācija  

Klasiskā  Klasiskā  Klasiskā  Modulārā sistēma  Klasiskā   

Programmas 
raksturojums  

Multidisciplināra 
(ekonomika un  
bizness)  

Multidisciplināra  
(ekonomika un  
bizness)  

Multidisciplināra 
(bizness un 
ekonomika  

Multidisciplināra 
(ekonomika un 
vadība)  

Multidisciplināra 
(ekonomika, 
vadība, bizness)  

 

Galvenie 
studiju 
priekšmetu 
bloki, kuri 
ietilpst 
obligāti 
studējamo 
priekšmetu 
sarakstā  

Ekonomika,  
Vadība,  
Matemātika un  
statistika,  
Finanses,  
Mārketings,  
Grāmatvedība  
Tiesības zinātĦu 
pamati,  
Valodas (2) 

Ekonomika,  
Vadība,  
Valodas (3), 
Grāmatvedība, 
Finanses, 
Matemātika, 
Mārketings  

Ekonomika,  
Vadība, 
Grāmatvedība, 
Finanses,  
Mārketings  

Ekonomika,  
Vadība,  
Matemātika,  
Statistika,  
Valodas (3), 
Grāmatvedība, 
Finanses,  
Mārketings,  
Tiesības  

Ekonomika,  
Vadība, 
Grāmatvedība 
Finanses, 
Mārketings, 
Statistika,  
Tiesības  

 

Specializācija  3. studiju gads  3. studiju gads  3. vai 3.un 4.studiju 
gads  

2., 3. un 4. studiju 
gads  

3. studiju gads 
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Galvenie 
studiju 
priekšmeti 
specializācijā  

Eiropas ekonomiskā 
integrācija, 
Bizness Eiropā, 
Eiropas valstu 
ekonomika, 
Eiropas valstu 
nodokĜu sistēma, 
Eiropas tiesības, 
Vērtspapīru tirgus 
Eiropā 

Biznesa pētīšanas 
metodes 
Mūsdienu 
ekonomikas un 
sociālā vēsture 
Centrālās un Rietumu 
Eiropas  ekonomika 
Ievads Eiropas 
Savienības 
likumdošana 
Korporatīvas 
finanses 
 

Starptautiskā 
ekonomika 
Finanses 
UzĦēmējdarbības 
ekonomika 
UzĦēmējdarbības 
ekonomikas pamati 
Ievads 
tautsaimniecības 
ekonomikā 
Ievads ekonomiskā 
politikā 
 

Eiropas ekonomiskā 
integrācija,  
Inovācijas Eiropā,  
Bizness Eiropā, Eiropas 
valstu ekonomika, 
Starptautiskās  
finanšu attiecības 
 un EMS,  
ES: institūcijas, 
politika, likumi un 
ekonomika u.c.  

Reăionālā 
ekonomika, 
UzĦēmējdarbības 
stratēăiskā un 
operatīvā plānošana,  
Starptautiskās 
ekonomikas 
attiecības, 
Starptautiskās 
tirgzinības un 
reklāma, 
Investīcijas 

 

 
 

Salīdzinot akreditējamo studiju programmu ar attiecīgām studiju programmām ārvalstīs, var 

secināt, ka tās ir līdzīgas. Tas Ĝauj izdarīt sekojošus secinājumus: 

 

• PA programma pēc atsevišėo kursu un priekšmetu bloku kredītpunktu apjoma ir līdzīga 

citu augstskolu programmām; 

• bakalaura darba rakstīšanai un aizstāvēšanai ir paredzēts pēdējais studiju semestris. 

 

Studiju programmu saturs ietver arī līdzīgus mācību priekšmetus, kā, piemēram, informācijas 

tehnoloăijas, lietišėā komunikācija, uzĦēmējdarbības ekonomika, grāmatvedība, matemātika, 

statistika, uzĦēmējdarbības likumdošana, mārketings u.c. 

3. - 4. studiju gadi ir veltīti specializācijai izvēlētajā virzienā. Specializācijas virzieni dažādās 

valstīs ir atšėirīgi, visizplatītākie, kas līdzīgi ka citur tiek realizēti arī PA, ir: mārketings, 

menedžments, finanses, grāmatvedība u.c. 

Jāsecina, ka ārzemju augstskolu un salīdzināmo Latvijas augstskolu studiju programmas ir 

Ĝoti līdzīgas PA programmai “Eiropas ekonomika un bizness” pēc kursu struktūras, un visās šajās 

programmās ir likts specifisks uzsvars uz starptautiskiem (tajā skaitā uz Eiropas Savienības) 

kursiem. Lai arī pastāv specifiskas atšėirības starp augstskolām, tomēr kopumā salīdzināmās 

starptautiskās (Eiropas) ekonomikas un biznesa programmas pēc sava satura pamatos sniedz 

līdzīgu, augstvērtīgu izglītību. 

PA profesionālās programmas izpilde Ĝauj nodrošināt izvirzīta studiju mērėa sasniegšanu: 

sākt patstāvīgi profesionālo darbu vai turpināt maăistra studijas ekonomikas vai vadībzinības 

virzienā. Akreditējamā programma nodrošina pietiekoši augstu studentu sagatavotības pakāpi, lai 

diplomēti speciālisti varētu profesionāli strādāt ekonomikas un uzĦēmējdarbības jomās gan 

Latvijā, gan Eiropas Savienības tirgū. 
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10. Studiju procesa organizācija un zināšanu novērt ēšana 
 

10.1. Studiju procesa organizācija 
 
Psiholoăijas Augstskola ir viena no Latvijas augstākās izglītības mācību iestādēm, kurā 

studenti apgūst sevis izvēlētajā studiju programmā piedāvāto profesiju, attīsta savas radošās 

prasmes patstāvīgi studēt un papildināt nepieciešamās zināšanas un iegūt praktiskā darba iemaĦas 

to praktiskai pielietošanai. 

Studiju programma tika aktualizēta, pamatojoties uz darba tirgus pētījumiem, konsultācijām 

ar darba devējiem, absolventiem, studentiem, augstskolu mācībspēkiem un praktizējošiem 

speciālistiem, ar mērėi nodrošināt izglītotu, konkurētspējīgu un profesionālu Eiropas līmeĦa 

ekonomikas speciālistu sagatavošanu ar perspektīvu strādāt gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. 

Programmas izveidošana ir saistīta ar nepieciešamību veicināt biznesa speciālistu 

sagatavošanu Latvijā ar specializāciju Eiropas ekonomikā un biznesā. 

Pamatdokumenti un pārvaldes orgāni, kas reglamentē, vada un nosaka studiju norisi, 

kartību un organizāciju ir: 

- PA Satversme; 

- Satversmes sapulce; 

- Rektors un Senāts; 

- Studiju programmas padome; 

- Studentu pašpārvalde; 

- Studiju programma; 

- Studiju plāni.  

Studiju programmas “Eiropas ekonomika un bizness” dokumentacija pieejama studiju 

programmas padomē, par studiju organizāciju – studiju daĜā. 

 
10.2. Studiju metodes un formas 

 
Studiju procesu studentiem un pedagoăisko procesu personālam profesionālajā studiju 

programmā “Eiropas ekonomika un bizness” reglamentē PA studiju nolikumi un procedūras. 

Studiju programma tiek realizēta, ievērojot Latvijas Republikas pastāvošās normatīvo 

dokumentu prasības. Programmas nodrošināšanai tiek izmantotas dažādas pasniegšanas metodes, 

sevišėu vērību pievēršot interaktīvām mācību metodēm. Studiju procesā svarīgi panākt dažādu 

studiju metožu pielietošanas līdzsvaru.  
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Studiju programmas galvenās studiju formas ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, 

konsultācijas, kā arī patstāvīgais darbs.  

Lekcijas kā mācību metodi proporcionāli vairāk pielieto tajos priekšmetos, kuros ir 

nepieciešams aktualizēt teorētiskās zināšanas. Piemēram, mikroekonomika, makroekonomika. 

Veiksmi un izdošanos nodrošina docētāja profesionālā kompetence.  

Semināri Ĝauj studentiem patstāvīgi pētīt gan teorētiskos, gan praktiskos dažādu jautājumu 

aspektus, tādējādi dodot iespēju studentiem iedziĜināties jautājumos, prezentēt tos un izteikt savu 

viedokli.  

Problēmu seminārs, kā strukturalizēta grupas diskusija tiek izmantots studiju priekšmetos, 

kuros studentam ir lielāka iespēja veikt patstāvīgos pētījumus. Semināru laikā studentam ir 

iespēja analizēt problēmas, kā arī aizstāvēt savu viedokli. Piemēram, mārketinga, menedžmenta, 

uzĦēmējdarbības un citu kursu apguvē.  

Lai attīstītu studentu zināšanas un prasmes strādāt un sadarboties komandā, studiju procesā 

plaši tiek lietots grupu darbs: gan vadot diskusijas, “apaĜos galdus”, “prāta vētras”, gan veicot 

lietišėos pētījumos, situāciju analīzes, gan izstrādājot dažādus patstāvīgos darbus studiju kursu 

ietvaros.  

 

Grupu darbs tiek akcentēts priekšmetos, kuros ir nepieciešams komandu darbs, lai kopīgā 

sadarbībā un apvienotā izziĦas procesā izprastu teorijas būtību, lai attīstītu komunikatīvās 

spējas: dialoga prasmi, viedokĜa pamatošanu, aizstāvēšanu, pretēju viedokĜu uzklausīšanu, 

lēmuma pieĦemšanu un iniciatīvu. Piemēram, psiholoăijas un menedžmenta studiju kursi. 

Liela uzmanība tiek veltīta patstāvīgam darbam, kura  laikā studentiem jāsagatavo referāti, 

projekti, studiju darbi, kursa darbi un diplomdarbi – faktiski tas ir studentu pētnieciskais darbs.  

Studiju darbs (referāts) ir viens no kārtējo pārbaudījumu veidiem, kas veicina studiju kursa 

kvalitatīvu apguvi. 

Kontroldarbi, testi tiek pielietoti kā studentu kārtējo pārbaudījumu veidi, kas veicina studiju 

kursa kvalitatīvu apguvi. 

Pārrunas Ĝauj nodibināt emocionālu kontaktu starp studentu un docētāju. 

Darbs bibliotēkā attīsta studentu spēju patstāvīgai izziĦas darbībai. 

Individuālie pētījumi studiju procesā aktualizē studenta subjektīvās intereses un vajadzības, 

nodrošinot atsevišėu studiju kursu mijsakarības. 

Novērošanas metode dod studentam vispārēju viedokli par cilvēku profesionālo darbību 

uzĦēmumā, organizācijā prakses laikā. 
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Zināšanu pārbaudei un atgriezeniskās saites veidošanai starp studentu un docētāju tiek 

izmantotas intervijas, aptaujas un anketēšana, kas Ĝauj studentiem iegūt plašāku informāciju, dod 

priekšstatu par kādas problēmas virzību un sekmē pētnieciskā procesa apguvi. 

Lai pētnieciskajam darbam iegūtu faktisko materiālu un iepazītos ar dažādu organizāciju 

darbu un ekonomista profesionālo darbību ir paredzētas studentu prakses. 

Patstāvīgie darbi tiek veikti pasniedzēju uzraudzībā vai arī patstāvīgi. Studentu patstāvīgo 

darbu vadīšana izpaužas, galvenokārt, kā individuālo mājas darbu (referāti, teorētiskie pētījumi, 

uzdevumi, lietišėie pētījumi, projekti u.tml.) formulēšana un konsultēšana. Pasniedzēji regulāri 

izstrādā šādus individuālos uzdevumus. To kvalitāte ir laba, taču kopumā varētu vēlēties, lai 

uzdevumi būtu vairāk problēmorientēti un plašākā formulējumā. Problēmorientētu un kompleksu 

uzdevumu esamība Ĝautu aktivizēt studiju procesu, kā arī paaugstinātu pasniedzēju konsultāciju 

efektivitāti. 

Savukārt kursa darba izstrādāšanas mērėis ir sekmēt studenta pētniecisko darbību un sava 

viedokĜa argumentēšanas iemaĦu apguvi. 

Beidzot studiju programmu, studējošiem jāizstrādā un jāaizstāv bakalaura darbs, 

kura izstrādāšanas mērėis ir: 

- apliecināt spēju pielietot studiju programmas gaitā apgūtās metodes, analītiskā darba 

iemaĦas konkrētas studenta izvēlētās tēmas ietvaros; 

- apliecināt spēju saprast un rast risinājumus uzĦēmējdarbības ekonomikas un vadības 

problēmām; 

- apliecināt spēju sekmīgi izstrādāt un publiski aizstāvēt bakalaura darbu. 

Bakalaura darbs atspoguĜo studenta spējas pielietot studiju programmā apgūtās zināšanas 

gan no akadēmiskā, gan no profesionālā viedokĜa. 

Bakalaura darba aizstāvēšanas komisijā tiek pieaicināti Latvijas un ārvalstu uzĦēmumu 

vadošie speciālisti. 

Kopumā var secināt, kā aktīva studentu iesaistīšana studiju procesā ievērojami Ĝauj 

paaugstināt kontaktnodarbību efektivitāti. Augstskola pakāpeniski atsakās no studentu zināšanu 

pārbaudes atstāstījuma formā un cenšas pārbaudīt viĦu zināšanas prasmē risināt konkrētas 

problēmas, pielietot zināšanas praktisko uzdevumu risināšanā. Lai to panāktu, liela vērība 

augstskolā tiek pievērsta studiju kursu noslēguma pārbaudījumu saturam, formai un struktūrai, 

t.i., zināšanu un prasmju novērtēšanai – kombinējot gan testus, gan praktiskos uzdevumus, gan 

problēmsituācijas, kur jāmodelē situācija un jāpieĦem lēmums. 
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Studiju kursu sagatavošanai tiek izmantoti jaunākie pieejamie literatūras avoti, jaunākās 

zinātniskās un teorētiskās atziĦas, kā arī praktiski piemēri, kas tiek sagatavoti sadarbībā ar darba 

devējiem. Studiju procesa metodiskajam nodrošinājumam katrā studiju priekšmetā tiek veidoti 

sistemātiski, mērėtiecīgi un precīzi noformēti izdales materiāli. Svarīgākos studiju priekšmetos 

jau izdoti vai sagatavoti izdošanai lekciju kursi-konspekti, kas satur ne tikai teorētisko vielu, bet 

arī praktiskos uzdevumus. 

 
10.3. Studentu zināšanu novērt ēšana 

 

10.3.1. Studentu zināšanu vērt ēšanas sistēma 

Psiholoăijas Augstskolā studentu zināšanu novērtēšana notiek saskaĦā ar 20.11.2001.g. 

noteikumiem Nr. 481 (4.d. 30.p.) pēc 10 ballu skalas ar mērėi pastāvīgi uzlabot topošo 

speciālistu-ekonomistu sagatavošanas kvalitāti. 

Zināšanu vērtēšanas pamatprincipi studiju programmā ir šādi: 

- pozitīvo sasniegumu summēšanas princips: iegūtā izglītība tiek vērtēta summējot 

pozitīvus sasniegumus; 

- pārbaudes obligātuma princips: nepieciešams iegūt pozitīvo vērtējumu par programmas 

pamatdaĜu apguvi; 

- vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips: atbilstoši izvirzītajiem programmas 

mērėiem un uzdevumiem ir noteikts pamatprasību kopums iegūtās izglītības vērtēšanai; 

 

 

- vērtēšanas formu dažādības princips: programmas apguves vērtēšanā izmanto dažādas 

pārbaudījumu formas un veidus; 

- pārbaudījuma pieejamības princips: studentam ir jādod iespēja apliecināt analītiskās 

spējas, zināšanas, prasmes, iemaĦas un attieksmes visiem apguves līmeĦiem atbilstošos 

uzdevumos un situācijās, pārbaudēs iekĜaujamais izglītības satura apjoms atbilst studiju 

programmā noteiktajam saturam; 

- studiju metožu un organizācijas formu izvēli un izmantošanu nosaka studiju priekšmeta 

specifika, saturs, tā atlases princips. 

Pārbaudes darbu satura apjoms atbilst kursu programmās noteiktajam saturam un 

profesiju standartā noteiktajām prasmju un zināšanu prasībām. 
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Psiholoăijas Augstskolā izstrādāta un darbojas jau nostiprinājusies studentu zināšanu 

kvalitātes pārbaudes sistēma, kura iekĜauj sevī šādus elementus: 

• SaskaĦā ar speciālistu-ekonomistu sagatavošanas studiju plānu, studentu zināšanu 

pārbaudes noslēdzošā stadija ir diferencētās ieskaites un eksāmeni, kas jākārto katra 

studiju kursa noslēgumā. Kursiem “Svešvaloda” un “Augstākā matemātika 

ekonomistiem” var būt diferencētā ieskaite kā starpvērtējums un studiju kursa 

noslēgumā – eksāmens. Pārbaudījuma forma ir noteikta studiju programmā. Parasti 

eksāmenu un diferencēto ieskaiti pieĦem studiju kursa mācībspēks, vai, atsevišėos 

gadījumos, cits mācībspēks, kurš lasa šo studiju kursu, ar programmas direktora 

lēmumu. Ieskaitē studiju kursa programmas apguve tiek vērtēta divdaĜīgā vērtējuma 

skalā – “ieskaitīts” (ieskaite ar atzīmi) vai “neieskaitīts”.  

• Ne mazāk kā 3 studiju darbu izstrāde un aizstāvēšana galvenajās ekonomiskajās 

disciplīnās; 

• Sistemātiska kontroldarbu izstrāde, mājas darbu un referātu sagatavošana. Bez 

noslēguma pārbadījuma, katrā studiju kursā ir iespējami arī kārtējie starppārbaudījumi – 

kontroldarbi, mājas darbi, uzstāšanās semināros un diskusijas, studiju citi patstāvīgie 

darbi (projekti, grupas darbi u.c.). Šos starppārbaudījumus, ja tie nav paredzēti studiju 

kursa programmās, var noteikt un pielietot studiju kursa mācībspēks; 

• Regulāra studentu zināšanu pārbaude semināros un praktiskajās nodarbībās, mutiski 

vai arī ar izstrādāto testu un datoru palīdzību.  

• Kursa darbu un prakses atskaiti pēc aizstāvēšanas novērtē pēc 10 ballu sistēmas. 

• Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu, kursa darbu un praksi, ja 

vērtējums nav bijis zemāks par 4 (gandrīz viduvēji). 

Katrs PA docētājs izstrādā savus kritērijus studentu sasniegumu vērtēšanai, tos izmanto 

vērtēšanas procesā, lai iegūtu novērtējumu, kas balstīts uz zināšanu un prasmju izvērtēšanu, kā arī 

personības izaugsmes vērtējumu. 

Lai nodrošinātu studentu informētību par studiju kursu starppārbaudījumu un noslēguma 

pārbaudījumu nosacījumiem un prasībām, par kursa darbu, par mācību prakses programmām, 

kursa darbu un mācību prakšu atskaišu aizstāvēšanas prasībām: 

- mācību spēks studentam to izskaidro studiju kursa pirmajā nodarbībā, kursa darba 

pirmajā konsultācijā un prakses ievadinstruktāžā; 
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- studiju kursa noslēguma pārbaudījumu, kursa darbu un prakses atskaišu aizstāvēšanas 

nosacījumi, prasības un jautājumi ir pieejami pie studiju programmas administrācijas un 

attiecīgo studiju kursu mācībspēkiem. 

Kursa darbu un prakses pārskatu kvalitāti un uzbūvi kā arī studentu prezentācijas prasmi 10 

ballu sistēmā vērtē programmas pasniedzēju komisija. 

Kopumā studentu zināšanas, māka un iemaĦas tiek novērtētas ar atzīmēm: 10 („izcili”), 9 

(„teicami”), 8 („Ĝoti labi”), 7 („labi”), 6 („gandrīz labi”), 5 („viduvēji”), 4 (“gandrīz viduvēji”). 

Disciplīnās, kurās galīgās kontroles forma ir diferencēta ieskaite, tiek noteikts kvalitātes 

novērtējums: „ieskaitīts” ar atzīmi vai „neieskaitīts”. Eksāmens un ieskaite ar atzīmi ir nokārtots, ja 

zināšanas, prasmes un iemaĦas ir novērtētas ne zemāk par 4 ballēm: 

•  Ĝoti augsts līmenis (produktīvais līmenis): 10 – izcili, 9 – teicami; 

•  augsts līmenis (reproduktīvais līmenis): 8 – Ĝoti labi, 7 – labi; 

•  vidējs līmenis: 6 – gandrīz labi, viduvēji – 5, gandrīz viduvēji – 4; 

•  zems līmenis: vāji – 3, Ĝoti vāji – 2, Ĝoti, Ĝoti vāji – 1. 

Pārbaudījumu veidu nosaka izglītības programma, bet pārbaudījuma formu (rakstiski vai 

mutiski) – priekšmeta pasniedzējs vai programmas padome. Eksāmenu veic studiju disciplīnas 

docētājs vai vajadzības gadījumā to komisija. Students bez komisijas drīkst kārtot eksāmenu ne 

vairāk kā 2 reizes. 

Atskaites punkts novērtējuma iegūšanai ir apgūtais zināšanu un prasmju līmenis attiecīgajā 

studiju kursā. Rezultāti tiks apkopoti eksāmenu un ieskaišu veidlapās, kas ir oficiāls dokuments. 

Studiju programmas apguvi noslēdz bakalaura darba aizstāvēšana, kura tiek vērtēta pēc 10 

ballu skalas. 

Students valsts noslēguma pārbaudījumu drīkst kārtot, ja ir izpildītas šādas prasības: 

- pozitīvi ir novērtēta katra studiju programmā paredzētā studiju kursa apguve; 

- pozitīvi ir novērtēti kursa darbi un citi patstāvīgie darbi; 

- pozitīvi ir novērtēta prakse. 

 

Diplomu par otrā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības ieguvi saĦem students,  kurš 

apguvis studiju kursa programmu, iegūstot gala pārbaudījumā – bakalaura daba aizstāvēšanā ne 

zemāk par 5 (viduvēji). 
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Ja programma tiks sekmīgi apgūta un pozitīvi tiks novērtēts gala pārbaudījums (aizstāvēts 

bakalaura darbs), studentam piešėirs profesionālo bakalaura grādu uzĦēmējdarbībā un 

ekonomista kvalifikāciju. 

 
11. Imatrikul ācijas noteikumi  

 
SaskaĦā ar Izglītības un zinātnes ministrijas prasībām (Augstskolu likuma 46. panta 5. daĜa) 

un Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 27. novembra instrukciju Nr. 8 “UzĦemšanas 

noteikumi Latvijas augstskolās” par Psiholoăijas Augstskolas otrā līmeĦa profesionālās bakalaura 

studiju programmas “Eiropas ekonomika un bizness” studentu var kĜūt Latvijas Republikas 

pilsoĦi un pastāvīgie iedzīvotāji, citu valstu pilsoĦi un bezvalstnieki, kuru dzīves vieta ir LR, 

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

politiskajiem uzskatiem, reliăiskās pārliecības un nodarbošanās, ja viĦi ir ieguvuši vispārējo 

vidējo izglītību. Studijas var uzsākt personas ar vidējo izglītību, kura iegūta Latvijā vai citā valstī. 

Diplomam ir jābūt atzītam LR Akadēmiskās informācijas centrā. 

Imatrikulācija studiju programmā notiek saskaĦā ar PA „UzĦemšanas noteikumi un 

imatrikulācijas kārtība PA”, kas izdoti saskaĦā ar LR Augstskolu likuma 46. panta 1. daĜu, un 

2006. gada 10. oktobra Ministru Kabineta noteikumiem Nr. “Prasības, kritēriji un kārtība 

uzĦemšanai studiju programmās”. Ar dokumentu var iepazīties PA mājas lapā http://www.psy.lv.   

 
12. Studējošie 

12.1. Studējošo skaits programmā 
Studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” tika licencēta 28.06.2005.g., un 

2005./2006. studiju gadā studiju programmā tika uzĦemti pirmie 30 studenti. 02.07.2006. g. 

studiju programmā bija akreditēta, un 2006./2007. studiju gadā studiju programmā bija uzĦemti 

58 studenti.  

2007./2008. studiju gadā augstākās izglītības profesionālā bakalaura programmā “Eiropas 

ekonomika un bizness” studē 91 cilvēks (skat. tabulu), t.sk.: 

- I kurss   – 19 

- II kurss  –  22 

- III kurss – 38 

- V kurss  – 13 
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8. tabula 
 

1. att. Studentu skaita dinamika 
 
 
 

12.2.  Studentu un absolventu aptaujas un to analīze 
 
Viena no studentu iesaistīšanas studiju procesa pilnveidošanā formām ir studentu aptaujas. 

Psiholoăijas Augstskolā tās notiek regulāri, katrā semestrī. Šajā aptaujas gaitā studenti izsaka 

savu vērtējumu par pasniedzēju un augstskolas darbu kopumā. 

Informācijas apkopošana tiek veikta elektroniski, kas atvieglo un paātrina rezultātu ieguvi un 

samazina izmaksas. 

Programmas “Eiropas ekonomika un bizness” studentu semestra aptaujas mērėis ir 

noskaidrot, kādi iemesli ietekmēja studentu vēlēšanos studēt konkrētajā programmā,  un kā viĦi 

vērtē pēc dažādiem kritērijiem programmu un Psiholoăijas Augstskolu kopumā (pielikums 9.): 

- apmācības programmu; 

- studiju saturu pasniegšanas līmeni; 

- stundu sarakstu; 

- nodarbību veikšanas organizāciju; 

- auditoriju tehnisko stāvokli un aprīkojumu; 
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- nodrošināšanu ar mācību literatūru, izdales materiāliem un citiem mācību-

metodiskājiem līdzekĜiem; 

 

- iespēju strādāt datoru klasēs un izmantot internēta tīklu; 

- attiecības pret studentiem no administrācijas puses, kā arī no pasniedzēju un 

apkalpojoša personāla puses u.c. 

Svarīgs studiju programmu novērtējuma kritērijs ir studentu motivācija apgūt piedāvāto 

studiju programmu un apmierinātība ar augstskolas un programmas izvēli. Veiktās aptaujas 

rezultāti liecina, ka apmierinātības līmenis gan ar augstskolu, gan ar programmas izvēli ir diezgan 

augsts (vidējā balle – 8,35): 

 

 

1. Izvēle studēt PA.

2. Studiju programma .

3. Nodarbību saraksts.

4. Nodarbību organizācija .

5. Auditoriju tehniskais stāvoklis.

6.  Studentu nodrošinājums ar literatūru.

7.  Iespēja izmantot datorklases un
"INTERNET".

8.  Attieksme pret studentiem.

9.  Attiecības ar kursa biedriem.

10. Ārpus studiju pasākumi.

 
                  Rudens 2007/08 
 

           Pavasaris 2006/07 

2. att. Studentu apmierinātības līmenis ar mācībām Psiholoăijas Augstskolā 

 

 

Svarīgs studentu motivācijas rādītājs ir nodarbību apmeklējuma biežums. Lielākā studentu 

daĜa atbildēja, ka viĦi nodarbības apmeklēja no 70% līdz 100%. 

Viens no svarīgākiem elementiem studiju programmu novērtējumā ir mācībspēku darba 

kvalitāte, kā arī studiju tehniskais nodrošinājums. Kā liecina aptaujas rezultāti, studenti ir pilnībā 

apmierināti ar pasniedzēju darba kvalitāti, ar zināšanām, kuras viĦi iegūst (vidējā balle – 8,45), kā 

arī ar Psiholoăijas Augstskolas materiāli-tehnisko bāzi (vidējā balle- 8,31): 
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1. Materiāla apjoms un novitāte.

2. Materiāla pasniegšanas pieejamība.

3. Pasniedzēja un auditorijas kontakts.

4. Teorētiskais priekšmeta līmenis .

5. Praktiskā priekšmeta novirze.6. Aktīvo mācību metožu izmantošana.

7. Liter. un māc. metod. līdzekĜu
nodrošinājums.

8. Tehnisko mācību līdzekĜu
izmantošana.

9. Iespēja saĦemt konsultāciju.

 
                      Rudens 2007/08 
 
                      Pavasaris 2006/07 

 

3.att. PA pasniegšanas kvalitātes studentu salīdzinošais novērt ējums 
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4. att. Mācībspēku darba kvalit ātes un studiju tehniskā nodrošinājuma dinamika 

Kopuma aptaujas rezultāti rāda, ka studenti kopumā ir apmierināti ar programmas saturu un 

pasniegšanas līmeni. Pozitīvi tiek vērtēta pasniedzēju attieksme pret studentiem un attiecības 

studentu vidū. 
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5. zim. Studentu aptaujas kopējās atzīmes dinamika. 

 
 

Studentu aptauju rezultāti tiek izmantoti studiju programmas uzlabošanai un studiju procesa 

pilnveidošanai. 

Veiktie pasākumi studiju programmas realizācijas uzlabošanai, kas balstās uz 

studējošo aptaujām:  

Lekciju hospitēšana un rezultātu analīze. Pasniedzējiem tiek sniegtas rekomendācijas 

studiju kursa satura uzlabošanai, Ħemot vērā arī studentu aptaujās norādītos trūkumus un ieteiktos 

priekšlikumus.  

Aktivizēts darbs pie metodisko un izdales materiālu sagatavošanai studiju kursiem.  

Izstrādājot augstskolas attīstības plānus tiek Ħemti vērā studējošo ieteikumi materiāli 

tehniskās bāzes uzlabošanai, t.sk. nodrošinājums ar datoriem, mācību literatūras iegāde un citi 

nodrošinājuma aspekti.  

Absolventu aptaujas. 2007. gada rudenī un 2008. gada pavasarī notika absolventu 

aptauja (10. pielikums), kura deva sekojošus rezultātus:  

1) lielākā absolventu daĜa (83,3%) strādā savā specialitātē;  

2) dotajā brīdī sakarā ar ekonomista kvalifikācijas iegūšanu un diploma par augstāku 

izglītību saĦemšanu katrs ceturtais no absolventiem plāno mainīt darbu;  

3) visi absolventi uzskata sevi par konkurētspējīgiem darba tirgū;  

7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9

Rudens 2006/2007

Rudens 2006/2007

Rudens 2007/2008
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4) absolventi uzskata, ka studiju laikā iegūtās zināšanas nepieciešams papildināt ar 

studijām maăistrantūrā (91,7%);  

 
 
 

5) 58,3% absolventu uzskata, ka zināšanas un prasmes ir pilnībā noderīgas pašreizējā 

darbā un 41,6% uzskata, ka daĜēji noderīgas;  

6) absolventi uzskata, ka dažos studiju kursos vajadzētu palielināt lekciju skaitu, jāpievērš 

uzmanība praktisku situāciju analīzei un aprēėinu veikšanai;  

7) 7,7% absolventu studē maăistrantūrā Latvijā, daudzi plāno darīt to vēlāk. 

 
12.3. Studiju programmas studentu pētnieciskais darbs 

 
Studentu pētnieciskais darbs gan saturiski, gan organizatoriski tiek plānots atbilstoši 

studiju programmas prasībām un mērėtiecīgi virzīts tā, lai topošie speciālisti pakāpeniski apgūtu 

nepieciešamās zināšanas un prasmes. Studiju programmā ir paredzēta 3 studiju darbu un 

diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana. Citas studējošo pētnieciskā darba formas ir referāti, 

projekti, pētījumi konkrētu studiju kursu ietvaros. Studentiem patstāvīgi jāveic mikropētījumi 

saistībā ar kursā apgūstamo problemātiku, attīstot gan empīriskā, gan teorētiskā darba prasmes. 

Vācot, apkopojot un analizējot visu informāciju par kādu konkrētu jautājumu, studenti veido 

empīriskā darba pieredzi, savukārt interpretējot savākto materiālu saskaĦā ar nozares speciālistu 

teorētiskajām atziĦām un izsakot savus secinājumus referātā, ziĦojumā, rakstā, anotācijā u. tml., 

viĦi attīsta zinātniskā darba iemaĦas. 

Otrajā un trešajā studiju gadā studenti raksta kursu darbus. Otrajā studiju gadā tēmas ir 

saistītas ar apgūtajiem vispārējiem ekonomikas un vadības pamatkursiem, savukārt trešajā kursā 

darbu tēmas ir specializētas un atspoguĜo programmas ievirzi uz Eiropas ekonomisko un 

uzĦēmējdarbības vadīšanas problēmu risināšanu.  

 Diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana ir studenta profesionālās kompetences 

apliecinājums, lai varētu iegūt atbilstošu kvalifikāciju. 

2006./2007. studiju gadā bakalaura darbus aizstāvēja 14 programmas studenti un parādīja 

labas, profesionāla bakalaura darbam atbilstošas iemaĦas zinātniskās literatūras analīzē, teorijas 

izpētē, mērėu un uzdevumu noteikšanā, empīriskās un praktiskās daĜas izstrādē (11. pielikums). 

Aizstāvēto bakalaura darbu vidēja atzīme – 7,8.  
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 2007./2008. studiju gadā bakalaura darbus aizstāvēja 12 programmas studenti, aizstāvēto 

bakalaura darbu vidēja atzīme – 7,0. Visiem bakalaura darbu vadītājiem ir doktora zinātniskais 

grāds. 

Bakalaura darbus un aizstāvēšanas norisi vērtē Bakalaura darbu aizstāvēšanas komisija, 

kurā darbojas PA docētāji, kā arī darba devēju pārstāvji. Bakalaura darbu novērtēšanas komisijas 

priekšsēdētājs savā ziĦojumā atzīmēja, ka tiek konsekventi ievērots profesionālo bakalaura darbu 

nosacījums – rūpīgi izstrādāta teorētiskā nodaĜa un teorija ir savienota ar empīrisko pētījumu.  

Studentu prezentācijas ir saturīgas un atspoguĜo veikta pētījuma būtību un rezultātus. Aizstāvēto 

bakalaura darbu tematu saraksts atspoguĜots 12. pielikumā .  

Par studiju programmas studentu augstu motivāciju studijām un pētniecībai liecina tās 

fakts, ka pirmā 2006./2007. studiju gada ekonomistu izlaiduma absolventes N. CelmiĦa un O. 

Osipova pašlaik turpina studijas BSA maăistrantūrā. Otra izlaiduma (2007./2008. studiju gads) 

daži absolventi arī topošajā studiju gadā plānos uzstāties maăistrantūrā. 

Programmas studenti rosīgi piedalās dažādās akadēmiskās aktivitātēs savā augstskolā, 

bieži ierosina šādus pasākumus un labprāt tos organizē. Augstskolā katru gadu tiek rīkotas 

studējošo zinātniskās konferences. 2006. gada 22.-23.novembrī notika PA starptautiskā zinātniski 

praktiskā konference „ Psiholoăija, bizness un sabiedrības sociāla sfēra: mūsdienu aktuālas 

problēmas”, kurā ar referātiem piedalījās 3 programmas studenti V.Černišovs, E.Ivanovs, 

Ž.Jakubovska. Programmas studenti Ž.Jakubovska un N.Rogova 2006.gada 19. maijā Rēzeknē 

piedalījās starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Latvija Eiropā, Eiropa Latvijā. 

Patriotisms, reăionalizācija, globalizācija, identitāte, cilvēka ekoloăija”, kur pievērsās dažādiem 

ES politiskiem, ekonomiskiem, likumdošanas un sociāliem aspektiem.  

2006. gada 9. novembrī studiju programmas studenti piedalījās sadarbībā ar BSA rīkotājā 

seminārā “Kultūras mantojuma loma teritoriālajā mārketingā: Vācijas un Latvijas pieredze”. 

Sadarbībā ar Latvijas mazo un vidējo uzĦēmumu konfederāciju un TSI programmas 

studenti piedalījās uzĦēmēju konferences “Eiropas Savienības finansējums uzĦēmējiem” 

(23.11.2007. g. ) darbībā. 

2008. gada maijā  tiek plānots organizēt kārtējo studentu zinātniski praktisko konferenci 

augstskolā “Psiholoăija, sociālais darbs, ekonomika transitīvas sabiedrības apstākĜos: stāvoklis un 

attīstības perspektīvas”, kā arī rosināt studentus piedalīties starpaugstskolu konferencēs, kurās 

viĦi varētu iepazīstināt plašāku auditoriju ar savu pētījumu rezultātiem. Labākos darbus paredzēts 

publicēt studentu zinātnisko rakstu krājumā. 
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2008. gada 22.-29. jūnijā sadarbībā ar Krimas humanitāro institūtu Jaltā tiks organizēta 

stsrptautiskā studentu vasaras nometne, kurā piedalīsies arī studiju programmas studenti: N. 

VaĜejeva, A. Vihristjuka, I. Bočarova un V. Nasonovs. 2009. gadā tiks plānots organizēt 

starptautisko vasaras nometni Latvijā sadarbībā ar Krimas humanitāro institūtu, Baltkrievijas 

valsts ekonomisko universitāti un Vroclavas ekonomisko akadēmiju. 

Sekmīgi realizējot studiju programmā plānoto studentu zinātnisko jaunradi, tiks nostiprināta 

saikne starp studijām, zinātniski pētniecisko darbu un turpmāko profesionālo darbību.  

 

 
 
 

12.4. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

SaskaĦā ar Psiholoăijas Augstskolas Satversmi un Augstskolu likumu augstskolas personālu 

veido arī pilna laika studējošie. Personālam ir tiesības piedalīties augstskolas pašpārvaldes 

institūciju vēlēšanās un tikt ievēlētiem tajās. Psiholoăijas Augstskolas studenti ir pārstāvēti 

Satversmes sapulcē un Senātā. Programmas “Eiropas ekonomika un bizness” divi studējošie ir 

pārstāvēti studiju Programmas Padomē. Augstskolā katru gadu notiek studentu pašpārvaldes 

vēlēšanas. Studējošajiem augstskolas Senātā un Satversmes sapulcē ir iespēja ietekmēt lēmumu 

pieĦemšanu jautājumos, kas skar studējošo intereses. 

Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā noris šādi: 

• studentu aptaujas rezultāti par studiju procesu, pasniegšanas līmeni un vēlmēm tiek 

Ħemti vērā, veidojot semestru plānus; 

• grupu vecākie piedalās sesijas plānošanā; 

• studentu parlaments organizē studentu dzīvi augstskolā un nodrošina informācijas 

apmaiĦu starp tās vadību un studentiem; 

• studentu parlaments organizē studentu atpūtu (diskotēkas, tūrisma braucieni, 

pārgājieni).  

Studiju organizācijā studentu viedoklim ir liela nozīme. Anketēšanas rezultāti tiek apspriesti 

Studiju programmas padomes sēdē. Ja studentu aptaujā parādās kopīgi risināmas problēmas, tās 

tiek apspriestas kopā ar studentiem. Piemēram, uzzinot par studentu neapmierinātību ar divu 

docētāju kursiem un pēc šo docētāju nodarbību hospitācijas, vienā gadījumā tika koriăēts 

pasniedzamā kursa saturs, otrā – nomainīts docētājs. 
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Augstskolā notiek regulāras PA studējošo tikšanās ar administrācijas pārstāvjiem (rektoru, 

programmu direktoriem, studiju daĜas vadītāju) jautājumos, kas skar studiju pilnveidošanas 

procesu. Šajās tikšanās var piedalīties un izteikt savu viedokli, priekšlikumus un ierosinājumus 

jebkurš students. Šie priekšlikumi tiek Ħemti vērā, lai uzlabotu studiju procesu. 

 

 

13. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla izvērt ējums 

13.1. Akadēmiskā personāla skaits 

Studiju programmas realizācijā tika nodarbināti  kopskaitā 28 mācībspēki, no kuriem PA 

ievēlēti 16 docētāji, kas ir 57,1 % no kopējā programmu realizējoša docētāju skaita. Blakusdarbā 

pieaicinātie ir 12 viesdocētāji, kas PA strādā blakusdarbā un sastāda tikai 42,9% no kopējā 

programmas mācībspēku skaita (13. pielikums). 

 

13.2. Akadēmiskā personāla sastāvs  

8. tabula 

PA programmas “Eiropas ekonomika un bizness” docētāju saraksts, kuriem augstskola ir 
pamatievēlēšanas vieta 

 
N.p.k. Docētāja vārds, 

uzvārds 
Akadēmiskais grāds Studiju kursi 

1. D. Buėele Mg. jur. Tiesību zinātnes pamati 
Eiropas tirgus attiecību tiesiskā 
regulēšana 
Eiropas tiesības 
Eiropas darba tiesības 

2. Ž. Caurkubule Dr. sc. ing., as.prof. 
 

Mārketings 
Menedžments 
Kvalitātes vadība 
Prakse 

3. S. Čhartišvili Dr. oec., doc. Starptautiskās finanses un finanšu 
institūcijas 
Bankas un naudas sistēmas 
Starptautiskie banku norēėini 

4. V. DiĦevičs Dr. oec., prof. Makroekonomika 
Mikroekonomika 
Inovācijas uzĦēmējdarbībā  

5. I. Gerčikovs Dr. oec., doc. Mārketings 
Starptautiskais mārketings 

6. L. Gončarova Mg. paed., lekt. Biznesa svešvaloda (angĜu) 
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7. S. Grigorjeva Dr. oec., doc. UzĦēmuma ekonomika un 
organizēšana 

Ekonomiskā analīze un plānošana 
Pārvaldes uzskaite 
UzĦēmējdarbības ekonomika un 
vadīšana 

8. I. Grīnberga Mg. oec., lekt. UzĦēmuma finanses 
Finanšu analīze 
Starptautiskās finanses un finanšu 
institūcijas 
Audīts un revīzija 

9. L. KaĜiĦĦikova Dr. psych., doc. Sociālā psiholoăija 

10. A. Mite Mg. sc. pol., doc. Informātika 
Komercdokumentācija un lietišėā 
komunikācija 

11. V. Morohins Dr. oec., doc. ES: institūcijas, politika, ekonomika 
Bizness Eiropā 
Eiropas ekonomiskā integrācija 
ES fondu un projektu vadīšana 
Komercdarbības organizatoriskie un 
tiesiskie pamati 

12. O. ĥikiforovs Dr. psych., as.prof. Pedagoăijas pamati 
Vispārējā psiholoăija 

13. I.Plotka Dr. psych., as.prof. Pedagoăijas pamati 
Vispārējā psiholoăija 

14. ě. Raizs  Dr. sc. ing., doc. Augstākā matemātika 
Varbūtību teorija un matemātiskā 
statistika 

15. A. Rubanovskis Dr. oec., doc. NodokĜi un nodevas 

Eiropas valstu nodokĜu sistēmas 

Starptautiskie ekonomiskie sakari 

Risku vadība un apdrošināšana 

Vērtspapīru tirgus Eiropā 
16. P. Tjurins Dr. psych., doc. Biznesa komunikācijas 

 

Programmas izpildes nodrošināšanā, tika aicināti vadīt nodarbības arī citu augstskolu 
vadošie docētāji un augsti kvalificēti praktizējoši speciālisti. 

 

 

9. tabula 

PA programmas “Eiropas ekonomika un bizness” viesdocētāju saraksts, kuriem augstskola 
nav pamatievēlēšanas vieta 
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N.p.k. Docētāja 
vārds, 

uzvārds 

Akadēmiskais grāds Studiju kursi 

1. V. Davidovs Augst. izgl., spec., lekt. Kompānijas vērtības noteikšana 
Monetārās sistēmas un valūtas tirgi 

2. S. Jaškina Mg.paed., lekt. Svešvaloda (vācu) 

3. V.KuĦickis Zin.kan.phil., doc. Socioloăija 

4. A. MauriĦš Dr. hab. biol., prof. Vides ekonomika 
Ekonomiskā prognozēšana 

5. V. ĥečajevs Mg. uzĦēmējdarbības vadībā 
un administrēšanā, lekt. 

Ārējās ekonomiskās darbības muitas 
regulēšana 

6. V. ĥikiforovs Dr. hab. phil., prof. Filozofija 
Loăika 

7. L. PĜevako Dr. oec., doc. Ekonomikas statistika 

8. I. Stecenko Dr. oec., doc. Transnacionālās korporācijas un 
ekonomiskās savienības 

9. N. Surins Augst.izgl.phil., spec., lekt. Retorika 

10. L. Umarova Mg. paed., lekt. Darba un civilā aizsardzība 

11. L.Verovska Dr. oec., lekt. Grāmatvedības pamati 
Starptautiskie grāmatvedības 
standarti 
Audits un revīzija 

12. J. Žukovska Mg.sc.ing., lekt. Informācijas sistēmas ekonomikā 
Datortehnoloăijas ekonomikā 

 

 

10. tabula 

Akadēmiskā personāla pamatdarbā un blakusdarbā strādājošo procentuālais sastāvs 

 

Tajā skaitā strādā PA Akadēmiskais personāls 
kopā pamatdarbā blakusdarbā 

Docētāju 
skaits 

% 
Docētāju 

skaits 
% 

Docētāju 
skaits 

% 

28 100 16 57,1 12 42,9 

 

11. tabula 

Akadēmiskā personāla pamatdarbā nodarbināto docētāju sadalījums  

pēc ieĦemamiem amatiem 
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N.p.k. IeĦemamais amats Programmā nodarbināto 
skaits 

1. Profesors 1 

2. As.prof. 3 

2. Docents 9 

3. Lektors 2 

4. Asistents 1 

Kopā 16 

 

12. tabula 

Programmā strādājošo docētāju zinātniskie un akadēmiskie grādi 

Habil. dokt. un dokt. Maăistri Citi speciālisti 

Kopā 
t.sk. 

pamatdarbā 
strādājošie 

Kopā 
t.sk. 

pamatdarbā 
strādājošie 

Kopā 
t.sk. 

pamatdarbā 
strādājošie 

Kopā 

Cilv. 
sk. % 

Cilv. 
sk. % 

Cilv. 
sk. % 

Cilv. 
sk. % 

Cilv. 
sk. % 

Cilv. 
sk. % 

28 18 64,3 12 44,4 8 28,6 4 14,3 2 7,2 - - 

 

13. tabula 

Programmā pamatdarbā strādājošo docētāju akadēmiskie grādi 
 

Habil. dokt. un dokt. Maăistri Kopā 
Cilv. sk. % Cilv. sk. % 

16 12 75,0 4 25,0 
No kopējā programmā strādājošā akadēmiskā personāla vairāk nekā pusei docētāju ir 

akadēmiskie grādi, bet docētājiem, kuriem PA ir pamatievēlēšanas vieta, 40,7 % ir doktora 

zinātniskais grāds. 

Studiju programmas īstenošanā piedalās arī ārvalstu akadēmiskais personāls (Polija, Austrija 

un Vācija), tādējādi sniedzot savu ieguldījumu mācību kursu pasniegšanas kvalitātes celšanā:  

Studentu profesionālo līmeni paaugstina obligātas vieslekcijas, kuras lasa Latvijas un 

ārvalstu ievērojamie speciālisti, zinātnieki, valsts institūciju un starptautisko organizāciju 

vadītāji. 2006./2007. un 2007./2008. akadēmiskajos gados tika nolasītas lekcijas par 

sekojošām tēmām:  

• „Latvijas ekonomikas attīstības problēmas un perspektīvas “ – A. Kalvītis, Latvijas 

Republikas Ministru kabineta prezidents ;  
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• “Eiropas Savienības valstu un reăionu konkurētspējas kohēzijas jautājumi” - 

V.Kosiedovskis – Dr.oec., prof., ToruĦa  universitātes reăionālās ekonomikas 

katedras vadītājs (Polija); 

• “Teritoriālais mārketings: pieredze, problēmas, perspektīvas” – A. Pankruhins, 

Dr.oec., prof., Krievijas Prezidenta valsts dienesta Krievijas akadēmija, Krievijas 

mārketologu asociācijas prezidents; 

• “Menedžments XXI gadsimtā – perspektīvas un prognozes” – W. Wereda (Polija). 

Sakarā ar to, ka studiju programmā regulāri notiek studiju darba kontrole (stundu 

apmeklējumi, studentu aptaujas), analīze rāda, ka vairums pasniedzēju strādā atbildīgi, godīgi un 

savas nodarbības vada augstā metodiskā un zinātniskā līmenī. 

 

13.3. Akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskā darbība 

Akadēmiskais personāls veic arī zinātniskos pētījumus, regulāri  uzstājas ar zinātniskiem 

ziĦojumiem konferencēs, semināros un simpozijos gan Latvijā, gan starptautiskajā līmenī. Parasti 

docētāji veic zinātniski pētniecisku darbu savā galvenā pasniedzamā studiju priekšmeta virzienā 

un iesaista pētniecībā arī studentus. 

Mācībspēku zinātnisko pētījumu pamatvirzieni: 

- mūsdienu ekonomiskā situācija Eiropā un Latvijā; 

- Latvijas tautsaimniecības attīstības ekonomiskā prognozēšana; 

- uzĦēmējdarbības attīstības perspektīvu izpēte Latvijā; 

- biznesa projektu investēšana un vadīšana; 

- reăionālās ekonomikas un mārketinga pētījumi; 

- banku lomas uzĦēmējdarbības attīstības izpētē; 

- kvalitātes vadīšana mazā un vidējā biznesā. 

 

Psiholoăijas Augstskola pievērš lielu uzmanību docētāju zinātniskajai un izdevējdarbībai 

(13.1. pielikums). 

Docētāji ir aktīvi pilnveidojuši savu kvalifikāciju, apmeklējot dažādus seminārus, kursus un 

konferences gan Latvijā, gan citās valstīs, aktīvi iesaistījušies Eiropas mēroga docētāju 

mobilitātes aktivitātēs (13.2. pielikums). 
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Par spēcīgu pasniedzēju-profesionāĜu komandas tapšanu topošo speciālistu-ekonomistu 

sagatavošanas programmā liecina tas, ka programmas nodrošināšanā tika piesaistīti pasniedzēji-

praktiėi ar lielu pedagoăisko un praktiskā darba pieredzi: 

1. Dr.oec. S. Grigorjeva –  SIA “Aseg Consulting” valdes loceklis ; 

2. Dr.oec. I. Gerčikovs – A/S “Dzintars” valdes priekšsēdētājs; 

3. Mag. oec. I. Grīnberga – SIA “Interinfo Latvija” finanšu menedžere; 

4. Mag. jur. D. Buėele – “SkrastiĦš un Dzenis” Advokātu biroja juriste; 

5. Dr.sc.ing. Ž. Caurkubule – ESF struktūrfondu projektu eksperte, SIA “Almia” eksperte-

konsultante mārketinga un SA jautājumos, SIA “MR partneri” mārketinga konsultante, 

u.c. 

Augstskolā izstrādāta un tiek realizēta akadēmiskā personāla tālākizglītība. Mācību spēku 

kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītības turpināšanas sistēma ietver: 

- pārrunas un konsultācijas programmas padomes sēdēs un ikdienas darbā; 

- starpaugstskolu seminārus; 

- Latvijā rīkotos seminārus; 

- starptautiskos seminārus 

- profesionālās meistarības paaugstināšanas kursus; 

- studijas doktorantūrā. 

Lai veicinātu zinātnisko darbību augstskolā un Latvijā, psiholoăijas Augstskola sadarbībā ar 

BMA katru gadu organizē starptautiskās zinātniski pētnieciskās konferences un seminārus Tā, 

2006. gada 22.-23. novembrī PA organizēja starptautisko zinātniski praktisko konferenci 

“Psiholoăija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas”, kur strādāja 

sekcija “Privātbiznesa problēmas mūsdienu apstākĜos”. 2007. gada 12. septembrī sadarbība ar 

BSA un žurnālu “Baltijas kurss” bija organizēts seminārs “Augstākās izglītības eksports: reālijas 

un perspektīvas”, kur piedalījās programmas direktore Ž. Caurkubule. 2008. gada 22.-23. maijā 

sadarbība ar BSA tiks organizēta starptautiskā zinātniski pētnieciskā konference “Augstākās 

izglītības Eiropas telpā: stāvoklis, problēmas, perspektīvas”, kur piedalīsies arī studiju 

programmas pasniedzēji. Paredzēts, ka 2009. gadā aprīlī tiks organizēta konference “Psiholoăija 

un bizness: mūsdienu aktuālās problēmas”. Programmas docētāji aktīvi piedalās zinātniski 

pētnieciskos projektos un grantos (pielikums 13.3.). 

Programmas mācībspēki ir sagatavojuši un tipogrāfiski pavairojuši pasniedzamo studiju 

priekšmetu mācību līdzekĜus, lekciju kursus, praktisko darbu uzdevumu krājumus, metodiskos 
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norādījumus priekšmetu apguvei un patstāvīgā darba uzdevumus pilna vai nepilna laika studentu 

lietošanai. 

 

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

Veidojot personālu, PA Ħem vērā augstskolas mērėus un uzdevumus. Personāla politikas 

mērėis nodrošināt PA augsti kvalificētu personālu, izveidot personāla pamatsastāvu, nodrošināt 

personālam radošā potenciāla īstenošanas un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas. 

Psiholoăijas Augstskolā tiek īstenota šāda akadēmiskā personāla sastāva veidošanas politikas 

uzdevumi: 

- nodrošināt, lai studiju kursus pasniegtu kvalificēti pasniedzēji, labi metodiėi, kuri 

darbā izmanto mūsdienīgas zinātniskā darba metodes un pārzina uzĦēmējdarbības 

praksi; 

- nodrošināt, lai ne mazāk kā 60% mācībspēku strādātu pamatdarbā; 

- nodrošināt, lai akadēmiskā personāla sastāvā būtu ne mazāk kā 40% ar doktora grādu; 

- sekmēt PA mācībspēku tālāku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas: 

nodrošināt personālam radošā potenciāla īstenošanas un kvalifikācijas paaugstināšanas 

iespējas. 

Personāla papildināšana, attīstība un izmaiĦas tajā notiek šādi. Darbā tiek pieĦemti cilvēki, 

kuri uzrakstījuši iesniegumu par pieĦemšanu darbā pēc savas iniciatīvas, vai, arī pēc PA 

personāla rekomendācijām. PA slēdz līgumus ar ārvalstu un vietējām augstskolām par apmaiĦu ar 

personālu, tādējādi mainās un papildinās vieslektoru sastāvs. PA izvirza prasības akadēmiskā 

personāla izglītības līmenim un kvalifikācijai, Ħem vērā darba stāžu un pieredzi. PA neizvirza 

prasības pēc dzimuma, vecuma, nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem, ticības, uzskatot šādas 

prasības par diskriminējošām. PA atbalsta personāla mācības: 

- kvalifikācijas celšanas kursos; 

- piedalīšanās PA un citu augstskolu organizētajos semināros, konferencēs, treniĦos, 

projektos un pētnieciskajā darbā; 

- līdzdalība starptautiskajās konferencēs; 

- pieredzes apmaiĦas starp Latvijas un ārvalstu augstskolu docētājiem; 

- studiju turpināšana doktorantūrā. 

Programmas pasniedzēji pastāvīgi paaugstina savu profesionālo kompetenci: 
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• Doc. A.Mite mācās RSU doktorantūrā; 

• Lektore J.Žukovska mācās RSU doktorantūrā; 

• Asistente D. Buėele pabeidzot Rīgas Juridiskās augstskolas maăistrantūru, plāno 

iestāties doktorantūrā. 

Divi programmas pasniedzēji I. Grīnberga un V. Morohins veica profesionālo pilnveidi 

programmā “Augstskolu didaktika”. I. Grīnberga bija noklausījusies kvalifikācijas kursus 

“UzĦēmuma ienākumu nodokĜa deklarācija un tās sagatavošanas problēmas”. 

Programmas pasniedzēji D.Buėele un I. Grīnberga plāno turpināt studijas doktorantūrā, 

pasniedzēji S. Grigorjeva un V. ĥečajevs 2008./2009. studiju gadā iestāties profesionālo pilnveidi 

programmā “Augstskolu didaktika”. Tuvākajos studiju gados katram studiju programmas 

pasniedzējam jānoklausa dažādi kvalifikācijas kursi sava pasniegšanas jomā. 

Par akadēmiskā personāla atlases pamatu tiek Ħemti vērā izstrādātie darba kvalitātes izpildes 

novērtējuma kritēriji. Docētāju darba izpildes novērtējuma galvenie mērėi: 

- izvērtēt docētāju darba izpildi pusgada laikā un kā šī darbība ir saistīta ar augstskolas 

un konkrētās struktūrvienības mērėiem; 

- būt par pamatu motivācijai strādāt atbildīgi un ieinteresēti; 

- apzināt docētāju vājās un stiprās puses (t.i. nepieciešamās kompetences 

paaugstināšana vai konkrētā apmācība). 

Ir aktivizēts darbs pie personālvadības jautājumu risināšanas: 

- ir apzināta sākotnējā situācija, izveidojot datu bāzes par katra docētāja dalību 

tālākizglītības pasākumos (semināros, kursos), konferencēs, publikācijām, pētījumiem 

u.c., kuras izmantojot varēs plānot tālāko personāla attīstību. 

- ir izstrādāti dažādu organizatorisko dokumentu projekti (piem., par akadēmiskā 

personāla vēlēšanām, docētāju pienākumiem, administratīvā personāla pienākumiem 

u.c.), uzsākts darbs pie novērtēšanas sistēmas pilnveides, izstrādāti vai aktualizēti 

daudzu amatu apraksti; 

- akadēmiskajam personālam izstrādāta jauna darba samaksas sistēma, kā arī veidojas 

personāla darba motivācijas sistēma. 

 

14. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums. 

14.1. Studiju programmas resursi un finansējumi 
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Vadoties no finanšu resursu un pamatizdevumu dinamikas analīzes laika periodā no 

2003.gada līdz 2007. gadam, var izdarīt secinājumu par augstskolas studentu skaita stabilu 

pieaugumu. Studentu maksa par studijām ir PA pamatfinansējums. Zemāk minētie dati liecina par 

līdzekĜu ieguldījuma pieaugumu mācību procesa pilnveidošanā. Tāpat notiek arī pastāvīgs studiju 

literatūras iegādes pieaugums, notiek pastāvīga PA materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un 

pastiprināšana. PA izdevumi materiāli tehniskās bāzes attīstībai ir atspoguĜoti pielikumā.  

14. tabula 

Apvienotie PA ienākumu un izdevumu panti no 2003.g. līdz 2007.g. (Ls) 

 

Rādītāja nosaukums 2003.g. 2004.g. 2005.g. 2006.g. 2007.g. 

Ienākumi no maksas par 
studijām 

201512 225079 267822 284303 

 

405895 

 

Ienākumi no ES 
struktūrfondu 
finansējuma studijām 

   25 870 

 

58 410 

 

Izdevumi, Ls 156703 171854 246383 335492 351733 

Darba alga 95604 112539 150391 194453 217321 

Sociālais nodoklis 22446 26334 34733 43265 49059 

Komandējuma izdevumi 4708 4528 4815 5417 4717 

Nomas maksa 2917 3030 2817 7055 7044 

Grāmatu un žurnālu 
iegāde 

3887 6255 4934 3207 2685 

Citi izdevumi 25746 17068 32698 82 095 70907 

PamatlīdzekĜu iegāde un 
materiāli tehniskās 
bāzes papildināšana: 

27823 2100 15995 9894 695 

 

PA finanses veido: 

• studentu mācību maksa (fizisko un juridisko personu finansu līdzekĜi); 

• dibinātāju finanses; 

• ienākumi no ES struktūrfondu finansējuma studijām; 

• zinātniskās darbības finansējums (projektu finansēšana); 

• ienākumi no zinātniskajiem darbiem; 

• ziedojumi un labdarība. 
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Galvenais finansu avots, kas nodrošina PA tagadējo un perspektīvo attīstību ir studiju maksa 
(pielikums 14.). 

15. tabula 

Studiju maksa 2008./2009. st. gadā 

1 kurss Semestrī (Ls) 

Pilna laika dienas studijas 500 

Pilna laika vakaras studijas 450 

Nepilna laika studijas  400 

 

14.2. Studiju materiāli-tehniskā bāze 
Studiju programmas īstenošanai ir auditorijas Rīgā, Lomonosova ielā 4. Augstskolas 

rīcībā ir datori, pavairošanas tehnika, kodoskopi (studiju programmas tehniskais nodrošinājums ir 

atspoguĜots 16. pielikumā. PA bibliotēka atrodas Rīgā un filiālēs. Psiholoăijas augstskolas 

studenti var izmantot Informatīvo centru, kā arī Interneta pakalpojumus. 

16. tabula 

PA telpu raksturojums 
Rīga 

Mācību telpu funkcionālā nozīme Telpu skaits Platība, m2 Cilvēku sk. 
Mācību telpas 14  450 
Mācību kabineti 2  24 
Lasītavas 2  80 
Datorklases 2  50 
Administrācijas kabinets 2 50  
Kafejnīca 2 50  
Tehnoloăiskās un palīgtelpas 5 45  
 
 

No 2004. gada februāra studiju procesā tika iekĜauts multimediju tilts, kurš interaktīvā 

režīmā ir savienojis Rīgu ar PA filiālēm Daugavpilī un Liepājā. Sistēmā ietilpst datoru centri un 

videokameras ar multimediju projektoriem, kā arī interaktīvās tāfeles. Šis projekts ir izveidots 

sadarbībā ar Baltijas Starptautisko Akadēmiju un kopīgas investīcijas tajā veidoja vairāk nekā 

60000 Ls. 2009. studiju gadā projektam tiks pieslēgtas arī citas PA filiāles, kas veicinās 

pasniegšanas līmeĦa paaugstināšanu tajās, paplašinās viesprofesoru iesaistīšanas iespējas studiju 

procesā. Ar mēdiju tilta palīdzību ir pieejama viesprofesoru lekciju translēšana, videokonferenču 

un semināru organizēšana. 

 
14.3. Psiholoăijas Augstskolas bibliotēka 
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PA grāmatu fonds uz 01.04.2008. sastāda kopā (grāmatas, brošūras, žurnāli) virs 36437 

eksemplāru, 4493 no tiem – latviešu valodā, 1392 – angĜu valodā, 30552 – krievu valodā. 

Studentiem uz līguma pamata ir iespēja izmantot BSA bibliotēkas grāmatu fondu ekonomikas, 

jurisprudences un kulturoloăijas nozarēs.  

Grāmatu fonda komplektēšanas avoti: 

• Grāmattirgotāju firmas: “Janus”, “Polaris”, “LV – Akadēmiska grāmatnīca”, “J.Rozes 

grāmatnīca”, “Valters un Rapa”. 

• Maskavas grāmattirgotāju bāzes: “Gardarika”, “Инфра – М”, “КноРус”. 

• Rīgas bibliotēkas, municipālās bibliotēkas. 

• Privātbibliotēkas. 

• Ārzemju izdevniecības – “PEARSON”, “WILEY”, “OPEN UNIVERSITY PRESS”, 

“THOMSON wadsworth”, “ELSEVIER”, “OXFORD university press”; “European 

Journal of Psychology”. 

Laikrastu un žurn ālu abonēšana: 

• Laikrakstu un žurnālu abonēšana notiek sekojošās firmās: “Latvijas Pasts”, Merion-

Press”, Abonēšanas centrs – “Diena”, “Preses apvienība  P.K.S.” 

• 2007. gadā tika abonēti vairāk nekā 165 nosaukumus. 

17. tabula 

Laikrakstu un žurn ālu abonēšana 

N.p.k. NodaĜas Nosaukums krievu 
val. 

latviešu 
val. 

angĜu 
val. 

1. Tiesību zinības.  23  20  3 -  
2. Ekonomika.  55  36  12 7  
3. Reklāma. PR.  7  7  -  - 
4. Filozofija. Politika.   12  10  2  - 
5. Psiholoăija.  22  16  5  1 
6. Izglītība.  14  13  2  - 
8. Valodniecība.  6  6  -  - 

 

Bibliot ēkas metodisko vadību īsteno: 

• Latvijas Zinātniskā bibliotēka (sistematizācija un fondu kataloga sadalīšana pēc 

Latvijas UDK sistēmas); 

• Rīgas CBS metodiskais kabinets; 

• LU Zinātniskā bibliotēka; 

• LU Eirofakultātes bibliotēka. 
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Bibliot ēkas informācijas darbs: 

• Grāmatu fonda tematiskais katalogs; 

• Elektroniskais tematiskais katalogs; 

• Katalogs E-biblio – 168 nosaukumus; 

• Katalogs CD-biblio – 82 nosaukumus; 

• AngĜu valodā grāmatas elektron. katalogā – (sk. mājas lapa www.psy.lv, 

www.bsa.edu.lv ); 

• Maăistra darbu katalogs – (sk. mājas lapa www.bsa.edu.lv); 

• Elektroniskais katalogs – Internēt – www.psy.lv ,  www.bsa.edu.lv/biblio/ ; 

• Periodisko izdevumu katalogs; 

• Jaunie grāmatu fonda bibliogrāfiskie saraksti visās zinātnes nozarēs (sk. mājas lapa 

www.psy.lv,  www.bsa.edu.lv); 

• Diferencēts informatīvais darbs ar rektoru, studiju programmas direktoru un 

docētājiem; 

• Audio un video kasešu fonds; 

• Mājas lapa PA Internēt-saitā: www.psy.lv  ; 

• Tematiskas saraksts angĜu valodas grāmatas: ekonomika, psihologija, interjers, dizains 

(sk. mājas lapa www.psy.lv,  www.bsa.edu.lv ); 

• AngĜu valodas žurnālus datu bāze “EBSCO”; 

• Datu bāze “NAIS” un “Кодекс”  LETA. 

 
Bibliot ēkas lasītāju apkalpošana: 

• PA un BKI grāmatu fonds atrodas lasītavās; 

• Bibliotēkas darba laiks ir Ĝoti izdevīgs gan dienas, gan vakara nodaĜas studentiem; 

• Bibliotēkas izmantošanas noteikumi reglamentē grāmatu izdošanu lasītājiem; 

• Informācijas bukleti; 

• Studentu aptaujas. 

PA bibliotēkas grāmatu fonda sastāvs un struktūra tiek atspoguĜots 16. pielikumā. 

 

15. Programmas vadība 
Profesionālās studiju programmas “Eiropas ekonomika un bizness” direktore ir Dr. sc. ing., 

as. prof. Žanna Caurkubule. 
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Profesionālās studiju programmas vadību veic tās direktors un Studiju programmas Padome.  

Studiju programmas Padomes sastāvs: 

• Dr. sc. ing., as prof. Ž. Caurkubule 

• Dr. oec., as. prof. A. Rubanovskis 

• Dr. oec., as. prof. S. Čhartišvili 

• Dr. oec., docents V. Morohins 

• Mg.oec., lektore I.Grīnberga 

• Studente V. RiekstiĦa 

• Students V. Nasonovs 

Sadarbība ar profesionālās studiju programmas mācību spēkiem notiek 1 reizi 3 mēnešos 

studiju programmas Padomes sēdēs, kā arī ikdienas domu apmaiĦas procesā. 

Tiek apspriesti šādi jautājumi. 

• studiju darba organizēšana un vadīšana; 

• studiju plāna aktuālās izmaiĦas; 

• prakšu organizēšana un vadīšana; 

• zinātniski-metodiskā darbība; 

• teorijas un metodoloăijas jautājumi; 

• programmas pašnovērtējuma sagatavošana, apspriešana un apstiprināšana; 

• mācībspēku nodarbību hospitācijas plāns. 

 

16. Ārējie sakari 

16.1. Darba devēji 
PA uztur sakarus ar potenciālajiem darba devējiem – to organizāciju vadītājiem, kurās noris 

PA studentu prakse. Vērojot studentu darbu prakses laikā un Ħemot vērā prakses vadītāja 

atsauksmes par studentiem, potenciālais darba devējs var izvēlēties sev nepieciešamo speciālistu. 

Psiholoăijas Augstskolas sadarbība ar darba devējiem galvenokārt notiek šādos virzienos: 

- studiju prakses nodrošināšana, t.sk. prakses vietu nodrošināšana; 

- piedalīšanās prakses un bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijās; 

- ierosinājumi un rekomendācijas studentu pētījumu virzieniem – lietišėo pētījumu 

tēmas, bakalaura darbu tēmas; 
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Darba devēji ir kvalifik ācijas komisijas sastāvā, piedalās bakalaura darbu aizstāvēšanā. Darba 

devējs var novērtēt studentu profesionālo sagatavotību no viĦa praktisko zināšanu viedokĜa, uzdot 

konkrētus jautājumus, kas saistīti ar izvēlēto specializāciju. 

Nepilna laika studijās studentiem prakses vietas vairākumā sakrīt ar reālajām darba vietām. 

2006./2007. un 2007./2008. studiju gados kopumā tika noslēgti 57 sadarbības līgumi ar darba 

devējiem par praksi. 

PA tiek veiktas darba devēju aptaujas, kas Ĝauj saĦemt informāciju par PA absolventu 

profesionālo darbību (17.  pielikums). 

Darba devēji var novērtēt studiju programmu, pamatojoties uz tās rezultātu – absolvējušo un 

strādājošo speciālistu darba kvalitātes analīzi. TādēĜ darba devēji tika lūgti novērtēt studiju 
programmas praktikantu, kā arī attiecīgajās organizācijās, iestādēs strādājošo absolventu 

kvalifikācijas, zināšanas, prasmes un iemaĦas, kā arī prognozēt, kādas kvalifikācijas speciālisti, 

ar kādām prasmēm un iemaĦām attiecīgajai organizācijai, iestādei būs nepieciešami tuvākā un 

tālākā nākotnē. Jautājumu loks, kas tika uzdots darba devējiem, aptvēra šādus tematus: 

1) Ekonomikas studiju programmas absolventu teorētisko zināšanu apjoms un kvalitāte un to 

atbilstība organizācijas, iestādes prasībām, to nepieciešamība praktiskajā darbā;  

2)  Ekonomikas studiju programmas absolventu praktisko iemaĦu un prasmju atbilstība darba   

devēju prasībām. 

 

Apkopojot darba devēju viedokĜus, var secināt: 

1)  Ekonomikas studiju programmas absolventu teorētisko zināšanu apjoms un kvalitāte pilnībā 

apmierina darba devējus  

- Absolventiem, kuri sāk strādāt uzĦēmumos un organizācijās, ir labas zināšanas 

ekonomikā, vadībā, tirgzinībās, kā arī speciālajos priekšmetos – finansēs un grāmatvedībā, 

uzĦēmējdarbības tiesībās, tūrisma un viesnīcu uzĦēmējdarbībā, komercpakalpojumu 

vadībā;  

- Darba devēji atzīmē, ka studentiem/ absolventiem ir “laba teorētiskā bāze” praktiskas 

darbības uzsākšanai, turklāt studenti/ absolventi māk un spēj veiksmīgi pielietot teorētiskās 

zināšanas praksē ; 
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2)  Ekonomikas studiju programmas absolventu praktiskās iemaĦas un prasmes atbilst darba 

devēju prasībām  

- Kā pozitīvs aspekts tiek minētas studentu prakses. Darba devēji atzīmē, ka prakšu laikā 

studenti iepazīst organizācijas, un darba devēji bieži vien ievēro sekmīgākos studentus, 

kurus perspektīvā varētu arī pieĦemt darbā. Bieži vien tā arī notiek, un pēc ražošanas 

praksēm daudzi studenti saglabā sadarbības iespēju, uztur kontaktus ar darba devējiem un 

pēc studiju programmas beigšanas iestājas darbā;  

- Darba devēji, vērtējot studentu prasmes un iemaĦas, norāda uz nepieciešamību attīstīt un 

pilnveidot studentu komunikatīvās prasmes un iemaĦas, tādas kā komandas darbs, attīstīt 

kreativitāti, iniciatīvu;  

Darba devēji uzskata, ka tuvākajā laikā pieprasījums pēc Ekonomikas speciālistiem 

nemazināsies. Turklāt augstākā profesionālā ekonomiskā izglītība ir nepieciešama daudziem 

speciālistiem, kuri strādā valsts iestādēs un organizācijās, arī uzĦēmumos un kuriem 

nepieciešama papildus specialitāte vai kvalifikācija. Uz to norāda arī lielais nepilna laika studentu 

skaits Ekonomikas studiju programmā.  

Darba devēji pozitīvi vērtē Ekonomikas studiju programmu un prognozē, ka perspektīvā, 

attīstot un pilnveidojot studiju programmu, pievēršot vēl lielāku vērību studentu praksēm, 

svešvalodu zināšanām, datorprogrammu apguvei, teorētisko zināšanu praktiskās pielietojamības 

apgūšanai, Ekonomikas studiju programmas absolventiem ir visas iespējas aktīvi iesaistīties 

darba tirgū. Tiek atzīmēts arī tas, ka līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un pieeju 

Struktūrfondiem palielināsies darba devēju pieprasījums pēc projektu veidošanas, kā arī 

ieviešanas un vadīšanas zināšanām un prasmēm.  

 

16.2. Sadarbība ar organizācijām un augstskolām 
Pēdējos gados Psiholoăijas augstskolas ir strauji attīstījusi starptautisko sadarbību ar daudzu 

valstu mācību iestādēm. Globalizācijas procesa aktualitāte mūsdienu sabiedrībā, starptautiskās 

sadarbības un integrācijas nozīmīgums tā veicināšanā, nosaka to, ka informācijas apmaiĦas 

process vairs nevar notikt tikai vienas valsts ietvaros, bet ir nepieciešama plaša starptautiskā 

sadarbība. Piemērošanas spēja prasībām darba tirgū, savstarpējo sakaru paplašināšanas un 

uzticības veidošana starp augstskolām ir būtiskākie augstskolu attīstības procesa priekšnoteikumi. 
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PA sadarbojas ar Latvijas augstskolām, kā arī ar ārzemju mācību iestādēm. Sadarbība tiek 

paredzēta docētāju un studentu apmaiĦā, apmaiĦā ar zinātnisko informāciju un abpusēju 

konsultēšanu, mācību metodisko, speciālo literatūru, kopīgu izdevumu sagatavošanā. No 2005.g. 

Eiropas Komisija ir piešėīrusi Psiholoăijas Augstskolai  Erasmus Universitātes hartu un Erasmus 

kodu LVRIGA35, kas dod augstskolai lielākas mobilitātes iespējas kopējā Eiropas Savienības 

augstskolu telpā. Dalība ES izglītības programmā ERASMUS dod augstskolai iespēju attīstīties 

vienotā Eiropas kontekstā, t.sk. arī nodrošina studentu apmaiĦu starp Eiropas valstīm un iespēju 

mācību spēkiem dalīties pieredzē. 

Psiholoăijas Augstskola nozīmīgu akcentu liek uz ārējo sakaru paplašināšanu un stabilizēšanu 

Latvijā un ārpus tās robežām. Patreiz noslēgti sadarbības līgumi ar vairākām augstskolām Latvijā, 

Igaunijā, Polijā, Spānijā, Turcijā, Baltkrievijā un Krievijā (18. pielikums): 

• Vroclavas ekonomiskā akadēmija (Polija); 

• Granādas universitāte (Spānija); 

• Uludaă Universitāte (Turcija); 

• Oviedo universitāte, (Spānija); 

• Madrides universitāte, (Spānija); 

• Rostokas universitāte, (Vācija); 

• Akadēmija Podlaska, Siedlce, (Polija); 

• Humanitāro-ekonomiskā augstskola, Wroclaw, (Polija); 

• Varšavas sociālās psiholoăijas augstskola, (Polija); 

• Sociālo zinātĦu universitāte, Neibradenburgs, (Vācija); 

• Haute Ecole de Namur, (BeĜăija); 

• Lessius Hogeschool 2018 Antverpens, (Nīderlandes); 

• Tallinas ekonomikas un vadīšanas institūts (Igaunija); 

• Krimas Humanitārais institūts (Ukraina); 

• Sankt-Pēterburgas valsts universitāte (Krievija); 

 

• Baltkrievijas ekonomiskā universitāte (Baltkrievija); 

• Vladimiras Valsts universitāte (Krievija); 

• Rīgas StradiĦa universitāte (Latvija); 

• Rēzeknes Augstskola (Latvija); 

• Daugavpils Universitāte (Latvija); 
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• Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola (Latvija); 

• Liepājas pedagoăijas akadēmija (Latvija); 

• Baltijas Starptautiskā Akademija (Latvija); 

• Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (Latvija); 

• Sociālo tehnoloăiju augstskola (Latvija); 

 

2006.gada  22.-23.novembrī Psiholoăijas Augstskola organizēja starptautisku zinātniski 

praktisku konferenci ”Psiholoăija, bizness un sabiedrības sociāla sfēra: mūsdienu aktuālas 

problēmas”, kur sadarbības līgumu ietvaros piedalījās zinātnieki un pasniedzēji no Polijas, 

Baltkrievijas, Lietuvas, Krievijas, Ukrainas. Psiholoăijas Augstskola regulāri izdod zinātnisko 

rakstu krājumus, kur savus zinātniskos rakstus iesniedz pasniedzēji no vietējām un ārzemju 

augstskolām – sadarbības partneriem. 

Programmas pasniedzēji aktīvi sadarbojas ar Eiropas Savienības informācijas aăentūru (ESIA) un 

regulāri piedalās aktuāliem ESIA funkcionēšanas un attīstības jautājumiem. 

Tika parakstīti l īgumi un ieplānotas kopējās aktivitātes ar Eiropas pētījumu institūtu un 

Mazo un vidējo uzĦēmumu konfederāciju. 

Programmas mācību spēki darbojas Latvijas Eiropas Kopienas studiju asociācijā (LECSA). 

Tas palīdz veidot sakarus starp ekspertiem un organizācijām, kuras ir iesaistītas Eiropas Studiju 

programmās. Programmas pasniedzēji regulāri piedalās LECSA rīkotājos semināros, kā arī apaĜa 

galda diskusijās. 

 Turpinās sadarbība ar Rīgas StradiĦa Universitātes Eiropas studiju fakultāti (bakalaura studiju 

programma “Eiropas ekonomika un bizness”, Transporta un sakaru institūtu (programma 

“Ekonomika”), Baltijas Starptautisko Akadēmiju (programma “UzĦēmējdarbība”), kā arī ar Rīgas 

Tehnisko Universitāti Ražošanas un uzĦēmējdarbības katedru. Sadarbība tiek veikta kā mācību 

spēku apmaiĦas jomā., tā arī zinātnisko konferenču organizācijas, publikāciju sagatavošanas un 

organizēšanas līmenī.  

 

Mērėtiecīgai studentu - topošo ekonomistu sagatavošanai ir paredzēti noslēgtie sadarbības 

līgumi starp Psiholoăijas Augstskolu un Rīgas Valsts tehnikumu, kā arī starp Psiholoăijas 

Augstskolu un Alberta koledžu (6. pielikums). 
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17. Programmas perspektīvais novērt ējums 

 
Jau 1998. gada 25. maijā Sorbonnas deklarācija pieteica Eiropas augstākās izglītības 

telpas izveidošanu kā galveno līdzekli pilsoĦu mobilitātes, to nodarbinātības un kontinenta 

vispārējas attīstības labā. 

1999. gadā pieĦemtā BoloĦas deklarācija nosaka izglītības sistēmas nepārtrauktu 

piemērošanos mainīgajām vajadzībām, sabiedrības prasībām un jaunākajiem zinātnes 

sasniegumiem. 

PA programmas realizācija nodrošina galvenās 21. gadsimta prasības: 

- Otra līmeĦa profesionālā studiju programma „ Eiropas ekonomika un bizness” ir vērsta uz 

to kompetenču attīstību, kas nepieciešamas Latvijas un arī Eiropas darba tirgum. 

- Studiju procesa kvalitatīvā organizācija un studiju laikā apgūto  kompetenču portfolio dod 

iespēju programmas absolventiem turpināt studijas maăistrantūrā, tādējādi nodrošinot 

izglītības pakāpenību, pēctecību un ievirzi mūžizglītībā. 

- Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvijas darba tirgū ir palielinājies un vēl joprojām turpina 

palielināties ārzemju kapitāla vai jaukta kapitāla uzĦēmumu skaits, tādējādi palielinot 

pieprasījumu pēc augsti kvalificētiem ekonomikas un biznesa speciālistiem, kas  no 

pirmajām darba dienām patstāvīgi spēj organizēt savu darbu un dot ieguldījumu 

uzĦēmuma attīstībā. 

Programmas aktualitāti nosaka vairāki būtiski faktori:  

- Strauja elektronisko tehnoloăiju ienākšana iestāžu un uzĦēmumu lietvedībā, elektronisko 

dokumentu parādīšanās (PA programmā tiek piedāvāti studiju kursi, kas uzlabo 

kompetences darbā ar datorizētajām sistēmām). 

- Tā kā liela daĜa studējošo strādā amatos, kas tieši vai pastarpināti saistīti ar ekonomikas 

un biznesa jomu, studijas nepilna laika formā Ĝauj topošajiem ekonomistiem uzlabot jau 

esošās un iegūt jaunas kompetences, pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiskā darbībā. 

Iepriekšminētie fakti ir apliecinājums programmas perspektīvai ilgtspējīgai attīstībai. 
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18. Studiju programmas attīstības plāns 

 

Plānojot programmas attīstības perspektīvas turpmākajiem 6 gadiem, PA īpašu uzmanību 

pievērš Latvijas mazpilsētu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanai studiju procesā, šim nolūkam 

organizējot tikšanas ar potenciālajiem studējošajiem, vietējo pašvaldību darbiniekiem un mazā un 

vidējā biznesa uzĦēmumu vadītājiem. 

Tekoša plāna pasākumi programmas “Eiropas ekonomika un bizness” veiksmīgai attīstībai ir 

sekojoši: 

1. pilnveidot programmas struktūru, pamatojoties uz studiju kursu  loăisko secību; 

2. pilnveidot studiju kursu pasniegšanas metodiku; 

3. veicināt studiju kursu pilnīgāku nodrošinājumu ar metodiskajiem un izdales materiāliem; 

4. veikt studentu aptauju par programmas konkrēto studiju kursu veiksmīgajām pusēm un 

trūkumiem, un apkopotos materiālus izmantot tālākās studiju programmas pilnveidošanā; 

5. sekmēt pasniedzēju un studentu pētniecisko darbību, it īpaši tajos virzienos, kuri ir svarīgi 

Latvijas tautsaimniecības tālākai izaugsmei; 

6. veicināt akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanu (paplašinot zināšanas kaimiĦvalstīs, 

ārzemēs, piedaloties konferencēs, rīkojot seminārus utt.); 

7. veikt nepieciešamos pasākumus studiju programmas aktualizēšanai, atbilstoši 

starptautiskajiem standartiem; 

8. paredzēt speciālus moduĜus starptautiskajām studentu apmaiĦas programmām; 

9. iesaistīt studentus ES struktūrfondu projektu izstrādē. 

 

2008./2009. studiju gadā ir paredzēti šādi pasākumi programmas “Eiropas ekonomika un 

bizness” ietvaros: 

1. programmas Padomes piedalīšanās PA starptautiskās zinātniski praktiskās konferences; 

2. programmas akadēmiskā personāla aktīva piedalīšanās VI starptautisko zinātnisko rakstu 

krājuma “Psiholoăijas, biznesa un sabiedrības sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija 

un prakse” sagatavošanā; 

3. kursu-konspektu sagatavošana un uzrakstīšana programmas studiju profesionālās izvēles 

kursos, ka arī esošo kursu-konspektu pilnveidosana; 

4. tālmācības kursu organizēšana (S. Grigorjeva, V. Morohins u.c.); 



 77

5. programmas studentu aktīva piedalīšanās studentu zinātniskās konferencēs; 

6. studentu starptautiskās apmaiĦas programmas “ERASMUS SOKRATUS” realizēšana. 

 

 

IlgtermiĦa plāns ietver šādus galvenos virzienus: 

1. Paplašināt PA sadarbības iespējas ar citām valsts un juridisko personu dibinātajām 

augstskolām, veicot studiju kursu salīdzināšanu un paplašinot  programmas absolventu 

tālākās izglītības iespējas. 

2. Paplašināt informācijas tehnoloăiju izmantošanas iespējas programmas nodrošināšanai.  

Lai uzraudzītu programmas satura atbilstību Latvijas un Eiropas darba tirgus prasībām, 

turpināt sadarbību ar darba devējiem , vietējām pašvaldībām, nevalstiskajām 

profesionālajām organizācijām. 

3. Veicināt citu Latvijas un ārzemju augstskolu pieredzes pārĦemšanu programmas „ 

Eiropas ekonomika un bizness” pilnveidošanas nolūkos. 

4. Paplašināt sadarbību ar Latvijas mazo un vidējo uzĦēmumu konfederāciju, Eiropas 

pētījumu institūtu, Eiropas Savienības informācijas aăentūru, Latvijas Eiropas Kopienas 

Studiju  asociāciju, pieaicinot minēto organizāciju biedrus kā vieslektorus, programmas 

ekspertus, kvalifikācijas darbu recenzentus. 

5. Turpināt organizēt darba devēju aptaujas, lai nodrošinātu programmas attīstību un 

pilnveidi. 

6. sekmēt studentu spēju piemēroties mainīgajam darba tirgum; 

7. pastāvīgi pilnveidot studiju kursu pasniegšanas kvalitāti; 

8. Veicināt akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu, programmas realizācijai 

piesaistīt jaunus augstākās kvalifikācijas docētājus. 

9. Regulāri atjaunot  studiju materiālu saturu, aktualizējot tajos esošo informāciju. 

10. Regulāri papildināt bibliotēkas fondus. 

Augstskola, lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju procesu un konkurētspējīgu speciālistu 

sagatavošanu, turpmāk īpašu vērību veltīs studiju darba kvalitātes pārbaudei. 

Lai sekmīgi turpinātu attīstīt programmas konkurētspēju izglītības tirgū, nepieciešamas 

studentu profesionālās kompetences reklamēšanas iespējas, tādējādi sekmējot arī visas 

augstskolas tēla veidošanu.  

 

19. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām PA 
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Psiholoăijas Augstskolas programma “Eiropas ekonomika un bizness”, tāpat kā citas 

programmas kompleksi reklamētas dažādos masu informācijas līdzekĜos (19. pielikums) 

2006./2007. un 2007./2008.studiju gados tiek veiktas sekojošas reklāmas un sabiedriskās 

aktivitātes sabiedrības informēšanas nolūkos: 

 

 

1. Televīzijas reklāma Rīgā, kā arī reăionālās televīzijās Līvānos, Daugavpilī, Dagdā, 

Smiltenē, Ogrē, Jēkabpilī, Dobelē, Talsos, Mālpil ī. 

2. Izmantota reklāma radio PIK, Eiropean Hit Radio. 

3. Piedalīšanas Latvijas pārstāvniecības informācijas aăentūras “Rosbalts”, sēdēs 

“Rosbalta trešdienas” 

4. Augstskolas un studiju programmu reklāma preses izdevumos: “Diena”, “Dienas 

bizness”, “Izglītība un kultūra”, “Izglītība ārzemēs”, “Mājas viesis”, “Rīgas balss”, 

“Vakara ziĦas”, “Neatkarīgā Rīta avīze”, “Latvijas Avīze”, CITADEL, “МК Латвия”, 

“Бизнес & Балтия”, “Вести сегодня”, “Деловые вести”, “Суббота”, “7 секретов”, 

“Вести”, “Телеграф”, “Час”, “Даугавпилс”, “Наша газета”, “Образование и 

карьера”, reăionālās avīzēs Jelgavā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Liepājā. 

5. Reklāma žurnālos “Psiholoăija mums”, “Izglītība”, “Communicator”, “Психология 

нам”, “Пятница”. 

6. Reklāma ievietota katalogā “Izglītības ceĜvedis 2005”, “Izglītības ceĜvedis 2006”, “Kur 

mācīties tālāk?”, “Privātā augstākā izglītība”, “katalogs 118”, “Kontakti”, “Mūsu 

Latvija”, “Visa Latvija”, “Izglītība 2007”. 

7. Reklāmas bukleti, plakāti. 

8. Piedalīšanās izstādē “Skola – 2006”, “Skola – 2007”, “Skola – 2008”, izstādē 

“Izgl ītības Informācijas Diena” (t/c “Dole” 09.06.2007.), reăionālās izstādēs, 

informatīvajos pasākumos skolā un citur. 

9. Prezentācijas. Konkursi. Atvērto durvju dienas. Informācijas dienas. 

10. Ikgadējas starptautiskās konferences. 

 

Intern ēta mājas lapa: www.psy.lv 

                                     www.augstskolas.lv . 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLAS 

 

Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

“EIROPAS EKONOMIKA UN BIZNESS” 
(42345) 

profesionālā bakalaura grāda ekonomikā 

un 

ekonomista 

kvalifikācijas iegūšanai 

 
 

AKREDITĀCIJAS 

MATERIĀLU 

PIELIKUMI 
 

 
 

Rīga 

2008 
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Pielikums Nr.1. 
 

 
SIA „Psiholoăijas Augstskola” 

programmas “Eiropas ekonomikas un 
bizness” Padomes lēmums par otra līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas “Eiropas ekonomika un 
bizness” akreditācijas materiālu 

apstiprināšanu 
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                              Psiholoăijas Augstskolas 

2008. gada 09. aprīlī 
Programmas “Eiropas ekonomika un bizness” 

Padomes sēdes protokola Nr. 8 

 
IZRAKSTS 

                                    Rīgā 

 
 
2008. gada 09. aprīlī                Nr. 8 
 
 
Programmas Padomes sēdē piedalās:  

Dr.sc.ing., as.prof. 
Ž.Caurkubule, as.prof. 
A.Rubanovskis, as.prof. 

S.Čhartišvili, doc. V.Morohins, 
lekt.I.Grīnberga, studente 

V.RiekstiĦa, students 
V.Nasonovs. 

 
Programmas Padomes sēdi vada: Dr.sc.ing., as.prof. Ž.Caurkubule. 
Programmas Padomes sēdi protokolē: Programmas direktores sekretāre N. Grosberga 
 

Dienas kārtība:: 
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Programmas “Eiropas ekonomika un bizness” pašvērtējuma ziĦojuma izskatīšana un 
apstiprināšana akreditācijai. 

Dr.sc.ing., as.prof. Ž.Caurkubule. 

Nolēma: 

Apstiprināt Programmas “Eiropas ekonomika un bizness” pašvērtējuma ziĦojumu un iesniegt 
akreditācijas materiālus apstiprināšanai Psiholoăijas Augstskolas Senātam. 

 
 
PA programmas “Eiropas ekonomika un bizness” 
Padomes priekšsēdētāja                                                   (paraksts) /Žanna Caurkubule/ 
 
Programmas direktores sekretāre  
                                                                                        (paraksts)  /NataĜja Grosberga/ 
 
 

IZRAKSTS PAREIZS 
Psiholoăijas Augstskolas  

programmas“Eiropas  
ekonomika un bizness” 

direktores sekretāre  
N.Grosberga____________ 

                                                                                                             Rīga, 09.04.2008.                   
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Pielikums Nr.2. 
 

 
Par programmas apgūšanu izsniedzamā  

diploma un tā pielikuma paraugs 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Diploma pielikums (Diplomam PD C  Nr. ____________) 
 

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 iekĜautas ziĦas par diploma oriăinālā minētās personas sekmīgi 
pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekĜaut norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī 
ieteikums tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦas sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

 
1.   ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJAS IEGUVĒJU: 
1.1.  vārds:  
1.2.  uzvārds:  
1.3.  dzimšanas datums: 
1.4.  studenta identifikācijas numurs vai personas kods:  
 
2.   ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJU: 
2.1.  kvalifikācijas nosaukums:     ekonomists 
2.2.  galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai:   uzĦēmējdarb ība 
2.3.  kvalifikāciju piešėīrējās institūcijas nosaukums un statuss: Psiholoăijas augstskola, 
        valsts akreditēta (07.09.2006.), juridiskās personas dibināta neuniversitātes tipa augstskola 

2.4.  studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss (ja tas  

atšėiras no šī pielikums 2.3. apakšpunktā minēta):  tā pati, kas 2.3. punktā. 
2.5.  mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas):  krievu, latviešu 
 
3.   ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJAS L ĪMENI: 
3.1. kvalifikācijas līmenis: otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

diploms, skat. 6.1. punktu 
3.2. oficiālais programmas ilgums: 

 
4,5 gadu nepilna laika studiju, 160 Latvijas 
kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti. 

 programmas sākuma datums:  
Psiholoăijas Augstskolā. 

programmas beigu datums 
Psiholoăijas Augstskolā. 

3.3. uzĦemšanas prasības: 
 

vispārējā vidējā izglītība vai pamatizglītība un 4-gadu 
vidējā profesionālā izglītība.  

 
4.     ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM: 
4.1.   studiju veids: nepilna laika studijas. 
4.2.   programmas prasības: 
 
●  Apgūt pamatzināšanas programmas vispārizglītojošos priekšmetos:  tiesību zinātnes pamati, biznesa 

svešvaloda, loăika filozofija, socioloăija, darba un civila aizsardzība, komercdokumentācija un lietišėa 
saskarsme, informātika, augstākā matemātika  un citas; 

●  Apgūt ekonomikas teorētiskās pamatzināšanas tās galvenajos virzienos: ekonomikas teoriju vēsture, 
mikroekonomika, makroekonomika, Eiropas valstu ekonomika, vides ekonomika, ekonomiskā statistika, 
datortehnoloăijas ekonomikā, informācijas sistēmas ekonomikā, komerctiesības un citas; 

●  Apgūt padziĜināti disciplīnas uzĦēmējdarbības profesionālajā specializācija: nodokĜi un nodevas, mārketings, 
grāmatvedība, menedžments, uzĦēmējdarbības finanses, finanšu analīze, bankas un naudas sistēmas, 
ekonomiskā analīze un plānošana, pārvaldes uzskaiti, kompānijas vērtības noteikšana, vērtspapīru tirgus, 
risku vadība un apdrošināšana, inovācijas uzĦēmējdarbībā un citas; 

●  Apgūt padziĜināti disciplīnas starptautiskās un Eiropas uzĦēmējdarbības profesionālajā specializācijā: Eiropas 
valstu nodokĜu sistēmas, Eiropas ekonomiskā integrācija, Eiropas tiesības, starptautiskie ekonomiskie sakari, 
starptautiskie grāmatvedības standarti, starptautiskais mārketings, starptautiskie banku norēėini, 
starptautiskas finanses un finansu institūcijas un citas; 

●  Apgūt ekonomista profesionālās iemaĦas un prasmes, piedaloties mācību iepazīšanas praksē 2 kredītpunktu 
apjomā, ekonomista pamatpraksē 10 kredītpunktu apjomā, projektēsanas praksē 6 kredītpunktu apjomā un 
pirmsdiploma praksē 8 kredītpunktu apjomā; 

●  Apgūt zinātnisko pētījumu veikšanas prasmes, datu kvantitatīvās un kvalitatīvās apstrādes iemaĦas, veikt 
patstāvīgus zinātniskos pētījumus kursa darbu un kvalifikācijas darba ietvaros. 

lpp 1 no 4
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4.3.Programmas sastāvdaĜas (piemēram, kursi, vai vienības) un personas iegūtais novērtējums 
/ atzīmes/ kredītpunkti: 

 
Disciplines nosaukums 

 Kredītpunktu skaits ECTS 

 
 
 

Novērtējums 

Vispārizgl ītojošie studiju kursi   
 A I daĜa 20 

 
30 

 

Tiesību zinātnes pamati 1 1,5  

Biznesa svešvaloda I 7 10,5  

Darba un civilā aizsardzība 0 0  

Vispārēja psiholoăija 2 3  

Sociālā psiholoăija 2 3  

Loăika 2 3  

Zinātniskā un mācību darba teorija un metodikas 0 0   

Filozofija 2 3  

Komercdokumentācija un lietišėā saskarsme  1 1,5  

Socioloăija 2 3  

Pedagoăijas pamati 1 1,5  

Diplomdarba sagatavošanas un aizstāvēšanas metodika 0 0  

Nozares teorētiskie un informācijas tehnoloăiju kursi   
A II da Ĝa 36 54 

 

Augstākā matemātika ekonomistiem 5 7,5  

Ekonomikas teoriju vēsture 2 3  

Mikroekonomika 3 4,5  

Informātika 2 3  

Vides ekonomika 2 3  

Makroekonomika 3 4,5  

Komercdarbības organizatoriskie un tiesiskie pamati 3 4,5  

Eiropas valstu ekonomika 3 4,5  

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 3 4,5  

Datortehnoloăijas ekonomikā 2 3  

Ekonomiskā statistika 2 3  

Informācijas sistēmas ekonomikā 2 3  

Kvalitātes vadība 2 3  

Ekonomiskā prognozēšana 2 3  

Profesionālās izvēles kursi (moduĜi)   
B daĜa   

 

Ekonomika un uzĦēmējdarb ība (modulis) 18 27  

ES: institūcijas, politika, ekonomika 2 3  

Starptautiskie ekonomiskie sakari 2 3  

UzĦēmuma ekonomika un organizēšana 3 4,5  

Bizness Eiropā 2 3  

Eiropas ekonomiskā integrācija 2 3  

Ekonomiskā analīze un plānošana 3 4,5  

Inovācijas uzĦēmējdarbībā  2 3  

Kompānijas vērtības noteikšana 2 3  
    

Grāmatvedība un nodokĜi (modulis) 11 16,5  

NodokĜi un nodevas 2 3  

Grāmatvedības pamati 3 4,5  

Eiropas valstu nodokĜu sistēmas 2 3  

Audits un revīzija 2 3  

Starptautiskie grāmatvedības standarti 2 3  

    

   Lpp 2 no 4 
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Vadīšana (modulis) 11 16,5  

Menedžments 3 4,5  

Risku vadība un apdrošināšana 2 3  

ES fondu un projektu vadīšana 2 3  

UzĦēmējdarbības ekonomika un vadīšana 2 3  

Pārvaldes uzskaite 2 3  

    

Finanses (modulis) 8 12  

UzĦēmējdarbības finanses 4 6  

Finanšu analīze 2 3  

Starptautiskās finanses un finanšu institūcijas 2 3  

    

Bankas un vērtspapīri (modulis) 8 12  

Bankas un naudas sistēmas 2 3  

Vērtspapīru tirgus Eiropā 2 3  

Eiropas monetārā sistema un valūtas tirgi 2 3  

Starptautiskie banku norēėini 2 3  

    

Tirgzin ības (modulis) 7 10,5  

Mārketings 3 4,5  

Reklāma un PR-tehnoloăijas 2 3  

Starptautiskais mārketings 2 3  

    

Tiesības (modulis) 6 9  

ES tirgus attiecību tiesiskā regulēšana 2 3  

Eiropas tiesības 2 3  

Ārējāš ekonomiskās darbības muitas regulēšana 2 3  

    

Br īvās izvēles studiju kursi   C daĜa 6 9  

Biznesa svešvaloda II 6 9  

Latvijas tautsaimniecība 2 3  

Loăistika 2 3  

Retorika 2 3  

Biznesa komunikācijas 1 1,5  

Politoloăija 1 1,5  

Eiropas darba tiesības 1 1,5  

Starptautiskās korporācijas un ekonomiskās savienības 2 3  

Personāla vadīšana 1 1,5  
 
    

Kursa darbs I 1 1,5  

Kursa darbs II 1 1,5  

Kursa darbs III 1 1,5  

Prakse I                - 2 kredītpunkti -    3  ECTS kredītpunkti - novērt ējums - 

Prakse II             - 10 kredītpunkti -  15 ECTS kredītpunkti - novērt ējums -  
Prakse III             - 6  kredītpunkti -   9 ECTS kredītpunkti – novērt ējums -  
Prakse IV             - 8 kredītpunkti -   12 ECTS kredītpunkti – novērt ējums - 
Bakalaura darbs - 12 kredītpunkti – 18 ECTS kredītpunkti - novērt ējums -  

Bakalaura darba tēma:  
 
 
 

   Lpp. 3 no 4 
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4.4.  Atzīmju sistēma un norādījumi par atz īmju iedalījumu: 
 

Atzīme Nozīme Atzīmes īpatsvars šīs 
programmas studentu vidū 

10 Izcili % 
9 Teicami % 
8 ěoti labi % 
7 Labi % 
6 Gandrīz labi % 
5 Viduvēji % 
4 Gandrīz viduvēji % 

3-1 Neapmierinoši % 
 
4.5.   Kvalifikācijas klase (oriăinālvalodā): nav 
 
5.    ZIĥAS PAR KVALIFIK ĀCIJAS FUNKCIJU: 
 
5.1. Tiesības turpināt studijas: tiesības staties maăistrantūrā un profesionālajās programmās, kuras 

paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves. 

 
5.2.  Profesionālais statuss (ja ir piešėirts): nav paredzēts piešėirt  
 
6.    PAPILDINFORMĀCIJA 
 
6.1.  Papildinformācija: 

●      Psiholoăijas Augstskolas otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Eiropas 
ekonomika un bizness” ir akreditēta 12.07.2006. uz 2 gadiem. 

 
 
6.2.   Sīkākas informācijas avoti: 
 
Psiholoăijas Augstskola 
Lomonosova ielā 4, Rīga, Latvija, LV-1003, 
telefons  +371-67-100608 
fakss      +371-67-100219 
e-pasts: info@psy.lv 

Akadēmiskās informācijas Centrs 
VaĜĦu ielā 2, Rīga, Latvija, LV-1050, 
telefons +371-67-225155 
fakss      +371-67-221006 
e-pasts: ieva@aic.lv 

 
 
7.   PIELIKUMA APSTIPRIN ĀJUMS 
 
7.1.  Datums:  

 
7.2.  Paraksts un tā atšifrējums:________________________Ž.Caurkubule  
 
7.3.  Pielikuma apstiprinātāja amats: augstskolas rektore 
 
7.4.  Zīmogs vai spiedogs: 
 
 
8.   ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGL ĪTĪBAS SISTĒMU VALST Ī 
Skat.  pielikumā. 
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Pielikums Nr.3. 
 

 
Studiju programmas plāni 
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APSTIPRINU 

2008. gada ___.____________ 
Studiju programmas  

"Eiropas ekonomika un bizness”  
direktore   

___________________ 
Ž. Caurkubule 

 

Augstākās profesionālās izglītības 
Studiju programmas "Eiropas ekonomika un bizness" plāns 

Spec. kods 42345 
Studiju ilgums - 4 gadi 

(pilna laika studiju forma) 
              

Sadalījums pa kursiem un 
semestriem 

Kontrol
es 

forma 

1.
 k

ur
ss

 

2.
 k

ur
ss

 

3.
 k

ur
ss

 

4.
 k

ur
ss

 

N
r.

 p
.k

. 

Disciplīnas nosaukums 

K
re

d
ītp

un
kt

i 

1.
 s

em
. 

2.
 s

em
. 

3.
 s

em
. 

4.
 s

em
. 

5.
 s

em
. 

6.
 s

em
. 

7.
 s

em
. 

8.
 s

em
. 

E
ks
ām

en
s 

Ie
sk

ai
te

 

  Vispārizgl ītojošie studiju kursi                        
  A I daĜa                       

1 Tiesību zinātnes pamati 1 1                 1 
2 Biznesa svešvaloda  I 7 3 2 2           1 2 
3 Darba un civilā aizsardzība 0   0                
4 Vispārēja psiholoăija 2   2       1 
5 Sociāla psiholoăija 2     2     1 
6 Loăika 2 2               1  
7 Zinātniskā un mācību darba teorija un metodikas 0 0                  
8 Filozofija 2      2           1  
9 Komercdokumentācija un lietišėā saskarsme  1   1               1 
10 Socioloăija 2            2       1 
11 Pedagoăijas pamati 1      1    1 
12 Diplomdarba sagatavošanas un aizstāvēšanas metodika 0        0   

  A I daĜa kopā 20 6 3 4 2  2 3     3 8 
                          

  
Nozares teorētiskie un informācijas tehnoloăiju kursi  

                      
  A II da Ĝa                       

1 Augstākā matemātika ekonomistiem 5 3 2             1 1 
2 Ekonomikas teorijas vēsture 2 2                 1 
3 Mikroekonomika 3 3               1   
4 Informātika 2 2                1  
5 Vides ekonomika 2 2                  1 
6 Makroekonomika 3   3             1   
7 Komercdarbības organizatoriskie un tiesiskie pamati 3   3             1   
8 Eiropas valstu ekonomika 3   3             1   

9 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 3     3           1   
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10 Datortehnoloăijas ekonomikā 2     2           1   
11 Ekonomiskā statistika 2       2         1   
12 Informācijas sistēmas ekonomikā 2         2         1 
13 Kvalitātes vadība 2           2      1   
14 Ekonomiskā prognozēšana 2           2        1 

  A II da Ĝa kopā 36 12 11 5 2 2 4     9 6 
                          
  Profesionālās izvēles kursi (moduĜi)                        
  B daĜa                        

1. jdarb ība (modulis) 18           
1. ES: institūcijas, politika, ekonomika 2 2        1  
2. Starptautiskie ekonomiskie sakari 2    2            1   
3. UzĦēmuma ekonomika un organizēšana 3       3          1   
4. Bizness Eiropā 2    2     1  
5. Eiropas ekonomiskā integrācija 2      2           1   
6. Ekonomiskā analīze un plānošana 3             3   1   
7. Inovācijas uzĦēmējdarbībā  2             2     1 

8. Kompānijas vērtības noteikšana 2             2     1 

             
2. (modulis) 11           
1 NodokĜi un nodevas 2   2             1   
2. Grāmatvedības pamati 3     3            1   
3. Eiropas valstu nodokĜu sistēmas 2     2             1 
4. Audits un revīzija 2       2           1 

5. Starptautiskie grāmatvedības standarti 2             2      1 
             

3. 11           
1. Menedžments 3       3          1   
2. Risku vadība un apdrošināšana 2             2      1 
3. ES fondu un projektu vadīšana 2          2      1   
4. UzĦēmējdarbības ekonomika un vadīšana 2             2    1   
5. Pārvaldes uzskaite 2           2       1  

             
4. 8           
1. UzĦēmējdarbības finanses 4       4         1   
2. Finanšu analīze 2         2        1   
3. Starptautiskās finanses un finansu institūcijas 2             2    1   

             
5. (modulis) 8           
1. Bankas un naudas sistēmas 2         2        1   
2. Vērtspapīru tirgus Eiropā 2           2        1 
3.  sistema un valūtas tirgi 2      2    1 
4. Starptautiskie banku norēėini 2             2      1 

             
6. 7           
1. Mārketings 3     3           1   

2. Reklāma un PR-tehnoloăijas 2          2         1 
3. Starptautiskais mārketings 2           2   1   
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7. 6           

1. ES tirgus attiecību tiesiskā regulēšana 2   2              1 

2. Eiropas tiesības 2      2    1 

3. Ārējās ekonomiskās darbības muitas regulēšana 2           2        1 

             
8. 3     1     1 1      3 

  B daĜa kopā 60  2 4 11 14 4 11 14   17 17 
                           
  Brīvās izvēles studiju kursi                        
  C daĜa                        

1 Biznesa svešvaloda II 6       2 2 2        1 
2 Latvijas tautsaimniecība 2       2            1 
3 Loăistika 2       2            1 
4 Retorika 2       2            1 
5 Biznesa komunikācijas 1         1          1 

6 Politoloăija 1         1          1 

7 Eiropas darba tiesības 1           1        1 
8 Starptautiskās korporācijas un ekonomiskās savienības 2           2       1 

9 Personāla vadīšana 1           1       1 

  C daĜa kopā 6      2 2 2        3 
                           

1 Prakse 26   2     10   6   8   3 

2 Bakalaura darba sagatavošana un aizstāvēšana 12               12      

                           
  KOPĀ 160 20 20 20 20 20 20 20 20 29 37 
 



 94 

 
APSTIPRINU 

2008. gada ___.____________ 
Studiju programmas  

"Eiropas ekonomika un bizness”  
direktore   

___________________ 
Ž. Caurkubule 

 

Augstākās profesionālās izglītības 
Studiju programmas "Eiropas ekonomika un bizness" plāns 

Spec. kods 42345 
Studiju ilgums - 4,5 gadi 

(nepilna laika studiju forma) 
              

Sadalījums pa kursiem un semestriem 
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forma 
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en
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  Vispārizgl ītojošie studiju kursi                         
  A I daĜa                         

1 Tiesību zinātnes pamati 1 1                   1 
2 Biznesa svešvaloda  I 7 3 2 2             1 2 
3 Darba un civilā aizsardzība 0   0                 
4 Vispārēja psiholoăija 2   2        1 
5 Sociāla psiholoăija 2     2      1 
6 Loăika 2 2                 1  
7 Zinātniskā un mācību darba teorija un metodikas 0 0                    
8 Filozofija 2      2             1  
9 Komercdokumentācija un lietišėā saskarsme  1    1                1 
10 Socioloăija 2            2        1 
11 Pedagoăijas pamati 1      1     1 
12 Diplomdarba sagatavošanas un aizstāvēšanas metodika 0         0   

  A I daĜa kopā 20 6 3 4 2  2 3      3 8 
                            

  

Nozares teorētiskie un informācijas tehnoloăiju 
kursi                         

  A II da Ĝa                         
1 Augstākā matemātika ekonomistiem 5 3 2               1 1 
2 Ekonomikas teorijas vēsture 2 2                   1 
3 Mikroekonomika 3 3                 1   
4 Informātika 2 2                  1  
5 Vides ekonomika 2              2      1 
6 Makroekonomika 3   3               1   
7 Komercdarbības organizatoriskie un tiesiskie pamati 3   3               1   
8 Eiropas valstu ekonomika 3      3            1   

9 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 3     3             1   
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10 Datortehnoloăijas ekonomikā 2       2           1   
11 Ekonomiskā statistika 2       2           1   
12 Informācijas sistēmas ekonomikā 2         2           1 
13 Kvalitātes vadība 2           2      1   
14 Ekonomiskā prognozēšana 2               2     1 

  A II da Ĝa kopā 36 10 8 3 7 2 2  2 2   9 6 
                            
  Profesionālās izvēles kursi (moduĜi)                         
  B daĜa                         

1. jdarb ība (modulis) 16            
1. cijas, politika, ekonomika 2 2         1  
2. Starptautiskie ekonomiskie sakari 2   2               1   
3. UzĦēmuma ekonomika un organizēšana 3            3      1   
4. Bizness Eiropā 2    2      1  
5. Eiropas ekonomiskā integrācija 2      2            1   
6. Ekonomiskā analīze un plānošana 3              3    1   
7. Inovācijas uzĦēmējdarbībā  2             2       1 

8. Kompānijas vērtības noteikšana 2               2    1 

              
2. Ĝi (modulis) 11            
1 NodokĜi un nodevas 2   2               1   
2. Grāmatvedības pamati 3     3             1   
3. Eiropas valstu nodokĜu sistēmas 2     2               1 
4. Audits un revīzija 2           2         1 

5. Starptautiskie grāmatvedības standarti 2               2     1 
              

3. Vadīšana (modulis) 11            
1. Menedžments 3          3       1   
2. Risku vadība un apdrošināšana 2             2       1 
3. ES fondu un projektu vadīšana 2          2      1   
4. UzĦēmējdarbības ekonomika un vadīšana 2             2     1   
5. Pārvaldes uzskaite 2              2     1  

              
4. Finanses (modulis) 8            
1. UzĦēmējdarbības finanses 4       4           1   
2. Finanšu analīze 2         2         1   
3. Starptautiskās finanses un finansu institūcijas 2               2   1   

              
5. Bankas un vērtspapīri (modulis) 8            
1. Bankas un naudas sistēmas 2         2         1   
2. Vērtspapīru tirgus Eiropā 2              2      1 

3. Eiropas monetārā sistēma un valūtas tirgi 2           2         1 
4. Starptautiskie banku norēėini 2               2     1 

              
6. Tirgzinības (modulis) 7            
1. Mārketings 3     3             1   
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2. Reklāma un PR-tehnoloăijas 2            2        1 
3. Starptautiskais mārketings 2            2    1   
              

7. Tiesības (modulis) 6            

1. ES tirgus attiecību tiesiskā regulēšana 2    2               1 

2. Eiropas tiesības 2      2     1 

3. Ārējās ekonomiskās darbības muitas regulēšana 2            2        1 

              
8. Kursa darbs  3      1   1  1       3 

  B daĜa kopā 60  2 4 11 6 4 10 8 15   17 17 
                            
  Brīvās izvēles studiju kursi                         
  C daĜa                         

1 Biznesa svešvaloda II 6       2  2 2        1 
2 Latvijas tautsaimniecība 2       2             1 
3 Loăistika 2       2             1 
4 Retorika 2       2             1 
5 Biznesa komunikācijas 1            1        1 

6 Politoloăija 1            1        1 

7 Eiropas darba tiesības 1           1        1 
8 Starptautiskās korporācijas un ekonomiskās savienības 2           2         1 

9 Personāla vadīšana 1           1         1 

  C daĜa kopā 6       2  2 2       3 
                            

1 Prakse 26   2     10   6    8   3 

2 Bakalaura darba sagatavošana un aizstāvēšana 12                 12     

                            
  KOPĀ 160 18 17 18 17 18 17 18 17 20 29 37 
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Studiju programmas kursu apraksti 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA  
 
 

Apstiprinu 
Programmas “Eiropas ekonomika 

 un bizness” direktore 
__________________________ 

Žanna Caurkubule 
“____”_______________2008.g. 

 
 

 
 
 
 

Studiju programma disciplīnā 
 

ĀRĒJĀS EKONOMISKAS DARB ĪBAS MUITAS REGUL ĒŠANA 

( p i l n a  l a i k a / n e p i l n a  l a i k a )  
 

Profesionālā augstākās izglītības studiju programma 
“Eiropas ekonomika un bizness” (42345) 

profesionālā bakalaura grāda uzĦēmējdarbībā 
un 

ekonomista 
kvalifikācijas iegūšanai 

 
 
 
 
 

Specialitāte – ekonomika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RĪGA, 2008 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  ĀRĒJĀS EKONOMISKAS DARB ĪBAS MUITAS  

 REGULĒŠANA 
Kred ītpunki  – 2 
Kursa autors: V. ĥečajevs, mag. uzĦēmējdarbības vadībā un administrēšanā 
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi: 

Sniegt sistemātiskas zināšanas par ārējās ekonomiskās darbības muitas regulēšanas 
nozīmi Latvijas un Eiropas Savienības muitas darbībā.  
 
Disciplīnas uzdevumi: 
Apgūt Latvijas Republikas un Eiropas Savienības muitas likumdošanu un tās izmantošanu 

starptautiskās tirdzniecības muitas regulēšanas procesā.  
Apgūt likumdošanas aktus, kuri nosaka muitas procedūru un režīmu noformēšanas un kontroles 

kārtību. Iemācīt pielietot muitas likumdošanas aktus muitojot Latvijas, Eiropas Savienības un 
trešo valstu preces. 

 
Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Ārējās ekonomiskās darbības muitas uzraudzības priekšmets 
2. Eiropas Savienības un Latvijas Republikas svarīgākie normatīvie akti muitas lietās. 

Eiropas Savienības muitas vadības struktūra 
3. Latvijas Republikas likums “Par valsts ieĦēmumu dienestu”, “VID struktūra un 

uzdevumi”. Muitas dienesta uzdevumi un funkcijas 
4. Eiropas Savienības vienotie muitas tarifi: TARIK muitas tarifu vadīšanas sistēma; 

muitas nodokĜi (muitas nodoklis, akcīzes nodoklis, pievienotas vērtības nodoklis un 
lauksaimniecības maksājumi). 

5. Latvijas Republikas muitas likums un Eiropas Savienības muitas Kodekss, to saturs un 
struktūra. LR muitas likuma kompetences ietvari. 

6. VID rīkojums Nr. 658, 2004.06.27. aprīlī. 
Muitas kvotu deklarācijas (vienotā administratīvā dokumenta) aizpildīšana. Likumu un 
noteikumu, VID rīkojumu un ES likumu aktu apskate. 

7. Preču imports kopienas muitas teritorijā līdz muitas procedūras noformēšanai. Muitas 
nodokĜu iekasēšanas kārtība Eiropas Savienībā. 

8. Muitas procedūras un režīmi: 
Iekšējais tranzīts; 
Preču atmuitošana brīvajam režīmam; 
Ievešana muitas noliktavā; 
Imports uz laiku; 
Preču ievešana brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. 

9. Muitas procedūras: 
Ārējais tranzīts; 
Ievešana pārstrādei; 
Preču izvešana (eksports). 

10. Muitas procedūras un režīmi: 
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Ievešana pārstrādei muitas kontrolē; 
Ievešana beznodokĜu tirdzniecības veikalā; 
Preču atpakaĜievešana. 

11. Muitas režīmi: 
Atteikšanās no precēm par labu valstij; 
Preču iznīcināšana, pamešana. 

12. KIOTO konvencija “Par muitas procedūķu vienkāršošanu un harmonizēšanu”. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto ieskaite (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī jāsagatavo un jāuzraksta referāts (30%) priekšmeta ietvaros. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
 

Pamatliteratūra (mācību): 
 
Gulbis, A. Muitas darbības pamati: mācību līdzeklis / A. Gulbis, A. Čevers. - Rīga: 

RTU, 2006. - 234 lpp. 
Gulbis A.,  Muitas darbības pamati: mācību līdzeklis / A. Gulbis, A. Čevers. - 

Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. - 234 lpp. 
Eiropas kopienas muitas kodekss. - Riga: T &T C, 2003. - 83 lpp. 
WCO Customs Data Model Handbook. – 2003., 800 p. 
H. Asakura. World History of the Customs and Tariffs. – 2000., 405 p. 
Нечаев В. Административная ответственность за совершение 

правонарушений таможенных правил. Рига, БРИ, 1999.-120с. 
Māris Ankalninš.  Muitas procedūru rokasgrāmata. Ievešana pārstrādei. - Rīga: ZA 

Ekonomikas institūts, 2000. - 101 lpp.  
Muitas likums. Ar groz. lidz 2001.01.05.- R.: KIF “Biznesa komplekss”, 2001.- 

103 lpp.  
 Muitas likums.-R.: KIF "Biznesa komplekss", 1997.-86 lpp.  
В. Нашениекс. Определение таможенной стоимости товара и тарифы. ЕКА 2002 г. Рига. 
Сборник нормативных актов по таможенному законодательству: сборник. - Рига: BIB, 

2005. - 116 с. 
Сборник нормативных актов по таможенному законодательству ЛР. - Рига: BIB, 2007. - 

192 с. 
 
 

Papildliteratūra: 
 
Ministru Kabineta noteikumi Nr. 28 “Muitas vērtības noteikšanas kārtība”, “Latvijas 

vēstnesis”, 97., 336 / 340. 
Valsts ieĦēmumu dienesta ăenerāldirektora rīkojumi, publicēti 2000 – 2006 gados “Latvijas 

Vēstnesī”. 
Administratīvo pārkāpumu kodekss (20110 – 20118 panti). 
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A. Niedre. Krimināllikums. Tiesu nama aăentūra, 2002 g. 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 441, 2002.06. 1. oktobrī “Par muitas galvojumiem” 
Starptautiskā koncepcija “Par starptautiskajiem pārvadājumiem TIR CARNET režīmā. 
Incoterms. – 2000. 
World Economic Outlook. – UNISTAD, 2001. 
World Investment Report. – UNSTAD, 2003. 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA  

 
 

Apstiprinu 
Programmas “Eiropas ekonomika 

 un bizness” direktore 
__________________________ 

Žanna Caurkubule 
“____”_______________2008.g. 

 
 

 
 
 
 

Studiju programma disciplīnā 
 

AUDITS UN  REVĪZIJA 

( p i l n a  l a i k a / n e p i l n a  l a i k a )  
 

Profesionālā augstākās izglītības studiju programma 
“Eiropas ekonomika un bizness” (42345) 

profesionālā bakalaura grāda uzĦēmējdarbībā 
un 

ekonomista 
kvalifikācijas iegūšanai 

 
 
 
 
 

Specialitāte – ekonomika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
RĪGA, 2008 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
Studiju kursa nosaukums: AUDITS UN  REVĪZIJA  
Kred ītpunki  – 2  
Kursa autors: I.Grīnberga, mg. oec., L.Verovska, dr.oec. 
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 

 
Disciplīnas mērėi: 

Izzināt auditordarbības teorētiskos, metodiskos un organizatoriskos aspektus; apgūt 
praktiskās metodikas, kuras izmantojamas ekonomisko subjektu ražošanas, saimnieciskās un 
finansiālās darbības auditā. 

 
Disciplīnas uzdevumi: 

Aplūkot audita un revīzijas būtību, kā arī ar revīziju saistītajiem 
pakalpojumiem. 

Izskatīt jautājumus , kas saistīti ar VID audita darbu juridiskajām un fiziskajām 
personām. 

Izskatīt nodokĜu audita jautājumi. 
Iepazīstināt ar finanšu pārskatu revīzijas veikšanas pamatprincipiem, revidentu 

darba dokumentiem, revīziju kvalitātes kontroli, revīzijas plānošanu, 
revīzijas pierādījumu iegūšanas procedūrām, revīzijas nobeiguma 
dokumentiem un revidentu ziĦojumu veidiem. 

 

Kursa apraksts: 

Nr. 
p.k. Tēmas nosaukums 

1. 

Audita pamati 
Audita jēdziens un mērėi, Auditordarbības organizatoriskie un tiesiskie 

pamati. 
Audita standarti. 
Obligātais un iniciatīvas audits un citi audita pakalpojumu veidi. 
Auditorpārbaudes sagatavošana un plānošana. Saistību vēstule un līgums 

par audita īstenošanu. Auditorpārbaudes plānošana. Audita riski. 
Auditorpārbaudes īstenošana. Auditoru pierādījumi. Audita darba 

dokumentu sastādīšana. Audita izlase. 
Auditordarbības ētiskās normas un auditoriem izvirzītās klasifikācijas 

prasības. 
Audita slēdzieni un to veidi. 
Auditora atbildība. Auditoru firmu, auditoru un saimniekojošo subjektu 

(uzĦēmumu) tiesības, pienākumi un atbildība. 

2. 

 Pielietojamais audits 
Auditam pakĜauto uzskaites sadaĜu un darbu pārbaudes normatīvā bāze un 

īstenošanas metodika. Dibināšanas dokumentu, statūtu kapitāla uzskaites 
un norēėinu ar dibinātājiem audits. 

PamatlīdzekĜu uzskaites, nemateriālo aktīvu un ilgtermiĦa finansu 
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ieguldījumu audits; Ražošanas krājumu uzskaites audits; Ražošanas un 
pārvaldes izdevumu uzskaites audits. 

Naudas līdzekĜu un naudas dokumentu audits. Norēėinu audits. 
Finanšu rezultātu uzskaites un peĜĦas izmantošanas audits, kredītu un 

aizĦēmumu uzskaites audits. 
Ekonomiskā subjekta atskaišu audits. 
Iekšējais audits un tā novērtēšana. 
Finanšu analīze auditordarbībā.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto ieskaite (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
 

Pamatliteratūra (mācību): 
Mālderis, Guntis. Grāmatvedība. Audits. Revīzija / Guntis Mālderis. - 2. papild. 

izd. - Rīga: Turība, 2004. - 128 lpp.: tab., sh. 
Starptautiskie revīzijas standarti. – Rīga: Latvijas Zvērinātu revidentu 

asociācijas Izglītības centrs, 2004. – 874 lpp. 
DaĦēviča Dagnija. Finansu pārskatu revīzija: starptaut. revīzijas standarti. – 

Rīga, Turība, 2003. – 124 lpp. 
Mālderis G. Grāmatvedība. Audits. Revīzija. – Rīga, Turība, 2002. 125 lpp. 
Mālderis G. Revīzija un audits. – Rīga, Turība, 2001, 90 lpp. 
Starptautisko revīzijas, apliecinājuma pakalpojumu un ētikas oficiālo 

paziĦojumu rokas grāmata, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas 
Izglītības centrs, Rīga, 2003. -742 lpp. 

D.DaĦēviča Finansu pārskatu revīzija. Starptautiskie revīzijas standarti. Rīga, 
Turība, 2003. 

Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics pronouncements 
2003, International Federation of Accountants, New York, 2003. 

Gotthilf, Daniel L. Treasurer's and controller's desk book. - New York: 
AMACOM, 2001.-723 p. 

Hart, Norman The Public Relations Audit: Evaluation Checklists to measure the 
Impacct of Every Message you send to Costomers, shareholders and the 
public. - London: Pearson Education, 2000.-121 p. 

Alvin A. Arens, Randal I.Elder, Mark S.Beasley Auditing and Assurance 
Services an integrated approach. - Pearson Edication, 2003.-765 p. 

Шеремет, А.Д. Аудит: учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: ИНФРА, 2005, - 448 с.  

Mālderis G. Grāmatvedība, audits, revīzija. Rīga: Turība, 2004.-128 lpp. 
Хмельницкий, В.А. Ревизия и аудит: учебный комплекс / В.А. 

Хмельницкий. - Минск: Книжный Дом, 2005. - 480 с.: ил. 
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Papildliteratūra:   
Аудиторский словарь / Под. ред. В.Я. Соколова – Москва: Финансы и 
статистика, 2003 – 190 с. 

Ievads auditā. LU, Rīga, 2000. 
Arens A., Elder R., Beasley M. Essentials of Auditing and Assurance Services. 

An integrated approach. New Jersey, Prentice Hall, 2003. 
Dan.M.Guy, D.R.Carmichael Guide to International Standards on Auditing and 

Related Services 2002, Practitioners Publishing Company, 2001. 
Pany K., Whitington R.O. Principles of Auditing and other Assurance Services. 

Thirteen Edition, Singapore. McGraw, Hill Book, 2001. 
Вахрушина, М.А. Учет на предприятиях малого бизнеса: учебное пособие 

/ М.А. Вахрушина, Л.В. Пашкова; под общей ред. М.А. Вахрушиной. - 
Москва: Вузовский учебник, 2006. - 368 с. 

Мерзиликина, Е.М. Аудит: учебник / Е.М. Мерзиликина, Ю.П. 
Никольская. - 3-е изд., перераб. и  доп. - Москва: ИНФРА-М, 2006. - 
368 с. - (Высшее образование). 

LRMK 1999. gada 5. oktobra noteikumi Nr. 342 “Noteikumi par iekšējo 
auditu”. “Latvijas Vēstnesis”, 1999., Nr. 331/332. 

Šeremet. Audit. M., 2002. 
 
Ieteicamā periodika: 

Grāmatvedība un revīzija. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izglītības 
centra periodisks izdevums.  

The Economist, UK, periodisks izdevums angĜu valodā.  
"Kapitāls".  
"Bilance".  
Finance&Development".  
Saldo  
Latvijas Ekonomists 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  AUGSTĀKĀ MATEM ĀTIKA EKONOMISTIEM  
Kred ītpunki  – 5 
Kursa autors: ě.Raizs, dr. sc. ing.  
Pārbaudes forma: 1 sem. - dif. ieskaite, 2 sem. - eksāmens 
 
Disciplīnas mērėi: 

Matemātiskā aparāta apgūšana, kas ir pielietojams ekonomikas disciplīnās un izmantots 
ekonomikas literatūrā; ekonomiskās analīzes matemātisko metožu apgūšana, studentu intelekta 
attīstīšana. 
 
Disciplīnas uzdevumi: 

Attīstīt studentu loăisko un algoritmisko domāšanu.  

Apgūt vienkāršu skaitĜu metodes, matemātisko uzdevumu pētīšanas un 
risināšanas pamatmetodes.  

Apgūt zināšanas, kuras nepieciešamas fundamentālo, inženieru un speciālo 
priekšmetu studēšanai. 

Paplašināt studējošo patstāvīgās matemātiskās zināšanas un prasmes. 

 

Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Finansiālās matemātikas elementi. 
2. Determinanti. 
3. Matricas. Lineāru vienādojumu sistēmas. 
4. Lineāru nevienādību sistēmas. 
5. Funkcijas. Robežas. 
6. Atvasinājums. 
7. Funkciju pētīšana. 
8. Vektori, vektoru telpa. 
9. Taisne. 
10. Taisne un plakne telpā 
11. Integrālrēėini. 
12. Vairākargumentu funkcija 
13. Diferenciālvienādojumi 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 5 kredītpunkti ir 80 
kontaktstundas un 120 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. 
Nepilna laika studiju veidam 5 kredītpunkti ir 50 kontaktstundas un 150 stundas patstāvīgajam 
darbam, kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%.  

Lai iegūtu 5 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto dif. ieskaite un  eksāmens 
(40%) , jāpiedalās semināros (30%), kā arī jāuzraksta divi kontroldarbi (30%) priekšmeta 
ietvaros. 
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Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, patstāvīga darba sagatavošana. 
 

Pamatliteratūra (mācību):  
Labejevs V., Mendelsons V. Augstākā matematika. Lineārā algebra un 

analitiskā ăeometrija. Rīga, TSI, 2007.- 72 lpp. 
SiliĦa, Biruta. Rokasgrāmata matemātikā. Elementārā matemātika, augstākā 

matemātika / Biruta SiliĦa, Kārlis Šteiners. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. - 
367 lpp.: sh. 

Māris Buiėis. Finanšu matemātika. - Rīga: RSEBAA, 2004. 125 lpp., sh. 
Gringlaz L., Kopitovs J.  Augstākā matemātika ar datoru lietojuma paraugiem 

uzdevumu risināšanai. No krievu val. tulk. Buiėis M., Smotrovs J. - Riga: 
RSEBAA, 2003. 380 lpp.  

 Steiners K. Augstākā matemātika V. Lekciju konspekts inženierzinātĦu un 
dabaszinātĦu studentiem. 20.-23. nodala. - Vairākargumentu. 24.-25. nodaĜa. 
- Lauka teorijas elementi. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 130 lpp.   

Sydsæter, K. Essential Mathematics for Economic Analysis / Knut Sydsæter, 
Peter Hammond. - Prentice Hall, 2002. – 684 p. 

Нарусберг В., Шарапов В., Жуковская Е., Каган-Барский Л. Высшая 
математика. Часть 1. Элементы линейной алгебры, аналитической 
геометрии и математического анализа. Курс-конспект лекций и 
контрольные задания для дистанционного обучения.  Рига: БМА, 2007.- 
140 с.   

Нарусберг В., Шарапов В., Жуковская Е., Каган-Барский Л. Высшая 
математика. Часть 2. Дифференциальное и интегральное исчисление 
функции нескольких перемен. Курс-конспект лекций и контрольные 
задания для дистанционного обучения.  Рига: БМА, 2007.- 168 с.   

Гринглаз  Л. Высшая математика для экономистов: учебное пособие. 
Часть 1. - Рига: РМВШЭиУ, 2003. 225, [5] с.   

Гринглаз  Л., Копытов Е. Высшая математика для экономистов: учебное 
пособие. Часть 2. - Рига: РМВШЭиУ, 2003.  180, [4] c. 

Пономарёв В. Высшая математика. Ч.1. Курс конспект. – БРИ, 2005. 
Швитра Д.И., Практикум по высшей математике. Рига, БРИ, 2002. 302с. 
Четыркин Е.М. Финансовая математика : учеб. по специальностям 

"Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит" и "Мировая 
экономика" - 3.изд., испр. - Москва : АН хоз-ва при Правительстве РФ : 
Дело, 2003. - 396, [1] с. ил., табл.   

Грес  П.В. Математика для гуманитариев : учебное пособие. - Москва : 
Логос, 2003. - 120 с.   

Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика для экономистов: учебное 
пособие - Санкт - Петербург: Питер, 2004. - 464 с.: ил. - (Учебное 
пособие).  

Хазанова, Л.Э. Математические методы в экономике: учебное пособие / 
Л.Э. Хазанова. - 3-е изд., стереотип. - Москва: Волтерс Клувер, 2005. - 
144 с.: ил. - (Библиотека студента).  



 109 

 
Papildliteratūra: 

 
Matemātikas uzdevumi augstskolu reflektantiem. / Red. SiliĦa B.- Rīga: 

Zvaigzne ABC, 1998.- 192. lpp.  
Uzdevumu krājums matemātika ekonomistiem.- R.: Zvaigzne ABC, 1997.- 168 

lpp. Автор: Revina I., Gulbe M., Pelna M. u.c. 
Matemātika. Definīcijas, formulas, aprēėinu algoritmi.- R.: Zvaigzne ABC, 

1997.- 288 lpp. Автор: Buiėis M., Silina B.   
Augstākā matemātika II. 3. Analītiskā ăeometrija. 4. Lineārās telpas. 5. 

Lineārās transformācijas / K. Steiners, B. SiliĦa. - Rīga: Zvaigzne ABC, 
1998. - 115 lpp. Автор: Steiners, K.   

Augstākā matemātika III. 6.Viena argumenta funkcija. 7.Funkcijas robeža. 
8.Funkcijas atvasinājums. 9.Atvasinājuma lietojumi. 10. Vairākargumentu 
funkcija. 11.Diferenciālăeometrijas elementi / K. Steiners, B.SiliĦa.- R.: 
Zvaigzne ABC,1998.-192 lpp. Автор: Steiners, K.   

Н.Кремер, Б.Путко, И.Тришин, М.Фридман. Высшая математика для 
экономистов : Учебное пособие для вузов / -2-е изд., пререраб.и доп.-
М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000. 471с.  

Математика в экономике: Учебно-методическое пособие для вузов/Под 
ред. Н.Кремера; ВЗФЭИ.-М.:Финстатинформ,1999.-94с.  

Высшая математика для экономистов : Учебное пособие.-2-е изд., 
перераб.и доп.-Рига,1998.-389с. Автор: Гринглаз Л.   

Математика для экономических специальностей : Учебник.-М.:ИНФРА-
М,1999.-464с.-(Сер."Высшее образование"). Автор: Красс М.  

 Математика в экономике: Учебник.В 2-х частях.- М.: Финансы и 
статистика, 2000. Часть 1. - 224с.: ил. Автор: Солодовников А.С., 
Бабайцев В.А., Браилов А.В.   

Математика в экономике: Учебник.В 2-х частях.- М.: Финансы и 
статистика, 1999. Часть 2. - 376с.: ил. Автор: Солодовников А.С., 
Бабайцев В.А., Браилов А.В., Шандра И.Г. УДК: 330+51. 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums: BANKAS UN NAUDAS SISTĒMAS  
Kred ītpunki  – 2 
Kursa autors: S. Čhartišvili, dr. oec.  
Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Disciplīnas mērėi: 

Sniegt naudas, banku un kredīta politikas teorētiskos pamatus, padziĜināt 
studentu priekšstatu par banku sistēmas darbību Latvijā. 

 
Disciplīnas uzdevumi: 

Iepazīstinot ar dažādu zinātnieku uzskatiem un skolām naudas, banku un 
kredīta politikā.  

Veidot studentiem sapratni par šādiem jēdzieniem: finanšu sistēma, nauda, 
procentu likmes, finanšu institūti, centrālās bankas darbība un monetārā 
politika. 

Noskaidrot mūsdienu naudas un kredīta politiku, tās veidošanas un 
izmantošanas problēmas. 

 
Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Naudas sistēmas. 
2. Latvijas banku sistēma, Centrālās bankas uzdevumi un funkcijas. 
3. Komercbanku darbības raksturojums. 
4. Komercbanku pasīvās operācijas. 
5. Komercbanku aktīvās operācijas. 
6. Komercbanku peĜĦa, likviditāte. 
7. Banku risku pārvaldīšana. 

 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī jāuzraksta kursa  darbs (30%) priekšmeta ietvaros. 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, patstāvīga darba sagatavošana. 

 
Pamatliteratūra (mācību):  

Monetārie apskati, Latvijas Banka. 
Latvijas Komercbanku Asociācijas materiāli.  
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Latvijas bankas normatīvie dokumenti. 
Vaidere, Inese. Banku sistēmas attīstība Latvijā 1987 - 1997 / Inese Vaidere. 

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 104 lpp. 
Saksonova, Svetlana. Banku darbība / Svetlana Saksonova; red. L. Vjatere. - 

Rīga: Latvijas Komercbanku asociācijas, 2006. - 197 lpp. 
Kudinska, Marina. Komercbanku riski un to atbilstība pašu kapitālam: 

monografija / Marina Kudinska. - Rīga: Datorzinību centrs, 2005. - 296 lpp. 
Saksonova S. Latvijas komercbanku aktīvi – attīstība, struktūras pārvaldības 

iespējas – Rīga: 2003. 
Zvirbule D., Žagare J. Banku grāmatvedības pamati – Rīga: 2003. 
Rupeika-Apoga R. Valūtas tirgus un valūtas darījumi – Rīga: 2003. 

Walsh, C.E., Monetary Theory and Policy. The MIT Press, Cambridge, 2003. 
Mishkin F.S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets- 6th 

edition, Addison- Wesley: 2001. 
Решина Г. Банки и денежное обращение. Курс-конспект лекций и 

контрольные задания. Рига: БМA, 2006.- 102 с. 
Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2005. - 560 с. - (Финансовая академия 
при Правительстве РФ). 

Петров, А.Ю. Комплексный анализ финансовой деятельности банка / А.Ю. 
Петров, В.И. Петрова. - Москва: Финансы и статистика, 2007. - 551 с. 

Хабаров, В.И. Коммерческие банки. Стратегии институционально-сетевого 
развития / В.И. Хабаров. - Москва: Маркет DS, 2004. - 206 с. - 
(Академическая серия). 

 
Papildliteratūra: 
 

Torgāns K. Norēėinu tiesiskais regulējums – Rīga: 2004. 
Zubkova J. Procentu likmju termiĦstruktūra Latvijā monetārās politikas 

kontekstā – Rīga: 2003. 
Banking and monetary policy in Eastern Europe: the first ten years – 

Basingstore: 2002. 
Financial sector policy for developing countries – Washington: 2002. 
Banking and monetary policy in Eastern Europe: the first ten years. 

Basingstore. 2002. 225 p. 
Financial sector policy for developing countries. Washington. 2002. 250 p.  
Lawrence S. Ritter, William L. Silber, Gregory F. Udell Principles of Money, 

Banking & Financial Markets, 1999. 
Решина Г.А. Деньги и денежное обращение (вопросы теории и практики): 

Учебное пособие. Рига, БРИ, 1998.-226с. 
Ширинская Е. Операции коммерческих банков  и зарубежный опыт. – 

Москва: Финансы и статистика, 1997. 
Жуков. Деньги, банковское дело. – Москва: Финансы и статистика, 1997.  
Решина Г.А. Бюджет и бюджетная деятельность в Латвийской Республике. 

Рига, БРИ, 2000.-207с. 
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Ieteicamā periodika: 

LB monetārie biĜeteni  

http://www.bank.lv  

http://fktk.lv 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  BIZNESA KOMUNIK ĀCIJAS 
Kred ītpunki  – 1 
Kursa autors: P. Tjurins, dr. psyh. 
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
 
Disciplīnas mērėi: 

Iepazīstināt studentus ar biznesa saskarsmes sastāvdaĜas, līmeni un tas īpatnības.  
 
Disciplīnas uzdevumi: 
Veidot izpratni par biznesa komunikācijas teorētisko specifiku un tās praktisko pielietojumu 

uzĦēmējdarbībā. 
Iepazīstināt studentus ar psihisko likumsakarību darbības specifiku konfliktsituācijās un to 

risināšanas ceĜus. 
Paaugstināt dalībnieku kompetenci pedagoăiskajā un starppersonu saskarsmē, attīstīt spēju 

efektīvai mijiedarbībai ar apkārtējiem un aktīvas sociālās pozīcijas veidošanā.  
 
Kursa apraksts: 
 
N.p.k. Tēmas 

1. Biznesa saskarsmes sastāvdaĜas, līmeni un tas īpatnības. 
2. Verbālā un neverbālā komunikācija.  
3. Publiskā runa: sagatavošanas, runas veidi. 
4. Pārrunastehnoloăijas izmantošana darījuma sarunas 
5. Komunikāciju sasprindzinājuma parādību pazīmes.   
6. Konfliktsituāciju risināšanas ceĜi un paĦēmieni  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 1 kredītpunkti ir 16 
kontaktstundas un 24 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 1 kredītpunkti ir 10 kontaktstundas un 30 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 1 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
 
Pamatliteratūra (mācību):  
 
Veics, Voldemārs. Uzvedības kultūra saskarsmē. 3. daĜa / Voldemārs Veics. - 

Rīga: RaKa, 2005. - 134 lpp. 
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Egidess, Arkādijs. Saskarsmes labirinti. Kā iemācīties sadzīvot ar cilvēkiem /  
Arkādijs Egidess; no krievu val. tulk. Ilmārs Briška. - Rīga: JUMAVA, 2006. - 
405, [1] lpp. 

Fosters, Dīns. Lietišėā etiėete Eiropā / Dīns Fosters; no angĜu val. tulk. Jānis 
Markots; red. Leo Skulte. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. - 400 lpp. 

Psiholoăija. Izturēšanas un tas kontekts. 3. daĜa.- motivācija un emocijas, attīstības 
psiholoăija, sociālā psiholoăija, veselības psiholoăija, personība./ No angĜu val. 
tulk. I.Kalnciema.- R.: RaKa, 2001.- 220 lpp. 

Garleja R., Vidnere M. Psiholoăijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. R.: 
Raka, 2000. 

PĜaviniece M.: Škuškovnika D. Sociālā psiholoăija. R.: Raka, 2002. 
ReĦăe V. Sociālā psiholoăija. R: Zvaigzne, 2002. 
Thill, J.V. Excellence in Business Communication / John V. Thill, Courtland L. 

Bovée – 5th ed. - Prentice Hall, 2002. – 112 p. 
Гутброд, Ганс. Профессиональное деловое общение / Ганс Гутброд; пер. с 

англ. И.В. Козырь. - Москва: Волтерс Клувер, 2007. - 136 с. 
Сурин Н.А. Имиджелогия. Рига, БРИ, 2001.- 192с. 
Сурин Н.А. Мультикультурные коммуникации. Теория и практика: Курс 

лекций. Рига, БРИ, 1999.-339с. 
 
Papildliteratūra: 
 

Omarova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoăija. Rīga, 2001. 
Vorobjovs A. Sociālā psiholoăija. Teorētiskie pamati: eksper. māc. līdz. / 

Aleksejs Vorobjovs. - Rīga: Izglītības soĜi, 2002. - 340 lpp. 
ReĦăe V. Psiholoăija. Personības psiholoăiskās teorijas. R: Zvaigzne ABC, 

1999. 
Karpova A. Personība. Teorijas un to radītāji. Rīga, 1998. 
Renăe V. Organizāciju psiholoăija. Rīga, Kamene, 1999. 
Atkinson, T.D. International Business Communications / Toby D. Atkinson. – 

2nd ed. – Merriam-Webster Inc., 1996. – 412 p. 
Тюрин П.Т. Поведенческие альтернативы в условиях нормативных и 

ситуативных  требований. – В сборнике научных трудов «Актуальные 
проблемы психологии: теория и практика», т.1, Рига, изд. Высшей 
школы психологии, 2001. 

Битянова М. Социальная психология. – М., 2001. 
Karnegi D. Kā iegūt draugus un iepatikties cilvēkiem. R., 1990. 
Karnegi D. Kā attīstīt pašapziĦu un ietekmēt cilvēku publiskas runas. R., 1992. 
Фаст Дж. Язык тела. Холл Э. Как понять иностранцев без слов. М., 1995. 
Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения. М., 

1990. 
Хьюсман Р., Хэтфилд Д. Фактор справедливости  или «и это после всего, 

что я для тебя сделал...». М., 1992. 
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Web-saites: 
www.psiinfo.ruproects/list/4 
www.voopsyl.ru  
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
Studiju kursa nosaukums:    BIZNESA  SVEŠVALODA 

    Kredītpunkti: 7 
    Stūdijas periods: 3 semestri 

Stūdijas forma:  nepilna laika 
Kursa autors: L.Gončarova, mg.paed., lektore, S.Jaškina, mg.paed., lektore  
Pārbaudes forma: dif.ieskaite/eksāmens 
 
Kursa mērėis:  

Attīstīt un pilnveidot iemaĦas, kas nepieciešamas angĜu valodas efektīvai 
izmantošanai kā mācību, tā arī profesionāliem mērėiem.  

Attīstīt un pilnveidot vispārēju valodu sapratni. 
Kursa uzdevumi: 

Attīstīt tālāk galvenās valodas prasmes (lasīšana, klausīšanās, vārdu krājums un 
pielietošana, uttl.) 

Iemācīties un paplašināt profesionālu terminoloăijas krājumu; 
Palīdzēt studentiem izveidot individuālās valodas mācīšanas iemaĦas un zināšanās 

stratēăiju. 
Kursa anotācija:   

Mācību kurss attīsta lasīšanas iemaĦas, nodrošina prasmi izmantot profesionālo 
terminoloăiju esošā kontekstā, veicina praktiskās iemaĦas tulkojot terminus un 
definīcijas no angĜu uz dzimto valodu un otrādi; uzziĦas materiālu izmantošanā; 
profesionālo kontaktu uzturēšanā un profesionālās apmācības īstenošanā. 

Kursa apraksts: 
 
Nr. 
p.k. 

 
Mācību tēmas sadalījums 

1. 

Biznesa specializācijas un 
karjeras iespējas. Cilvēki 

biznesā. Klienti 
2. Kompāniju vēstures, struktūras un aktivitātes 
3. Jaunas idejas un progress biznesā  
4. Personāls un tas vadība. PieĦemšana uz darbu 
5. Lietišėa saskarsme.Korporatīva izklaide.  
6. Pieprasījums un izvēle. Marketings.  
7. Plānošana 
8. Tirgus un monopolijas 
9. Konflikti biznesā. Starpkultūras saskarsme. Starptautiskie biznesa stili   
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10. Jaunas kompānijas attīstība. Problēmu risināšana 
11. Ražojums, ražošana un reklāma 
12. Bankas, nauda un finanses 
13. Vairumtirdzniecība. Mazumtirdzniecība. Frančaizings 
14. Bizness un vide 
15. Biržas darbība 
16. Imports un eksports 
17. Biznesa informācijas avoti un resursi 
18. Korporatīvas apvienības, saites un ieguvumi 
19. Biznesa ceĜojumi 
20. Konkurēncija 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Lai iegūtu  kredītpunktus studentiem ir sekmīgi jānokārto ieskaiti vai eksāmens 
(30% no kopējas atzīmes). 

 Izpildīt visas praktiskās nodarbības un mājas uzdevumus (20% no kopējas atzīmes). 
Sekmīgi izpildīt 4 progresa pārbaudījumus (20%). 
Apmeklēt visās kontakta nodarbības (30% no daĜās atzīmes).     
 

Pamatliteratūra (mācību): 
English Grammar in Use by Raymond Murphy. - Cambridge University Press, 2006. 
Trappe Tonya, Tullis Graham. Intelligent Business; Longman, 2005. 
Mascull Bill. Business Vocabulary in Use; Cambridge University Press, 2003. 
David Cotton, David Falvey, Simon Kent. Market Leader. Pre-intermediate Business 

English. Longman, Pearson Education, Ltd., 2002. 
Grammar is easy. Riga, Zvaigzne ABC, 2001. 
Sue Robbins. First Insights into Business. Longman, Pearson Education, Ltd., 2000. 
Graham Tullis, Tonya Trappe. New Insights into Business. Longman, Pearson 

Education, Ltd., 2000. 
 

Papildliteratūra:  
J.H.Adam. Longman Concise Dictionary of Business English. Longman York Press, 

2003. 
English Dictionary for Advanced Learners, International student Edition, Macmillan, 

2002. 
Oxford Dictionary of Business English, Oxford University Press. 
Mackenzie Ian. Financial English; LTP Business, 1999. 

 

Ieteicama periodika: 
The Financial Times 
The Economist 
EBSCO funds at BIA library 

 
Web-saites: 

www.letonika.lv 
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www.economics.about.com    

www.en.wikipedia.org  
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums: BIZNESS EIROPĀ  
Kred ītpunki  – 2  
Kursa autors: V. Morohins, dr. oec.  
Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Disciplīnas mērėi:   

Iepazīstināt studentus ar biznesa īpašībām Eiropā, ar starptautisko 
uzĦēmējdarbību un iemācīt viĦus veikt darbību starptautisko kontraktu 
noslēgšanai.  
 
Disciplīnas uzdevumi:  

ārējas vides lomas izskatīšana biznesa sistēmā;  
iepazīstināšana ar starptautiskā biznesa īpašībām Eiropā, iespējām un 

problēmām;  
starptautiskā biznesa Eiropā veidu izskatīšana un dažus no viĦiem iemācīšana;  
starptautisku projektu un kontraktu vietas un lomas biznesā izskatīšana;  
darbības, kura ir saistīta ar starptautiskā biznesa kontraktu noslēgšanu, 

izskatīšana un dažus viĦas paĦēmienus apgūšana;  
valsts un Eiropas Savienības lomas izskatīšana starptautiskā biznesa 

veicināšanā.  
 
Kursa apraksts: 

Nr.p.k. Temats 
1. Bizness un ārēja vide. 
2. Eiropas Savienības politika un bizness. 
3. Bizness Eiropas Savienības valstīs. 
4. Biznesa vides īpašības un ierobežojumi Eiropā.  
5. Bizness Latvijā pēc iestāšanas Eiropas Savienībā. 
6. Starptautiskāis bizness Eiropā. 
7. Biznesa skolas Eiropā.  

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve; referāta vai kursa darba sagatavošana un 
uzrakstīšana.  
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Pamatliteratūra (mācību): 
Ball, Donald A International Business. The Challenge of Global Competition / 

Donald A. Ball, Wendell H. McCulloch, Paul L. Frantz, J. Michael Geringer, 
Michael S. Minor. - 10th ed. - McGraw-Hill, 2006. - 693, [72] p.  

Johnson, D. European Business / Debera Johnson, Colin Turner. - 2nd ed. - 
Routletge, 2006. - 456, [24] p.  

McCormick John. The European Superpower / John McCormick. - Hampshire: 
Palgrave Macmillan, 2007. - 212 pp.  

Kas Latvijas uzĦēmējam jāzina par Eiropas Savienību? / Eiropas Kustība 
Latvijā ; Artis Birzins ... [u.c.] ; sast. Tatjana Volkova. - Rīga : Apg. "Rasa 
ABC", 2002. - 238, [2] lpp.  

KodoliĦa-Miglāne, Ieva. Latvijas nodokĜi pēc iestāšanās Eiropas savienībā: 
mācību līdzeklis / Ieva KodoliĦa-Miglāne. - Rīga: Turība, 2005. - 103 lpp. - 
(UzĦēmējdarbības bibliotēka).  

Гриффин, Р. Международный бизнес: учебник / Р. Гриффин, М. Пастей; 
под ред. А.Г. Медведева. - 4-е изд; пер. с англ. Н.Г. Яцюк. - Санкт-
Петербург: Питер, 2006. - 1088 с.: ил. - (Классика МВА).  

Инкотермс 2000. Официальный перевод. Вступили в силу с 1 января 2000 
года. Из публикации МТП № 560.- СПб.: МТП, 2001.- 80с.  

Мировая экономика и международный бизнес: учебник / под общей ред. 
В.В. Полякова, Р.К. Щенина. - Москва: КНОРУС, 2005. - 656 с. 

Johnson, D. European Business / Debera Johnson, Colin Turner. - 2nd ed. - 
Routletge, 2006. - 456, [24] p. 

Морохин В. Европейский бизнес. Курс-конспект лекций и контрольные 
задания для студентов очного, заочного и дистанционного обучения. 
Рига: БМА, 2008.- 145 с.  

 
Papildliteratūra:  
 

Rugman, A.M. International Business / Alan M. Rugman, Richard M. Hodgetts. 
– 3rd ed. - Prentice Hall, 2003. – 628 p. + CD  

Morohins, Viktors. Eiropas Savienība: institūcijas, ekonomika un politika. 
Lekciju kursa konspekts un eksaminācijas uzdevumi klātienes, neklātienes 
apmacības formai un tālmācībai. – Rīga: BSA, 2007. – 192 lpp.  

Белланже, Лионель. Переговоры / Лионель Белланже; пер. с фр. И.В. 
Андреевой. - 5-е изд. - Санкт-Петербург: Нева, 2002. – 122 с. 

Круминьш, Н. Логистика в Восточной Европе: справочник / Н.Круминьш, 
К. Витолиньш. - Рига: Petrovskis un Ko, 2007. - 191 с. 

Самое главное о переговорах: учебник / Р. Левицкий, Д. Сондерс, Б. 
Барри, Д. Минтон. - Москва: Форум, 2006. - 320 с. 

Малый бизнес. Организация, экономика, управление: учебное пособие / 
под общей ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: ЮНИТИ, 2007. - 495 с.  



 125 

Морохин В. Международная предпринимательская деятельность. Курс-
конспект лекций и контрольные задания для студентов заочного и 
дистанционного обучения. Рига: БРИ, 2006.- 139 с.  

Спинелли-мл., Стивен Франчайзинг - путь к богатству / Стивен Спинелли-
мл., Роберт Розенберг, Сью Берли; пер. с англ. Н.Ю. Скачек, Н.Г. 
Яцюк. - Москва: Вильямс, 2007. - 384 с.: ил.  

Стеценко И. Управление внешнеэкономической деятельностью 
предприятия. Курс-конспект лекций и контрольные задания. Рига: БРИ, 
2005. – 83с. 

Прескотт, Джон Е. Конкурентная разведка: уроки из окопов / Джон Е. 
Прескотт, Стивен Х. Миллер; пер. с англ. А. Лисовского; под общей 
ред. А. Куницына: Альпина, 2004. - 336 с.  

Трамп, Дональд Дж. Искусство заключать сделки / Дональд Дж. Трамп; 
пер. с англ. Н. Зарахович; ред. А. Васильев. - Москва: Альпина Бизнес 
Букс, 2005. – 282 с.  

 

Web-saites: 
 

Latvij ā : 
http://www.esia.gov.lv/  
http://www.em.gov.lv/  
http://www.eiropainfo.lv/  
http://www.liaa.gov.lv/lat/  
http://www.esfondi.lv/  
http://irc.innovation.lv/  

Ārvalstis:  

Eiropas Savienības portāls: http://europa.eu.int/ 
Eiropas Komisija: http://europa.eu.int/comm/  
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja: http://www.ces.eu.int/  
Reăionu komiteja: http://www.cor.eu.int/  
Eiropas Centrālā Banka: http://www.ecb.int/  
ES ziĦu portāls: http://www.euobserver.com/  
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  DARBA UN CIVIL Ā AIZSARDZ ĪBA 
 
Kursa autors: L. Umarova, mag.paed. 
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi:  

Nodrošināt studentus ar striktām zināšanām par apkārtējas vides, cilvēka izdzīvošanas 
spēju, tai skaitā arī viĦa darbības lauka īpatnībām, par iespējamām briesmām viĦa veselībai un 
dzīvībai, to profilaksi un adekvātu rīcību, tiklīdz sāk darboties kaitīgi un bīstami faktori. 
 
Disciplīnas uzdevumi: 

Iepazīstinat studentus ar LR likumdošanu civilajā aizsardzībā. 
Iepazīstinat studentus ar LR likumdošanu darba aizsardzībā. 
Sniegt rekomendācijas ka dzīves ekstremālos apstākĜos vai, t.s. ārkartej ās 

situacijās iespejams pasargāt savu dzīvību un veselību. 
Sniegt zināšanas par nepieciešamo palīdzību citiem cilvēkiem un par 

pirm ās medicīniskās palīdzības sniegšanas metodiku cietušajiem. 
 
Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Cilvēka darbības pamatveidu klasifikācija. 
2. Tehnosfēras negatīvie faktori un ietekme uz cilvēku un viĦa dzīves telpu, komforta 

nodrošinājums. 
3. Aizsardzības metodes un līdzekĜi pret briesmām no tehniskam sistēmām un 

tehnoloăiskiem procesiem. 
4. Tehnogēnā dabas ietekmēšana, apkārtējās vides aizsardzība un ekoloăiski bioloăiskās 

aizsardzības tehnika. 
5. Cilvēku dzīves drošība sadzīves vidē. 
6. Ārkārtējās situācijas miera laikos un to īpatnības kara laikā. 
7. Iedzīvotāju aizsardzība ārkārtējos apstākĜos. 
8. Darba aizsardzības tiesiskais nodrošinājums. 

 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
Pamatliteratūra (mācību):  

LR likums “Par civilo aizsardzību”. Rīga, 05.10.2006. 
LR likums “Par vides aizsardzību”. Rīga, 15.11.2006. 
Darba aizsardzības likums, 20.06.2001. 
MK noteikumi "Par apmācību darba aizsardzības jautājumos" № 323. 

17.06.2003.. 
MK noteikumi "Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju" № 343. 

06.08.2002. 
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MK noteikumi "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 
iestādēs un to organizētajos pasākumos" № 492. 20.11.2001. 

R. OzoliĦš. Civila  un darba aizsardzība. SIA Baltijas drošības skola. 2004. 
Darba aizsardzības likums 20.06.2001 Latvijas vēstnesis, 06.07.2001. 
Darba aizsardzības prasības darba vietās 19.03.2002 Latvijas vēstnesis, 

20.03.2002 Nr. 125. 
Brigers I. Darba aizsardzība: lekciju komplekts/ Rīga: RTU, 2001 - 2002. 
Beder, Sharon. Selling the work ethic: from puritan pulpit to corporate PR/ 

London, New York: Zed Books, 2000. VIII. - 292 p. 
Encyclopedia of occupational health and safe tv/ ed. - in chief J. M. Stellmann. 

- Geneva: International Labour Office, 1998. 4 vol. 
Darba aizsardzība un darba attiecības: LR normatīvo dokumentu krāj. - 2 d. - 

Rīga: darba medicīna, 2002. 
Darba drošības un darbinieku veselības aizsardzības sistēma uzĦēmumā: 

normatīvie akti, skaidrojumi, instrukciju paraugi, uzziĦas. Rīga: KIF Biznesa 
komplekss. 2002. - 127 Ipp. 

Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā 03.09.2002 
Latvijas Vēstnesis, 06.09.2002 Nr. 400. 

Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekĜus 
20.08.2002 Latvijas Vēstnesis, 23.08.2002 Nr. 372. 

Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar ėīmiskajām vielām darba vietās 
03.09.2002 06.09. Latvijas Vēstnesis, 2002 Nr 399. 

Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju 06.08.2002 
Latvijas Vēstnesis, 09.08.2002 Nr. 343. 

Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība 19.03.2002 
Latvijas Vēstnesis, 26.03.2002 Nr. 127. 

Bīstamās iekārtas, vielas un kravas: LR normatīvie akti ar grozījumiem un 
papildinājumiem, kas izstrādāti līdz 2000. g. 1. dec. Rīga: KIF Biznesa 
komplekss. 2001.-307 Ipp. 

Darba aizsardzība. Spānijas Nacionālais darba drošības un higiēnas institūts. 
2002. – 288 lpp. 

JemeĜjanovs A., JemeĜjanovs O., Pālītis Ē. Civilā aizsardzība. Rūpniecisku 
avāriju risku novērtēšanas kārtība un to pazemināšanas pasākumi: Mācību 
līdzeklis. Rīga.: RTU īzdevniecība, 2004. – 103 lpp. 

Mūsu pasaules izredze: pārspīlētā ekoloăija, izsīkstošā atomenerăija, kosmosa 
filosofija, naftas krīze / Sastādītājs un redaktors Arnis Terzens. Rīga.: Arte, 
2006. 

 
 
 
 
Papildliteratūra:  
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Darba aizsardzība, ugunsdrošība un darba vide: Normatīvo aktu un 
dokumentu krājums burtnīcās un sējumos, Rīga: Lanateks, 1998. 

Darba aizsardzība / red. Kaufmanis A. Rīga: Lanateks, 1998. 
Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība: raksturlielumi, 

ietekme uz organismu, aizsardzība, profilakse, normatīvi, mērīšanas 
metodes, riska faktori un arodveselība atsevišėās nozarēs/V. KaĜėa un Ž. 
Rojas red., LU u.c./ Rīga: Elpa, 2001. - 500 Ipp. 

Informatīvi skaidrojošs materiāls par drošības zīmju lietošanu darba vietās. 
Rīga: VSAA, 2000. - Jelgava, 12 Ipp. 

KaĜėis V. Riska faktori darba vidē: raksturlielumi, iedarbība uz organismu, 
normēšana, aizsardzība, profilakse: rokasgrāmata/ Riga: Elpa, 2001. - 49 
Ipp. 

Par darba aizsardzību. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2001. - 200 Ipp. 
Pirmā palīdzība. No angĜu valodas tulkojis prof. M.BaltiĦš. Rīga, Apgāds 

Zvaigzne ABC, 2003.g. 
 
Web-saites: 

www.webct.lanet.lv  
www.piapa.lv 
www.survivalring.org  
www.vugd.gov.lv  
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  DATORTEHNOLOĂIJAS EKONOMIK Ā 
Kred ītpunki  – 2 
Kursa autors: A. Mite, mg. sc. pol., J.Žukovska, mag.ing.  
Pārbaudes forma: eksāmens 

 
Disciplīnas mērėi:  

Iemācīties lietot populārās informatīvas sistēmas, padziĜināti apgūt un iemācīties 
profesionāli izmantot Microsoft Office programmas 

 

Disciplīnas uzdevumi: 
Iegūt iemaĦas datu bāzu izveidošanā un izmantošanā. 
Iegūt iemaĦas: vienkāršos izskaitĜojumos, diagrammu veidošanā, informāciju 

statistiskajā apstrādē MS Excel 2000 un STATISTIKA vidē. 
Iegūt iemaĦas datu bāzu vadības sistēma MS Access izmantošanā. 

 
Kursa apraksts:  

Nr T ēmas nosaukums 

1. MS Excel elektroniskās tabulas. 
2. Informāciju statistiskā apstrāde MS Excel 2000 vidē. 
3. Informāciju statistiskā apstrāde STATISTIKA vidē. 
4. Datu bāzes vadības sistēma MS Access. 
5. Optimizācijas paketes. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 3 kredītpunkti ir 48 
kontaktstundas un 72 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 3 kredītpunkti ir 30 kontaktstundas un 90 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 3 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens 40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī jāuzraksta kursa darbs (30%) priekšmeta ietvaros. 
 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, patstāvīga darba sagatavošana. 
 
 
 
Pamatliteratūra (mācību):  
 
Simonovičs, S.V. Datorgrafika / S.V. Simonovičs, G.A. Jevsejevs, A.G. 

Aleksejevs. - Rīga: Kamene, 2005. - 143 lpp. 
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Frolova, Ludmila. Matemātiskā modelēšana ekonomikā un menedžmentā. Teorija 
un prakse / Ludmila Frolova. - otrais izd., papild. un pārstrādāts. - Rīga: SIA 
Izglītības soĜi, 2005. - 438 lpp. 

Dukulis I. Apgūsim jauno Excel!: Microsoft Office Excel 2003. – Rīga: Turība, 
2007., 173 lpp. 

Datormācība ekonomistiem: mācību līdzeklis/ V. Jansons, K. Kozlovskis, A. 
FiĜipovs.- Rīga: RTU. 1.grāmata. - 2004. - 124 lpp. 

Datormācība ekonomistiem: mācību līdzeklis/ atb.red. V. Jansons; - Rīga: RTU. 
2.grāmata. - 2004. - 118 lpp. 

KĦazevs V. Datortehnoloăijas ekonomikā: māc. līdz./ V.KĦazevs, G.Gromovs - 
Rīga: EKA, 2003. - 94 lpp. 

Beattie Rob. Computer Handbook, the Windows Vista./ Anglija. Dorling 
Kindersley. 2007., 512 lpp. 

Tarrant Jon. Understanding Digital Cameras./ Focal Press. 2007., 347 lpp. 
Powel Matt. Brilliant Computer Bacics./ ASV. Prentice Hall. – 2006., 258 lpp. 
Johnson Steve. Brilliant Microsoft Windows XP./ ASV. Prentice Hall. 2004., 478 

lpp. 
J. Zommers. Datorizēta projekta vadīšana. Mācību līdzeklis. - Rīga: Biznesa 

augstskola Turība, 2000.- 116 lpp. 
Microsoft Word 2000: Mācību līdzeklis. - Sast. I. Dukulis. - Jelgava, 2001. - 112 

lpp. 
Kalve, Ieva. Dokumentu datorizēta sagatavošana: mācību līdzeklis / I. Kalve, J. 

Augucēvičs. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. - 76 lpp. 
Князев В.М. Компьютерные технологии в экономике: учеб. пособие/ 

В.М.Князев, Э.В.Зиновьев. - Рига: Высшая школа экономики и культуры, 
2003. - 128 с. 

А. Дубина и др. Excel для экономистов и менеджеров. Питер, Москва-Санкт 
Петербург, 2004., 294.стр. 

Сергей Березин, Игорь Шапошников. Ваш выход в Интернет. Секреты 
эффективной и безопасной работы. Санкт – Петербург, 2004., BHV-
Пербург , 590 стр.  

В.Пасько. Эффективная работа в Интернете. Москва - Санкт-Петербург, BHV 
-издательство ПИТЕР, 2003., 543 стр. 

 
Papildliteratūra: 
 
Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana. - red. V. Vēzis. - Rīga: mācību 

grāmata, 2000. - 117 lpp. 
Microsoft PowerPoint 2000: Mācību līdzeklis. - Sast. I. Dukulis. - Jelgava, 2000. - 

88 lpp. 
Murāne, I. Pāvilsone. Microsoft Word 2000 no A līdz Z. – Rīga: Datorzinību 

Centrs, 2000. 
ĖiĦėere, S. NarĦicka. Microsoft Excel 2000 no A līdz Z. – Rīga: Datorzinību 

Centrs, 2000. 
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Бакаревич Ю. Б., Пушкина Н. В. MS Access 2000 за 30 занятий. – СПб.: БХВ 
– Санкт-Петербург, 2000. 

Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., ŽodziĦa A. Teksta 
redaktors Microsoft Word // Datorzinību pamati. - R.: Mācību grāmata, 2000. - 
256 lpp. 

Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., ŽodziĦa A. 
Elektroniskās tabulas Microsoft Excel // Datorzinību pamati. - R.: Mācību 
grāmata, 2000. - 160lpp 

V. Žemaitis, A. Jurēnoks. Microsoft Office 2000. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 
Access 2000. No A līdz Z. – Rīga: datorzinību centrs, 2001. 
Дж. Куртер, А. Маркви. Microsoft Office 2000: учебный курс. – СПб: Питер, 

2001. 
Aizpuriete V. Microsoft Excel profesionālai izglītībai. - Rīga: Mācību grāmata, 

2002. - 252 lpp. 
 
Ieteicamā periodika: 
 

e-Pasaule 
PC Magazine  
PC World  
Digital. Times  
Mir PK  
 
 

Web-saites: 
 

http://www.dtnet.lv 
http://www.ebaltics.com/bittr  
http://www.webopedia.com/ - Online Computer Dictionary 
http://whatis.techtarget.com/ - Computer Dictionary  
http://www.zdnet.com/ 
http://www.pcmag.com/ 
http://www.digital.times.com 
http://www.ecdl.com/products/index.jsp 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
 

Studiju kursa nosaukums: DIPLOMDARBU SAGATAVOŠANAS UN 
AIZSTĀVĒŠANAS METODIKA  

 
Kursa autors: V. ĥikiforovs, hab. fil. dr., profesors  
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 

 
 

Disciplīnas mērėi: 
Palīdzēt studentiem diplomdarba izstrādē un sagatavot to aizstāvēšanai.  

 
Disciplīnas uzdevumi: 

PadziĜināt studentu zināšanu zinātniskā un mācību darba teorijā un metodikās. 
Iepazīstināt ar bakalaura darba struktūru un plāno sava darba izstrādāšanu. 
Dot studentiem priekšstatus par sazināšanas specifiku augstskolā un zinātniskās darbības 

pamatiem. 
Kursa apraksts: 
 
Nr. Tēmas nosaukums 
1. Bakalaura darba struktūra. Darba plāns. Bakalaura darba izstrādes gaita. 
2. ātniskā pētījuma koncepcija. Bakalaura darba tēmas aktualitātes problēma. 

Hipotēzes izvirzīšana. 
3. Darba mērėi, uzdevumi un metodes. 
4. Darbs pie teorētiskās daĜas. Materiāla atlase. Zinātniskā teksta īpatnības. 
5. ācijas avoti. Darbs ar avotiem un sava teksta veidošana. Citēšana. 
6. ātniskā pētījuma rezultātu aprobācija semināros un konferencēs. 
7. zes un anotācija. Bibliogrāfija. 
8. Darba noformējums un sagatavošana aizstāvēšanai 
 
 

Piedaloties priekšaizstāvēšanā, studenti aprobē savu bakalaura darbu, kas 
dod iespēju laikus novērst norādītos trūkumus. Rezultātā bakalaura darbs ir 
izstrādāts un sagatavots aizstāvēšanai. 
 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 

 
 
 
Pamatliteratūra (mācību):  

 

Gorsāne I. Studentu pētniecisko darbu struktūra un noformēšana.- R.: BKI, 
2005. 
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ĥikiforovs V. Diplomdarbu izstrādes metodika, noformēšanas noteikumi un 
aizstāvēšanas kārtība Baltijas Krievu institūtā. Otrais izdevums izlabots un 
papildināts. Rīga: BKI, 2005. – 36. lpp. 

Никифоров В. Е. Требования и рекомендации по подготовке дипломных 
работ: Методика написания, правила оформления и порядок защиты. 
Издание 2-е, испр. и доп. Рига: БРИ, 2005.Spata, Andrea. Research 
Methods. Science and Diversity / Andrea Spata. - JOHN WILEY & SONS, 
INC, 2003. - 336, [10] p. 

Šneidere R., Brūna I. Metodiskie norādījimi diplomdarba izstrādāšanai un 
aizstāvēšanai profesionālo studiju programmā. Ekonomists grāmatvedis. - 
LU, Grāmatvedības institūts. Rīga, 2007. – 26 lpp. 

Vucenlazdāns P. Darbmācības metodikas pamati.- RA., 2002., 147. lpp. 
Сондерс, Марк. Методы проведения экономических исследований / Марк 

Сондерс, Филип Льюис, Эйдриен Торнхилл; пер. с англ. В. 
Лавриненко. - 3-е изд. - Москва: Эксмо, 2006. - 640 с. - 
(Профессиональные издания для бизнеса). 

Никифоров В. Е. Логика и методология научных исследований. Курс-
конспект лекций и контрольные задания. Рига: 2005. 

Zelgalvis, E. Bakalaura, maăistra darbu, diplomdarbu un kursa darbu 
izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi. Rīga: LU, 1999. 

Roomets, S. Studenčeskije raboty i ih oformĜeĦije. Tallina: TU, 2000. 
Eko, U. Kak napisatj diplomnuju rabotu. Gumanitarnii nauki. Maskava, 2004.  
Kolesnikova, N. Ot konspekta k dissertacii: Učebnoje posobije po razvitiju 

navikov pismennoj reči. Maskava, 2002. 
Voroncovs, G.A. Pisjmennie raboti v vuze. Učebnoje posobije dlja studentov. 

Rostova, 2002.  
Volokovs, J.G. Kak napisatj diplom, kursovuju, referat. Rostova, 2001. 

 

Papildliteratūra: 
 

Mūrnieks E. Projektu metode studiju procesā. - R.: RTU, 1999. - 42 lpp. 
Latvijas valsts standarts: bibliogrāfiskais apraksts, vispārīgie principi.- R.: 

LNSMC, 1998. 
Никифоров О. Психология и педагогика. Рига, 2007. 
Андреев А. А., Троян Г. М. Основы Интернет-обучения. – М., 2003. 
Никифоров В. Е. Методика дискуссии: анализ проблемной ситуации и 

постановки проблемы. Рига, 1990. 
Никифоров В. Е. Теоретические основы педагогики высшей школы. Рига, 

2003. 
Семушина Л. Г., Ярошенко Н. Г. Содержание и технология обучения. – 

М., 2001. 
Трайнёв И. В., Горнштейн М. Ю. Организация контроля качества 

учебного процесса/ Под общей ред. Проф. И. М. Ващенко. – М., 2003. 
Трайнёв И. В. Оптимизация структуры учебной информации. – М., 2003. 
Трайнёв В. А., Матросова Л. Н., Бузукина А. Б. Методы игрового 

обучения и интенсивные учебные процессы. – М., 2003. 
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Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное 
пособие. – М., 1998. 

Гузеев В. В. Педагогическая техника в контексте образовательной 
технологии. – М., 2001. 

Загвязинский В. И. Теория обучения. Современная интерпретация. – М., 
2001. 

 
Ieteicamā periodika: 

Izglītība un kultūra 
Skolotājs 
International Journal of Consumer Studies and Home Economics 
Journal NICE-Mail, News and Information about Consumer Education 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums: EIROPAS VALSTU NODOKěU SISTĒMAS  
Kred ītpunki  – 2 
Kursa autors: A. Rubanovskis, dr. oec.  
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi: 

Dod teorētiskās zināšanas par Eiropas valstu nodokĜu sistēmām un praktiskās iemaĦas 
Eiropas nodokĜu aplikšanā.  
 
Disciplīnas uzdevumi: 

Iepazīstināt ar Eiropas valstu nodokĜu sistēmām. Eiropas valstu un LR nodokĜu sistēmu 
atšėirīgo pazīmju atklāšana.  

Iespējas izmantot Eiropas valstu nodokĜu sistēmu pilnveidošanas pozitīvo pieredzi Latvijā. 
 

Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums  
 

1. NodokĜu pamatteorijas un mūsdienu interpretācija. 
2. Mūsdienu nodokĜu politikas īpatnības. 
3. NodokĜu statistika Eiropas valstīs.  
4. Eiropas nodokĜu tiesību pamatkategorijas. 
5. NodokĜu pamatveidi Eiropas Savienības valstīs. 
6. Lielbritānijas nodokĜu sistēma. 
7. Dānijas nodokĜu sistēma. 
8. Zviedrijas nodokĜu sistēma. 
9. Vācijas nodokĜu sistēma. 
10. Itālijas nodokĜu sistēma. 
11. Īrijas un Holandes nodokĜu sistēma. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto ieskaite (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī jāuzraksta referāts (30%) priekšmeta ietvaros. 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, patstāvīga darba sagatavošana. 

 
Pamatliteratūra (mācību):  
 

Kodolina J. NodokĜi Latvijā ' 2004: mācību līdzeklis / Ieva KodoliĦa. - Rīga: 
Turība, 2004. - 64 lpp. 

Eiropas nodokĜi Latvijā / Kristīne Jarve, Ilona Butāne, Irēna Zīrape. - Rīga: 
Latvijas Ekonomists, 2004. - 189 lpp. 
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Lukašina O. NodokĜi Latvijā. Analīze un praktiski ieteikumi / Olga Lukašina. - 
2- is parstrad. un papild. izd. - Rīga: Merkurijs LAT, 2002. - 263 lpp. 

Nekustamā īpašuma nodoklis - normatīvie akti. / O. Lukašinas likuma 
skaidrojumi. - Rīga: Kamene, 2003. - 66 lpp. 

Budžeta reformas. Valsts budžeta veidošanas attīstības tendences Latvijā un 
pasaulē. Valsts Kanceleja.2003. 

Rešina.G.Latvijas Republikas budžets: vakar, šodien, rīt. Rīga.2003. 
Public Finance. Harvey S.Rosen,2000. 
Managing Public Expenditure. A Reference Book for Transition Countries.  

Edited by Richard Allen and Daniel Tommasi.2001. 
Atsevišėu Latvijas nodokĜu prakses skaidrojumi. O.Lukašina. Rīga. 2003. 
Кучеров, И.И. Международное налоговое право: курс лекций / И.И. Кучеров. 

- Москва: ЮрИнфор, 2007. - 452 с. 
Захаров, А.С. Налоговое право Европейского союза. Действующие 

директивы ЕС в сфере прямого налогообложения = European Union Tax 
Law. ES Directives on direct taxation in force / А.С. Захаров. - Москва: 
Волтерс Клувер, 2006. - 144 с.  

Тютюрюнов Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран: Европа и США – 
М., 2002.-174с. 

 
Papildliteratūra: 
 

BeĜakovs N. Iesniedz deklarāciju un saĦemsi pārmaksāto nodokli! - Rīga : 
Mans īpašums, 2003. - 61, [3] lpp.  

Zvejnieks, A. NodokĜi un nodevas: mācību grāmata / A. Zvejnieks; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas fak. - 2. izd. - Rīga: RTU, 1998. - 
412 lpp.  

Par uzĦēmumu ienākuma nodokli.- Rīga: Biznesa informācijas birojs, 2000.-40 
lpp. 

Kodolina I. Latvijas nodokĜi nerezidentiem. Metodiskais mācību līdzeklis. - 
Rīga: Biznesa augstskola Tūrība, 2000. - 96 lpp.  

PamatlīdzekĜi un nodokĜi: uzskaite, nolietojuma aprēėinašana, pamatlīdzekĜu 
izslēgšana. – Rīga: Mans īpašums, 2000. - 48 lpp. 

Par pievienotās vērtības nodokli.- Rīga: Biznesa informācijas birojs, 2000.-56 
lpp. 

Frencel I. International faxation in an integrated world. – Cambr., 1991. 
Fuest W., Krouker R. Die Finanzpolitk nach der Wiedervereinigung. – Koln.: 

Dt.Inst. – Berl., 1993. 
Батнева А. Что мешает платить налоги?// Вопросы экономики.- 2001.- 

№9.- С.72-82. 
Кашин В.  Налоги и регулирование лизингового предпринимательства.// 

Финансы.- 2001.- №11.- С.40-44.  
Сергеев В. Налоги - это поборы с предпринимателя для оплаты нужд тех, 

кто эти деньги собирает.// Современное право.- 2001.-№3.- С.9-15.  



 141 

Болтинова О., Чернобровкина Е. Международная научно-практическая 
конференция по проблемам финансового права (бюджет-налоги-банки) 
// Гос-во и право.- 1998.- №10.- С.5-14.  

 Цыгичко А. Рационализация ставки налоги на имущество предприятий // 
Экономист. -1998. -№12. -С. 71-74.  

 Громов Н.  Толкование и аналогия в уголовном судопроизводстве // 
Журнал российского права.- 2000.- №5/6.- С.115-120.  

Никитин С., Глазова Е., Степанова. Косвенные налоги : опыт развитых 
стран // МЭ и МО. -1999. 

 
 
Ieteicamā periodika: 

„Kapitāls”  
„Latvijas Ekonomists” 

 
Web-saites: 

www.fm.gov.lv  
www.vid.gov.lv  
www.saeima.lv  
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  EIROPAS  DARBA  TIESĪBAS 
Kred ītpunki  – 1  
Kursa autors: D. Buėele, mg. jur. 
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi: 

Sniegt studentiem pamatzināšanas par Eiropas darba tirgus tiesisko regulējumu, sociālo 
partnerību un starptautiskās darba organizācijas lomu sociālo un darba attiecību regulēšanā. 
 
Disciplīnas uzdevumi: 
 

iepazīstināt ar Eiropas darba tiesību normām un ekonomiskās darbības atsevišėiem veidiem; 
apgūt darba tiesību normu analīzes un metodikas;  
iepazīstināt ar Eiropas darba tiesību avotiem, to dabu un īpašībām; 
noskaidrot Eiropas darba tiesību kopējo jēdzienu un terminu.  

 
 

Kursa apraksts 
 

Nr. Tēmas nosaukums 
 

1. 
Darbs, darba attiecības, darba tirgus, darbaspēks Latvijas, Eiropas un Starptautisko 
tiesību izpratnē. 

2. 
Darba tiesisko attiecību subjekti. ViĦu tiesības un pienākumi. Arodbiedrību un 
nevalstisko organizāciju loma darba tiesībās. 

3. Tiesības uz darbu cilvēktiesību kontekstā. 
4. Starptautisko darba normu vieta un loma Latvijas nacionālajā likumdošanā. 

5. 
Sociālo un darba attiecību regulēšana Starptautiskās darba organizācijas (SDO) 
konvencijās un rekomendācijās. 

6. 
SDO konvenciju un rekomendāciju par darbu nozīme, SDO jaunie uzdevumi 
globalizācijas laikmetā. 

 
 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 1 kredītpunkti ir 16 
kontaktstundas un 24 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 1 kredītpunkti ir 10 kontaktstundas un 30 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 1 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto ieskaite (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī kā arī patstāvīga literatūra apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve.  
 
Pamatliteratūra (mācību): 
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Darba likums. Darba aizsardzības likums. - 4. izdevums. - Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2007. - 
96 lpp. 

Bluzma V. un citi. Eiropas tiesības. – Rīga, 2003. 
Eiropas cilvēktiesību tiesa. Spriedumu izlase I. – Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2003. 
Siegbert G., Broks E., Bule Z. Eiropas tiesības. – Rīga, 2003. 
Основы права Европейского Союза: Учебное пособие / Под. ред. С.Ю. Кашкина. – М., 

2005. 
Право Европейского Союза: Документы и комментарии / Под. ред. С.Ю. Кашкина. – 

М., 2002. 
Введение в право Европейского Союза / Под. ред. С.Ю. Кашкина. – М., 2005. 
Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав 

человека / Отв. ред. Л.М. Энтин. – М., 2005. 
SDO konvenciju teksti: http://www-

old.itcilo.org/actrav/english/about/about_fundamentals.html (angĜu valodā). 
Дэйвис, Кэрен. Право Европейского Союза / Кэрен Дэйвис. - пер. со 2-го англ. изд. - 

Киев: Знання, 2005. - 406 с. - (Европейское право). 
 
Papildliteratūra: 

 
Eiropas Padomes līgumu izlase. – Rīga, 2000. – 616 lpp. 
Arnull A., Dashwood A., Ross M., Wyatt D. European Union Law. – London: Sweet & 

Maxwell. 2000 
Barnard C. The Substantive Law of the EU. Oxford, 2004. 
Craig P., de Burca Gr. EU Law. Texts, Cases, Materials. – Oxford: Clarendon Press. 2004. 
Cuthbert M. European Union Law. – London, 2003. 
Deards E., Hargreaves S. Europian Union Law Textbook. Oxford: Univ. Press. 2004. 
Grabitz E., Hilf M. Das Recht der Europäischen Union. – München. 2000. 
Hartley T.C. European Union Law in Global Cotext: Texts, Cases and Materials. – 

Cambridge. 2004. 
Kent P. European Union Law. – London: Sweet & Maxwell. 2003. 
Mathijsen P. Guide to European Union Law. – London: Sweet & Maxwell. 2004. 
Reich N. (ed.) Understanding EU Law: Objectives, Principles and Methods of Community 

Law. – Antwerpen. 2003. 
Shaw J. Law of the European Union. – London. 2000. 
Право Европейского Союза в вопросах и ответах: Учебное пособие. / Под. ред. С.Ю. 

Кашкина. – М., 2004. 
Основы права Европейского Союза: схемы и комментарии: Учебное пособие. / Под. 

ред. С.Ю. Кашкина. – М., 2002. 
Дейвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза. – Киев, 2004. 
Суд Европейских сообществ: избранные решения. – М., 2001. 
Хартия Европейского Союза об основных правах: Комментарий Под. ред. д.ю.н., проф. 

Кашкина С.Ю. – М., 2001. 
Шенгенские соглашения / Кашкин С.Ю., Четвериков А.О. – М., 2000. 

 
Dokumenti: 
 

Romas līgums, 1957. 
Eiropas Kopienu dibināšanas līgums, 1957. 
Maarstrihtas līgums par Eiropas Savienības dibināšanu, 1992. 
Amsterdamas līgums, 1997. 
Nicas līgums, 2001. 
Lisabonas līgums, 2007. 
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Starptautiskās Darba organizācijas 1948. gada Konvencija par biedrošanās brīvību un tiesību 
apvienoties organizācijās aizsardzību (C87) (pieĦemta 1948. gada 9. jūlij ā)  

Starptautiskās Darba organizācijas 1949. gada Konvencija par tiesībām apvienoties 
organizācijās un sarunām par darba koplīguma slēgšanu (C98) (pieĦemta 1949. gada 1. 
jūlij ā) 

Starptautiskās Darba organizācijas Konvencija (Nr.122) par nodarbinātības politiku 
(Nodarbinātības politikas konvencija) (pieĦemta 1964. gada 9. jūlij ā) 

Starptautiskās Darba organizācijas konvencija (Nr.168) par nodarbinātības veicināšanu un 
aizsardzību pret bezdarbu (pieĦemta 1988. gada 21. jūnijā) 

Deklarācija par sieviešu diskriminācijas izskaušanu (pieĦemta 1967. gada 7. novembrī) 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. Redakcija stājusies spēkā 

1998. gada 1. novembrī (parakstīta 1950. gada 4. novembrī)  
Projekta LĪGUMS PAR EIROPAS KONSTITŪCIJU otrā daĜa SAVIENĪBAS 

PAMATTIESĪBU HARTA 
Eiropas Sociālā harta ar papildprotokoliem (atvērta parakstīšanai 1961. gada 18. oktobrī) 
ANO Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija (1948. gada 10 decembris).  
Starptautiskais pakts par ekonomiskām un sociālām tiesībām 1966.g. 
Starptautiskais pakts par pilsoĦu tiesībām un politiskām tiesībām 1966.g. 
 
Web-saites: 
 

www.edu.ru - Eiropas Savienības tiesību katedra 
www.europa.eu.int - Eiropas Savienības saite 
www.europa.eu.int/eur-lex/en - Eiropas Savienības tiesību internetlapa 
www.europa.eu.int/pol/index-e.htm - Eiropas Savienības darbības pamatvirzienu 

apraksts 
www.europa.eu.int/comm/index-e.htm - ES komisijas lapa 
www.eur-op.eu.int - oficiālo publikāciju Eiropas aăentūra 
www.europarl.eu.int/sg/tree/en - Eiropas Savienības parlaments 
www.eu.int/en/sum.htm - Eiropas Savienības Padome 
www.curia.eu.int/en - Eiropas kopienu tiesa 
www.europa.eu.int/eur-lex/en/oj - lapa ar Eiropas Savienības Oficiālā žurnāla pēdējiem 

numuriem 
www.eur.ru - Eiropas kopienu komisijas pārstāvniecība Krievijā 
www.wkap.nl/journalhome.htm/0377-0915 - žurnāls “Eiropas integrācijas tiesību 

aspekti” 
www.wkap.nl/journalhome.htm/0959-6941 - Eiropas lietišėo tiesību žurnāls    
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 

Studiju kursa nosaukums: EIROPAS EKONOMISKĀ INTEGRĀCIJA 
Kred ītpunki  – 2  
Kursa autors: V. Morohins, dr. oec., I. Stecenko, dr. oec.   
Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Disciplīnas mērėi: 

Iepazīstināt studentus ar ekonomiskās integrācijas mehānismiem un līdzekĜiem, 
uzĦēmējdarbības iespējām un īpatnībām Eiropas Savienības ietvaros.  
 

Disciplīnas uzdevumi:  
Eiropas Savienības vēstures, struktūras un likumdošanas izskatīšana un dažu, 

saistīto ar ekonomisko integrāciju, elementu iemācīšana; 
Eiropas Savienības ekonomiskas integrācijas mehānismu un līdzekĜu izpētīšana; 
Eiropas Savienībās uzĦēmējdarbības īpatnību izskatīšana; 
Priekšstatu izveidošana par uzĦēmējdarbības iespējām un problēmām Eiropas 

Savienībā;  
Informācijas iegūšana par struktūrām, kuras nodarbojās ar ekonomiskas 

integrācijas jautājumiem un var palīdzēt uzĦēmējam. 
 

Kursa apraksts: 

N.p.k. Temats 
1. Ievads.Eiropas Savienības vēsture un ekonomiskās integrācijas posmi. 
2. Eiropas Savienības institūcijas, viĦu loma un pienākumi ekonomiskajā 

integrācijā. 
3. Eiropas Savienības ekonomiskās integrācijas līdzekĜi un mehānismi. 
4. UzĦēmējdarbības vides īpašības un ierobežojumi Eiropas Savienībās 

ekonomiskās integrācijas procesā. 
5. Eiropas Savienības ekonomikas konkurētspējas palielināšanas ceĜi. 
6. Baltijas valstu konkurētspēja un to palielināšanas ceĜi Latvijā. 
7. Eiropas Savienības problēmas un tālākas ekonomiskās integrācijas 

perspektīvas. 
8. Kā uzĦēmējam izmantot Eiropas ekonomiskās integrācijas iespējas? 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve.  
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Pamatliteratūra (mācību): 
Gillingham, John European Integration, 1950 - 2003. Superstate or New Market 

Economy? / John    Gillingham. - Cambridge University Press, 2003 
McCormick John. The European Superpower / John McCormick. - Hampshire: 

Palgrave Macmillan, 2007. - 212 pp.  
KodoliĦa-Miglāne, Ieva. Latvijas nodokĜi pēc iestāšanās Eiropas savienībā: mācību 

līdzeklis / Ieva KodoliĦa-Miglāne. - Rīga: Turība, 2005. - 103 lpp. - 
(UzĦēmējdarbības bibliotēka).  

Морохин В. Европейская экономическая интеграция. Курс-конспект лекций 
и экзаменационные задания для студентов заочного и дистанционного 
обучения. Рига: БМА, 2006.- 155 с.  

Семенов К.А Международная экономическая интеграция. Учеб. пособие. – 2-
е изд., переработ. и доп. - М.: Логос, 2001.- 128с. 

Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. – М., Международные 
отношения, 2003. 

Pelkmans, J. European Integration. Methods and Economic Analysis / Jacques 
Pelkmans. - 3rd ed. - Pearson Education Ltd., Prentice Hall, 2006. - 480, [24] p. 

Zervoyianni, Athina. European Integration / Athina Zervoyianni, George Argiros, 
George Agiomirgianakis. - Palgrave Macmillan, 2006. - 431, [8] p. 

 

Papildliteratūra:  
 

Гагарина Г.Ю Экономика Европейского союза: учебник / Г.Ю. Гагарина, В.В. 
Громыко, З.М. Окут и др. - Москва: Экономист, 2003  

Kacs, Zalmans. Ieejas maksa : Eiropas dialogi / Zalmans Kacs. – 2.grāmata. - Riga 
: Baltijas forums, 2007. - 336 lpp. Плата за вход: Европейские диалоги / 
Baltijas forums, 2007. - 374 c.  

Morohins, Viktors. Eiropas Savienība: institūcijas, ekonomika un politika. Lekciju 
kursa konspekts un eksaminācijas uzdevumi klātienes, neklātienes apmacības 
formai un tālmācībai. – Rīga: BSA, 2007. – 192 lpp.  

Стеценко И. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия. 
Курс-конспект лекций и контрольные задания. Рига: БРИ, 2005.- 83с. 

 

Web-saites: 
Latvij ā:  

http://www.esia.gov.lv/  
http://www.em.gov.lv/  
http://www.eiropainfo.lv/  
http://www.liaa.gov.lv/lat/  

 
Starptautiskie resursi:  

Eiropas Savienības portāls: http://europa.eu.int/ 
Eiropas Parlaments: http://www.europarl.eu.int/  
Eiropas Savienības Padome: http://ue.eu.int/  
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Eiropas Komisija: http://europa.eu.int/comm/  
Eiropas Kopienu Tiesa: http://curia.eu.int/  
Eiropas Revīzijas tiesa: http://www.eca.eu.int/  
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja: http://www.ces.eu.int/  
Reăionu komiteja: http://www.cor.eu.int/  
Eiropas Centrālā Banka: http://www.ecb.int/  
ES ziĦu portāls: http://www.euobserver.com/  
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  E I R O P A S  M O N E TĀ R Ā  S I S TĒ M A  U N  

V A L Ū T A S  T I R G I  
 
Kred ītpunki  – 2 
Kursa autors: V. Davidovs, augst. izgl., spec.   
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi: 

Iepazīstināt studentus ar teorētiskām zināšanām valūtu apmaiĦas kursu un 
finanšu tirgu jomā, lai izprast valūtu apmaiĦas kursu lomu, kredīta un naudas 

sistēmu būtību finanšu tirgu veidošanā. 

 

Disciplīnas uzdevumi: 

dziĜas analītiskās pieejas metožu veidošanu investīciju uzdevumu risināšanā; 

izpratne par evolūcijas posmiem un pamattendencēm mūsdienu starptautiskās 
valūtas sistēmas attīstībā; 

izpratne par valūtu tirgu un kursu regulēšanu.    

 
Kursa apraksts: 
 

Nr. 

Tēmas nosaukums 
1. Valūtu apmaiĦas kursi 
2. Fiksētā valūtu apmaiĦas kursa sistēma  
3. Valūtas pārvalde 
4. Dolarizācija 
5. Pāreja no fiksēta pie mainīga valūtu apmaiĦas kursa 
6.  Valūtu pirktspējas paritāte 
7. Maksājuma bilance un valūtu apmaiĦas kursi 
8. Procentu likmes paritāte 
9. Zeltā paritāte un arbitrāža 
10. Bretfouvunda monetārā sistēma 
11. Eiropas ekonomiskā savienība 
12. Valūtu krīzes un monetāras sistēmas 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
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laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 

Studentu patstāvīgais darbs: 
literatūras apguve. 

 
Pamatliteratūra (mācību): 
 

Rubanovskis, Aleksandrs. Starptautiskā ekonomika. Valūtas tirgus: mācību 
līdzeklis / Aleksandrs Rubanovskis. - Rīga: EKA, 2004. - 146 lpp. 

Rupeika R. Valūtas tirgus un valūtas darījumi. – Apoga, “Datorzinību 
Centrs”, 2003.g. 

Libermanis G. Eiro un Lats. – Rīga: Kamene, 2002.g., 93 lpp.  
Eurosistēmas monetārās politikas instrumentu un procedūru vispārējā 

dokumentācija. Eiropas Centrālā Banka. Monetārās politikas istenošana 
euro zonā. 2006. 

Brigham, Eugene F. Fundamentals of Financial Management / Eugene F. 
Brigham, Joel F. Houston. - 10th ed. - THOMSON - (International 
Student Edition), 2004. - 831 p. 

V. C. Joshi. e – finance; login to the future. London, 2004. 220 p. 
Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark. S. Beasley. Auditing and Assurance 

Services-2003. 65 p. 
Krugman P., Maurice O. International Economics: Theory and Policy. -

Obstfeld, NY: harper Collins College Publishers, 2002. 
Meždunarodnije vaĜutno-kreditnije i finansovije otnošenija / Pod red. 

L.N.Krasavinoj. -Izd. 2.e. M., Finansi i statistika, 2000. 
Madura I. International Financial Management. -South-Wesley, 2003. 
Давыдов В.Г. Монетарные системы и валютные курсы. – Рига: БРИ, 

2005 г., 500 с. 
 Щеголева Р.Г. Валютные операции. – Москва: Маркет ДС 

Корпорейшн, 2004 г., 580 с. 
Суэтин, А.А. Международные валютно-финансовые отношения: 

учебник / А.А. Суэтин. - 2-е изд., исправленное и доп. - Москва: 
КНОРУС, 2005. - 288 с. - (Финансовая академия при Правительстве 
РФ). 

Щеголева, Н.Г. Валютные операции: учебник / Н.Г. Щеголева. - 
Москва: Маркет, 2004. - 580 с. - (Университетская серия). 

 
Papildliteratūra: 
 

Libermanis G. Nauda. Inflācija. – Rīga: Kamene, 2005.g., 140 lpp. 
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Dz.ErmiĦš, V.Kozlinskis. Valūtas dīlings, Jelgava, 1998. 
I.Vaidere. Banku sistēmas attīstība Latvijā 1998. - 1999., R., 1999. 
Moisejev S. Meždunarodnije vaĜutno-kreditnije otnošenija. -Moskva, Delo i 
serviss, 2003. 
Роджер Лерой Миллер, Девид Д. Ван-Хуз. Современные деньги и банковское 
дело. – Москва: Инфра-М, 2000 г., 823 с. 
Валютный и денежный рынок. Рейтер – серия для финансистов. – Москва, 
2002 г., 340 с. 
 

Ieteicamā periodika: 
Latvijas Banka. Gada pārskati.  
LR Ekonomikas ministrijas ziĦojumi.  
LR Finanšu ministrijas biĜeteni. 

 
Web-saites: 

LB monetārie biĜeteni  

http://www.bank.lv  

http://fktk.lv 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums: EIROPAS VALSTU EKONOMIKA 
Kred ītpunki  – 3  
Kursa autors: A. Rubanovskis, dr. oec. 
Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Disciplīnas mērėi: 

Sniegt studentiem pamatzināšanas par Eiropas Savienības valstu ekonomiku, mūsdienīgu 
starptautisko ekonomisko attiecību teorijā un praksē, t.i., valstu savstarpējo saimniecisko 
attiecību sistēmas.  
 
Disciplīnas uzdevumi: 
Iepazīstināt ar Eiropas Savienības ekonomiskās politikas nostādnēm, kā arī atsevišėu dalībvalstu 
ekonomiku. 
Dot zināšanas par nozīmīgākajiem Eiropas Savienības ekonomisko politiku reglamentējošajiem 
dokumentiem, atsevišėu valstu īstenoto ekonomisko politiku, kā arī par Latvijas ekonomikas 
attīstības perspektīvām saistībā ar iekĜaušanos Eiropas Savienībā. 
Iemācīt orientēties ekonomikas teorijā un praktiskajās problēmās.  
Novērtēt reālo ekonomisko politiku nozīmīgākās tautsaimniecības nozarēs un tās sekas dažādās 
valstīs.  

 
 
Kursa apraksts: 

Nr T ēmas nosaukums 

1. Starptautiskās ekonomikas teorētiskie aspekti. 
2. Valsts atklātā ekonomika. 
3. Sociālo un ekonomisko politiku transformācija pasaulē. 
4. Nacionālās ekonomikas pasaules saimniecībā. 
5. Galveno ražošanas faktoru tirgi. 
6. Ražošanas potenciāls. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 3 kredītpunkti ir 48 
kontaktstundas un 72 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 3 kredītpunkti ir 30 kontaktstundas un 90 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
 
Pamatliteratūra (mācību): 
 
Rubanovskis, A. Starptautiskā ekonomika. Valūtas tirgus: mācību līdzekĜis / Aleksandrs 
Rubanovskis. - Rīga: EKA, 2004. - 146 lpp. 
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ZiĦojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga. Ikgadējie izdevumi no 2000. gada. 
Šreters H. J. Eiropas Savienības leksikons. - R: Jumava. 2004. 
Dimza V. Inovācijas pasaulē, Eiropā, Latvijā. - Rīga, LZA, 2003.- 206 lpp. 
Zile H. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. – Rīga, BA Turība, 2003.- 368 lpp. 
Kas Latvijas uzĦēmējam jāzina par Eiropas Savienību. - R:Eiropas Kustība Latvijā, 2002. 
Gatavis S., Broks E., Bule Z. Eiropas tiesības. R: Latvijas Universitātes, 2002. 
Šumilo Ē., Subbotina T. Pasaule un Latvija. Ilgtspējīgas attīstības aspekti. Rīga, 2002. 
OĜevskis G. Starptautiskā ekonomika. – Rīga. JāĦa Rozes apgāds, 2000. – 190 lpp. 
Konsolidēts Eiropas Kopienas dibināšanas līgums un Nicas līgums.-Tulkošanas un 
terminoloăijas cents.-R: Apgāds "JāĦa sēta". 2001. 
Пугель, Томас А.Международная экономика: учебник / Томас А. Пугель, Питер Х. 
Линдерт; пер. с англ. - 11-е изд. - Москва: Дело и Сервис, 2003. - 800 с. 
Souza L. V. The Euroarea and the New EU member states. - Basingstoke: Palgrave Macmillan, 
2004. 
Nugent N. The government and politics of the European Union. - Basingstoke:Palgrave 
Macmillan, 2003. 
European Union Encyclopedia and directory. - Europa Publications. - London, New Yourk: 
Taylor&Francis Group. 2003. 
Павук О. Свободные экономические зоны в мире и Балтии. Рига: БРИ, 2003. – 80с. 
Киреев А. Международная экономика 1.1. – Москва, 2005. – 415.с. 
Киреев А. Международная экономика 1.2. – Москва, 2005. – 485.с. 
 
 
 
 
 
Papildliteratūra: 

 
KalniĦa I., Strazda A. Eiropas Savienības reăionālā politika un strukturālie fondi, Rīga, 1999. 
Framework for Understanding, Guiding and Improvement Public and Nonprofit Policies and 
Programs, Sunfrancisko, California, 2000. 
Andrew E. Clark. Labour market and Social Policy - Occasional Papers vol.6, No. 34. Measures 
of Job Satisfaction. What makes a Good Job? Evidence from OECD Countries vol.6, No 63, 
Paris, 1998. 
Latvia Entering the 21st century. Economics. Integration. Finance. J. Vīksnins. Rīga, 2000. 
Williams D. W Taxation - Law and legislation - European Union countries. - New York: 
Addison Wesley Longman Ltd., 1998. 
Куханов В. Международная экономика. – Rīga. Transporta un sakaru institūts, 2004. – 169 
lpp. 
Бор М. История Мировой экономики. – Москва, 2000. 
Миклашевская, Н. А. Международная экономика : учебник / Н.А. Миклашевская, А.В. 
Холопов ; под ред. А.В. Сидоровича. - Москва : Дело и Сервис, 2000. - 303 с. 
Международная экономика: учебное пособие / Джеральд Дж. Линч, Майкл У. Уаттс, 
Дональд Р. Уэнтворт; пер. с англ. С. Григорьева, Т. Равичевой. - Москва: М/н центр 
эконом. образ-ия, 2002. - 181 с  
Кругман, П.Р.Международная экономика : теория и практика: учебник для вузов по экон. 
специальностям / П.Р. Кругман, М. Обстфельд; пер. с англ. - 5-е изд. - Санкт - Петербург: 
Питер, 2003. - 832 с.: ил. - (Учебник для вузов).  
 
Ieteicamā periodika: 
Eiropas Savienība. Integrācijas procesu apskats.  
EiroziĦas.  
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European Journal of International Relations.  
Journal of Common Market Studies 
 
Web-saites:  
Latvij ā: 

www.mk.gov.lv / http://ppd.mk.gov.lv/ui/  
www.saeima.lv 
www.em.gov.lv  
www.mfa.gov.lv  
www.liaa.gov.lv  
www.raplm.gov.lv  
www.fm.gov.lv  
www.bank.lv  
www.csb.lv  
www.politika.lv  

 
Ārvalstīs:  

http://europa.eu.int  
http://epp.eurostat.cec.eu.int/  
www.worldbank.org  
www.imf.lv 
www.oecd.org  
www.weforum.org  
www.wto.org 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 

Studiju kursa nosaukums:  EIROPAS TIESĪBAS 
Kred ītpunki  – 2  
Kursa autors: D. Buėele, mg. jur. 
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi: 

Vispārēja priekšstata un izpratnes veidošana par Eiropas tiesībām kā īpašu tiesību 
sistēmu, daudznozaru zinātni un Eiropas tiesību vietu, nozīmi un ietekmi uz Latvijas tiesībām.  
Disciplīnas uzdevumi: 

Ieskatīt atsevišėās Eiropas tiesību nozarēs ar mērėi sagatavot studentus dziĜākai atsevišėu 
Eiropas tiesību nozaru apguvei. 

Sniegt nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaĦas tādā apjomā, kas vajadzīgs topošiem 
ekonomikas nozares speciālistiem profesionālo pienākumu veikšanai.  

Iepazīstināt ar Eiropas tiesību avotiem, to dabu un ietekmes veidiem. Eiropas tiesību normu 
tiesību analīzes metodikas apgūšana.  

 

Kursa apraksts 
Nr T ēmas nosaukums 

 

1. 
Eiropas Savienības, Eiropas Kopienas, Eiropas Ekonomiskā Kopiena un tās tiesību 
sistēmas veidošanās un evolūcija. 

2. Eiropas Savienības tiesības: jēdziens, principi, avoti, sistēma. 
3. Eiropas Savienības institucionālā struktūra. 
4. Cilvēka un pilsoĦa tiesību režīms Eiropas Savienībā. 
5. ES iekšējā tirgus tiesiskais režīms. 
6. Ekonomiskās un monetārās savienības tiesību pamati. 
7. ES konkurences tiesību pamati. 
8. ES muitas un nodokĜu tiesību pamati. 
9. ES intelektuālā īpašuma tiesību pamati. 
10. Eiropas tiesu sistēma un strīdu izskatīšana. 
11. Eiropas Savienības attīstība – Lisabonas līgums 

 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto ieskaite (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī jāuzraksta referāts (30%) priekšmeta ietvaros. 
 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, patstāvīga darba sagatavošana.  
 

Pamatliteratūra (mācību): 
 

Blūzma V. u.c. Eiropas tiesības. – Rīga, 2003. 
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Gatawis S., Broks E., Bule Z. Eiropas tiesības. – Rīga, Euro Faculty, 2002. 
Alehno I., Buka A., Jarinovska K., Škoba L., Ievads Eiropas Kopienu tiesībās 

(Tiesu prakse un komentāri). Rīga, Tiesu namu aăentūra, 2001. 
Vinklers T., Lahmans P., Raioms S., Naida D. Eiropas Savienības tiesības. Ievads. 

Kopenhāgena, 2001. 
Foster N. EC Law. – Oxford: Univ. Press. 2005. 
Craig P., de Burca Gr. EU Law. Texts, Cases, Materials. – Oxford: Clarendon Press. 2004. 
Cuthbert M. European Union Law. – London, 2003. 
Deards E., Hargreaves S. Europian Union Law Textbook. Oxford: Univ. Press. 2004. 
Основы права Европейского Союза: Учебное пособие / Под. ред. С.Ю. Кашкина. – М., 

2005. 
Право Европейского Союза: Документы и комментарии / Под. ред. С.Ю. Кашкина. – 

М., 2002. 
Введение в право Европейского Союза / Под. ред. С.Ю. Кашкина. – М., 2005. 
Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав 

человека / Отв. ред. Л.М. Энтин. – М., 2005. 
Konsolidētais Eiropas Kopienas dibināšanas līgums un Nicas līgums. R.:Tulkošanas un 

terminoloăijas centrs, 2001.  
Дэйвис, Кэрен. Право Европейского Союза / Кэрен Дэйвис. - пер. со 2-го англ. изд. - 

Киев: Знання, 2005. - 406 с. - (Европейское право). 
Бирюков, М.М. Европейское право. Курс лекций: учебное пособие / М.М. Бирюков. - 

Москва: Омега-Л, 2006. - 128 с. - (Библиотека высшей школы). 
 
Papildliteratūra: 

 
Eiropas cilvēktiesību tiesa. Spriedumu izlase I. – Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2003. 
Arnull A., Dashwood A., Ross M., Wyatt D. European Union Law. – London: Sweet & 

Maxwell. 2000. 
Barnard C. The Substantive Law of the EU. Oxford, 2004. 
Birkinshaw P. (ed.). European Public Law. – The Hague: Kluwer. 2004. 
Borchardt K.-D. The ABC of Community Law. – Luxemburg, 2000. 
Grabitz E., Hilf M. Das Recht der Europäischen Union. – München. 2000. 
Hanlon J. European Community Law. – London: Sweet & Maxwell. 2003. 
Kent P. European Union Law. – London: Sweet & Maxwell. 2003. 
Mathijsen P. Guide to European Union Law. – London: Sweet & Maxwell. 2004. 
Право Европейского Союза в вопросах и ответах: Учебное пособие. / Под. ред. С.Ю. 

Кашкина. – М., 2004. 
Основы права Европейского Союза: схемы и комментарии: Учебное пособие. / Под. 

ред. С.Ю. Кашкина. – М., 2002. 
 
Web-saites: 

www.edu.ru - Eiropas Savienības tiesību katedra 
www.europa.eu.int - Eiropas Savienības saite 
www.europa.eu.int/eur-lex/en - Eiropas Savienības tiesību internetlapa 
www.europa.eu.int/pol/index-e.htm - Eiropas Savienības darbības pamatvirzienu apraksts 
www.europa.eu.int/comm/index-e.htm - ES komisijas lapa 
www.eur-op.eu.int - oficiālo publikāciju Eiropas aăentūra 
www.europarl.eu.int/sg/tree/en - Eiropas Savienības parlaments 
www.eu.int/en/sum.htm - Eiropas Savienības Padome 
www.curia.eu.int/en - Eiropas kopienu tiesa 
www.ecb.int - Eiropas centrālā banka 
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www.europa.eu.int/eur-lex/en/oj - lapa ar Eiropas Savienības Oficiālā žurnāla pēdējiem 
numuriem 

www.eur.ru - Eiropas kopienu komisijas pārstāvniecība Krievijā 
www.wkap.nl/journalhome.htm/0377-0915 - žurnāls “Eiropas integrācijas tiesību aspekti” 
www.wkap.nl/journalhome.htm/0959-6941 - Eiropas lietišėo tiesību žurnāls 
www.wkap.nl/jrnltok.htm/0928-9801 - žurnāls “Eiropas privāttiesību apskats” 
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un 
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RĪGA, 2008 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums: EKONOMISKĀ PROGNOZĒŠANA 
Kred ītpunki  – 2  
Kursa autors: A. MauriĦš, dr.hab.biol. 
Pārbaudes forma: dif.ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi un uzdevumi: 

Sniegt studentiem ieskatu ekonomiskās prognozēšanas metodoloăijā un metodēs, kas 
nepieciešamas sekmīgas uzĦēmējdarbības taktikas un stratēăijas veidošanai strauji mainīgajā 
biznesa vidē tirgus globalizācijas un reăionalizācijas apstākĜos, kā arī ievadīt nākamības izpētes 
mūsdienu izpratnē. 
 
Disciplīnas uzdevumi: 

parādīt nākamības paredzēšanas vietu cilvēces kultūras kontekstā un dažādas pieejas 
paredzēšanai; 

sniegt izpratni par prognozēšanas iespējām sociāli ekonomisko procesu tendenču izpētē, 
attīstības mērėa izvēlē, lēmumu pieĦemšanā un attīstības vadīšanā; 

attīstīt studentu spējas apgūt mūsdienu prognostikas un futuroloăijas zināšanu bāzi, 
konceptuāli metodoloăiskos principus un metodes, radoši tos pielietot savas darbības 
problēmu risināšanā. 

 
Kursa apraksts: 

N.p.k
. Temats 

1. Nākamības paredzēšanas nepieciešamība un tipoloăija. Prognostika un futuroloăija. 
2. Zinātniskā prognozēšana, tās iespējas un ierobežojumi.  
3. Prognozēšanas process. 
4. Prognozēšanas metodes un to izmantošana ekonomikā. 

5. 
Atkārtojamība un jaunrade. Laiks kā procesualitātes mērs un paredzēšanas 
determinante. 

6. Makroekonomikas rādītāju prognozēšana 
7. Firmu darbības prognozēšana. 
8. Latvijas tautsaimniecības attīstības prognozēšana. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
 
Pamatliteratūra (mācību): 
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Latvija Eiropā: nākotnes vīzijas- Rīga, 2005. 
Vasermanis, E. Prognozēšanas metodes / E. Vasermanis, D. Šėiltere, J. Krasts. - 2-ais 

papildinātais izdevums. – Rīga: Izglītības soĜi, 2004. - 121 lpp. 
Nākamību izpēte. Sast. A.MauriĦš. I, II, III.- R.: EKA, 2001, 2002, 2003. 
Revina I Ekonometrija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2002, 270 lpp.  
Šėiltere D. Pieprasījuma prognozēšana: mācību līdzeklis. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001, 84 

lpp. 
Hanke A.G. et all. Business Forecasting.- New Jersey: Prentice Hall, 2001. 
BradleyJ., Kearney I..,Morgenroth E. Ex-ante analysis of the economic impact ofpreaccession 

Structural Funds: A model-based methodology for Latvia. Dublin: The Economic and Social 
Research Institute, 1st draft: august 30, 2000., p.150. 

Слуцкин, Л.Н. Курс MBA по прогнозированию в бизнесе: учебник / Л.Н. Слуцкин. - 
Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 277 с. 

Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка.- М.: Изд. Дашков 
и Ко- 2005. 

Ханк Э. Дж. И др. Бизнес-прогнозирование.- М., СПб.: Изд. Дом Вильямс, 2003. 
Владимирова, Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие / 

Л.П. Владимирова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К, 2006. - 400 с. 
Абчук, В.А. Прогнозирование в бизнесе, менеджменте и маркетинге / В.А. Абчук. - Санкт-

Петербург: изд. Михайлова В.А., 2005.-448 с. 
Регуш, Л.А. Психология прогнозирования. Успехи в познании будущего / Л.А. Регуш. - 

Санкт-Петербург: Речь, 2003. - 351, [1] с.: ил. - (Классики и современники 
психологии). 

 
Papildliteratūra: 
 
Apvienotā Vīnes Institūta (Joint Viennaa Institute) prognozēšanas semināra (Austrija, Vīne: 20.-

30.04.1998.) materiāli angĜu valodā. 401.lpp.  
Ekonomisko un sociālo pētījumu institūta (The Economic and Social Research Institute) 

semināru (Latvijā, Rīgā: 23.-24.05.2000. un 11.-14.09.2000.; Īrijā, Dublina: 12.- 
16.06.2000.) par Latvijas ekonomikas modelēšanu, izmantojot modeli Hermin , materiāli 
angĜu valodā. 303 lpp.  

Starptautiskā Valūtas fonda (International Monetary Fund) semināra (Igaunija, Tallina: 4.-
15.12.2000.) " Advanced Macroeconomic and Financial Management" materiāli angĜu 
valodā. 124 lpp.  

Eirofakultātes ViĜĦas centra un Dānijas pārtikas ekonomikas zinātniskā institūta (Danish 
Research Institute of Food Economics) (Lietuva, ViĜĦa: 20.-26.11.2002.) 
vienkāršotāvispārējā līdzsvara modeĜa MINIMAL semināra materiāli angĜu valodā. 356 lpp.  

MauriĦš A. Kurp ej, daba? Pārrunas par zinātnisko prognozēšanu.- Rīga, 1979. 
Lawrence R. Klein, Fu-chen Lo. Modelling Global Change. Tokyo: United Nations Universitu 

Press, 1995, p. 428. 
Meadows D. et all. The limits to growth.- New York, 1972. Medouzs D. u.c. Augšanas robežas 

jau pārsniegtas.- Rīga, 1995. 
Toffler A. The third wave.- New York, 1980. Krievu val. Тоффлер А. Третья волна.- Москва, 

1995. 
Бестужев-Лада И.В. Aльтернативная цивилизация.- Москва, 1998. 
Капица С.П. и др. Синергетика и прогнозы будущего.- Москва, 2001. 
Рабочая книга по прогнозированию. Под ред. Бестужев-Лада И.В.- М.: Мысль, 1982. 
 
Ieteicama periodika: 
The Futurist 
Futures. Journal of futures studies 



 165 

Journal of business forecasting: methods and systems. Editor: Dr. Chaman L. 
Jain, St. John's University 

Journal of Forecasting. John Wiley & Sons, Inc. 
 
Web-saites: 

 
http://www.ed.tku.edu.tw/develop/JFS/ 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  EKONOMISKĀ ANAL ĪZE UN PLĀNOŠANA 
Kred ītpunki  – 3 
Kursa autors: S. Grigorjeva, dr. oec.  
Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Disciplīnas mērėi: 

Studentiem jāprot izstrādāt ražošanas un tirdzniecības profila uzĦēmuma 
kompleksās ekonomiskās analīzes rādītāju sistēmu, pamatoti izvēlēties un pielietot 
tradicionālās un ekonomiski matemātiskās analīzes veidus un paĦēmienus un 
interpretēt iegūtos rezultātus,  

 
Disciplīnas uzdevumi: 

Aprēėināt minimāli pieĜaujamu uzĦēmuma (firmas) ražošanas un realizācijas 
apjomu, veikt izmaksu kalkulāciju un sadali. 

Sastādīt operatīvos budžetus un finanšu plānus un interpretēt iegūtos rezultātus. 
Dot zināšanas par analīzes metodēm un paĦēmieniem, informācijas sistēmu, 

kompleksām ekonomiskās analīzes sistēmām, ražošanas un finansiālās 
darbības rezultātu analīzi. 

 
Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Ekonomiskās analīzes saturs, uzdevumi un metodes. 
2. Ekonomiskās analīzes organizācija. 
3. Ekonomiskās analīzes metodes un metodikas. 
4. Kompleksās ekonomiskās analīzes rādītāju sistēma. 
5. Ražošanas un finansu darbības pamatrādītāju analīzes metodikas. 
6. Ekonomiskās diagnostikas un monitoringa teorētiskie pamati un mērėi. 
7. Pārvaldes uzskaites pamati. 
8. Izmaksu klasifikācija. 
9. PeĜĦas, izmaksu un pārdošanas apjoma savstarpējās sakarības analīze. 
10. Izmaksu kalkulēšana un prognozēšana. 
11. Finansu plāni un to realizācijas kontrole. 
12. UzĦēmuma finansu analīzes rezultātu interpretācija un finansu stāvokĜa prognozēšana. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 3 kredītpunkti ir 48 
kontaktstundas un 72 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 3 kredītpunkti ir 30 kontaktstundas un 90 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 3 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī jāuzraksta kontroldarbs vai kursa darbs (30%) priekšmeta ietvaros. 
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Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, patstāvīga darba sagatavošana. 
 

Pamatliteratūra (mācību):  
 

K. Didenko, Z. Sundukova. Ekonomiskās analīzes teorētiskie pamati. Lekciju 
konspekts. – Rīga: RTU –2001. 

I. Slavinska. UzĦēmējdarbības plānošana un kontrole.- Rīga. Turība. 2005. 
Rūrāne M. UzĦēmējdarbības organizācija un plānošana. - Rīga. Turība. 2004. 
Resursu patēriĦa novērtējums. – Rīga. LR vides ministrija. – 2004., 92 lpp. 
Latvija Eiropā: nākotnes vīzijas- Rīga, 2005. 
AlsiĦa, R. UzĦēmējdarbības plānošanas principi un metodes: mācību līdzeklis / 

R. AlsiĦa, G. Gertners. – 2-ais pārstrādāt. un papild. izdevums. - Rīga: 
RTU, 2005. - 230 lpp. 

Vasermanis E. u.c. Prognozēšanas metodes.- Rīga, 2002. 
B. Lejers. Latvijas ekonomisko situāciju analīze, Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3. Baltic 

Economic Management Training Programm, Halitax Canada 1998, 2000, 
2001. 

Caune J., Dzedons A., Petersons L. Stratēăiskā vadīšana. R., 2000. 
Diderihs H. UzĦēmuma ekonomika. R., 2000. 
Farnham, Paul G. Economics for Managers / Paul G. Farnham. - Prentice Hall, 

2005. - 558, [28] p. 
Чечевицина, Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

учебник / Л.Н. Чечевицина. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
Дашков и К, 2005. - 352 с. 

Владимирова, Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: 
учебное пособие / Л.П. Владимирова. - 6-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: Дашков и К, 2006. - 400 с. 

Слуцкин, Л.Н. Курс MBA по прогнозированию в бизнесе: учебник / Л.Н. 
Слуцкин. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 277 с. 

Веснин, В.Р. Управление персоналом. Теория и практика: учебник / В.Р. 
Веснин. - Москва: Проспект, 2007. - 688 с. 

Абчук, В.А. Прогнозирование в бизнесе, менеджменте и маркетинге / 
В.А. Абчук. - Санкт-Петербург: изд-во Михайлова В.А., 2005. - 448 с. 

Березин, И.С. Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар. 
Продвижение / И.С. Березин. - 3-е изд., исправленное и доп. - Москва: 
Вершина, 2008. - 480 с.: ил., табл. 

 
Papildliteratūra:   
 

Niedrīte V. UzĦēmumu saimnieciskās darbības stratēăiskā plānošana. R., 1999. 
Crawens, David W., Lamb, Charles W. Strategic Marketing Management: 

Cases and Applications, 3-rd ed. Homewood (IL); Boston (MA): Irwin, 
1990. 

William G. Zikmund. Business Research Methods, 6th edition, The Dryden 
Press, 2000, 660 p. 
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Quantitative Methods for Business Decisions, 4th edition/John Curvin and 
Roger Slater. International Thomson Business Press, 1996. 667 p. 

Баканов М. И. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – Москва: 
Финансы и статистика, 1996. – 285 с. 

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. – 
М.:ИНФРА – М, 2001.- 336с. 

 
Web-saites: 

http://tc.lib.ru 
www.eib.org 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  EKONOMISKĀ STATISTIKA 
Kred ītpunki  – 2  
Kursa autors: L.PĜevako, dr. oec. 
Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Disciplīnas mērėi: 

Iegūt teorētiskās zinašanas un praktiskās iemaĦas skaitliskā vērtejuma 
ekonomikas attīstības kvalitātes tendences un ar to saistītājos sociālajos procesos. 

 

Disciplīnas uzdevumi: 

jāmāk analizēt statistisko informāciju par ekonomiku, demogrāfiju un 
iedzīvotāju sociālo stāvokli; 

jāsaprot ekonomisko rādītāju būtība; 

jāzina aprēėināšanas metodikas statistikā un to izmantošanas iespējas 
ekonomiskajā analīzē. 

 
Kursa apraksts: 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Ekonomiskās statistikas priekšmets un metode. Ekonomiskā informācija un statistika. 

2. 
Ekonomiskās parādības un to statistiskā izpēte. Ekonomisko parādību statistiskās 
analīzes metodes, datu atspoguĜošana statistiskā. Ekonomikas klasifikācijas statistikas 
praksē. 

3. Sociāli – demogrāfiskā statistika. 
4. PatēriĦa, ražošanas, BMD, eksporta cenu indeksi. 
5. Ekonomisko rādītāju dinamiskās rindas. 
6. Statistisko rādītāju sistēmas nozarēs (rūpniecībā, būvniecībā u.c.). 
7. Iedzīvotāju dzīves līmeĦa statistiskais novērtējums. 
8. Darba resursi, nodarbinātība, bezdarbs. 
9. Finansu statistika. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, patstāvīga darba sagatavošana. 
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Pamatliteratūra (mācību): 
 

Z Goša. Statistika. Rīga, LU, 2007., 371 lpp. 
Latvijas statistikas ikmēneša biĜetens LR CSP. 
Orlovska, A. Statistika: mācību līdzeklis. - Rīga: RTU, 2004. - 81 lpp. 
KrastiĦš O., CiemiĦa I. Statistika. Rīga, 2003.-267 lpp. 
Reăionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā / 

I.Vaidere, E.Vanags, I.Vanags, I.Vilka. Rīga.: LU Akadēmiskais apgāds, 
Latvijas Statistikas institūts, 2006. - 295 lpp. 

Cramer, Duncan. The SAGE Dictionary of Statistics. A Practical Resource for 
Students in the Social Sciences / Duncan Cramer, Dennis Howitt. - SAGE 
Publications, 2004. - 188, [10] p. 

Sydsæter, K. Essential Mathematics for Economic Analysis / Knut Sydsæter, 
Peter Hammond. - Prentice Hall, 2002. – 684 p. 

Иванов Ю. Л. Экономическая статистика. – Москва: ИНФРА -М, 2001.  
Голуб Л.А. Социально – экономическая статистика: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2001.- 272 с. 

Гусаров В.М. Статистика: Учебное пособие для вузов. Москва.: ЮНИТИ -
ДАН, 2001. - 463 с. 

Салин В.Н. Шпаковская Е. Социально – экономическая статистика; 
Учебник. Москва.: Юристъ, 2001.- 461 c. 

Статистика: учебное пособие / Л.П. Харченко, В.Г. Долженкова, В.Г. 
Ионин; под общей ред. В.Г. Ионина. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва: 
ИНФРА-М, 2006. - 384 с. - (Высшее образование). 

Годин А.М. Статистика: учебник - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
Дашков и К, 2006. - 492 с. 

 
 
Papildliteratūra: 
 

Latvijas statistikas gadagrāmatas. Latvijas Republikas Centrālā statistikas 
pārvalde. 

ZiĦojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas republikas 
ekonomikas ministrija. 

Latvijas makroekonomiskie rādītāji. Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes 
ceturkšĦa biĜeteni. 

Hannagan Tim. The Effective use of statistics. A Practical Guide for Manager. 
Second edition. Kogan Page Ltd, London. 1999.-157.p. 

Newell Paul. Statistics for Business and Economics. Second ed. Prentice-Haal 
International Editions. 1996.-66 p. 

Адамов В. Е. и др. Экономика и статистика фирм: Учеб. пособие / 
С.Ильенкова, Т. Сиротина, С. Смирнов. – Москва: Финансы и 
статистика, 1999. – 240 с. 
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Общая теория и статистика коммерческой деятельности. – Новосибирск, 
1999. 

Елисеева И. И., Юзбашев М. И. Общая теория статистики. – Москва: 
ФИС, 2000. 

Социальная статистика / Под ред. И. И Елисеева. – Москва: Финансы и 
статистика, 2002. 

Новиков М. И., Теслюк И. Е. Макроэкономическая статистика. – Минск: 
БГЭИ, 2003. 

Теория статистики. – Москва: ФИС, 1998. (под ред. Р. А. Шмайловой). 
 
 
Web-saites: 

http://www.bank.lv  
http://www.bankserviss.lv  
http://www.europey.com 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums: EKONOMIKAS TEORIJU V ĒSTURE  
Kred ītpunki  – 2  
Kursa autors: Ž. Caurkubule, dr.sc.ing. 
Pārbaudes forma: dif.ieskaite 
 
 
Disciplīnas mērėi: 

Iepazīstināt studentus ar ekonomiskajām mācībām no to rašanas mirkĜa līdz tagadnei, ar 
teorētisko virzienu un ekonomiskās domas skolu evolūcijas īpatnībām. 
 

Disciplīnas uzdevumi: 
Sniegt studentiem zināšanas, lai tie apgūtu teorijas vēstures ekonomiskos pamatjēdzienus un 

ekonomisko attiecību attīstības likumsakarības. 
Iemācīt orientēties ekonomisko uzskatu daudzveidībā un kritiski izvērtēt dažādas koncepcijas 

un to atbilstību konkrētajai situācijai. 
Iepazīstināt studentus ar uzskatu par ekonomiskajiem procesiem sabiedrībā un to attīstību. 
Noskaidrot saimniekošanas pamatprincipus un tās organizācijas sabiedriskās formas. 
Veicināt ekonomista vispusīgās profesionālās kultūras veidošanu. 

 

Kursa apraksts: 

N.p.k
. Temats 

1. Ekonomikas kā zinātnes rašanās 
2. Merkantilisma ekonomiskie uzskati 
3. Klasiskās skolas attīstība 
4. Ekonomiskās domas attīstība XIX g.s. Marksisms 
5. Marginālisms. Ekonomiskās domas neoklasiskā virziena rašanas 
6. Liela depresija un keinsisma rašanas 
7. Mūsdienu ekonomiskās teorijas 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%.  

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto ieskaite (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
 
Pamatliteratūra (mācību):  
 

Bikse, Veronika. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: mācību līdzeklis/ 
Veronika Bikse. - Rīga: Izglītības soĜi, 2007. - 454 lpp. 
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Lībermanis G. CeĜvedis ekonomikas teorijā. Ekonomiskās uzvedības (rīcības) 
motivācijas mehānisma pamati. Rīga: BRI, 2006.- 101 lpp. 

L.Krilovs. Ekonomiskās domas vēsture. – Rīga, RTU, 2003. 
A.Šneiders. Īsa politiskas ekonomijas vēsture. –Rīga: Valters un Rapa, 

2001. 
I. Brīvers. Ekonomikas teorijas vēsture biogrāfij ās. – Rīga, 2001. 

Powel M., Understanding the Mixed Economy of Welfare (Understanding 
Welfare: Social Issues, Policy and Practice), Policy Press, 2007. 

Saad-Filho A., Johnston D. Neoliberalism: a Critical Reader, Pluto Press, 2004. 
Friedman M. Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, 

2002. 
Barr N.A. Economics of the Welfare State, Routledge, 2003. 

Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit, Dover Publications Inc, 2003. 
 

Papildliteratūra:  
Kindleberger, Charles P.: World economy and National Finance in Historical 

Perspective, University of Michigan Press, 1995. 
Ricardo D. The Principles of Political Economy and Taxation, Promethous 

Books UK, 1996.  
Smith.A. The Wealth of Nations, Penguin Books, 1999.  
F. Sollner. Die Geschichte des okonomischen Denkens. – Berlin-New York, 

2001. 
R. Ekelund, R. Herbert. History of Ekonomic Theory and Method, McGraw-

Hill Education – Europe, 1996. 
Heilbroner R. Teaching from the Wordly Philosophy – W.W. Northon and 

Company, 1997. 
 
Ieteicamā periodika: 

"The Economist" 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 

Studiju kursa nosaukums: ES: INSTITŪCIJAS, POLITIKA, EKONOMIKA 
Kred ītpunki  – 2  
Kursa autors: V. Morohins, dr. oec.  
Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Disciplīnas mērėi:  

Iepazīstināt studentus ar Eiropas Savienības institūcijām, politiku, ekonomiku.  
 

Disciplīnas uzdevumi:  
 

Eiropas Savienības vēstures, struktūras un likumdošanas izskatīšana un dažu 
elementu iemācīšana;  

Eiropas Savienības institūciju izskatīšana; 
Eiropas Savienībās ekonomiskās attīstības īpatnību izskatīšana;  
Priekšstatu izveidošana par Eiropas Savienības Konstitūciju un Lisabonas 

līgumu.  
Informācijas iegūšana par Eiropas Savienības iekšējo, ārējo un drošības 

politiku.  
Priekšstatu izveidošana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā.  

 

Kursa apraksts:  

N.p.k. Temats 
1. Eiropas Savienības vēsture.  
2. Eiropas Savienības institūcijas.  
3. Eiropas Savienības ekonomiskā attīstība.  
4. Eiropas Savienības iekšējā politika.  
5. Eiropas Savienības Kopējā ārējā un drošības politika.  
6. Eiropas Savienības Konstitūcija un Lisabonas līgums.  
7. Latvijas dalība Eiropas Savienībā.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve.  
 

Pamatliteratūra (mācību): 
Kacs, Zalmans. Ieejas maksa : Eiropas dialogi / Zalmans Kacs. – 2.grāmata. - 

Rīga : Baltijas forums, 2007. - 336 lpp. Плата за вход: Европейские 
диалоги / Baltijas forums, 2007. - 374 c. 
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Latvijā par Eiropas Savienību. Skats no mazā uz lielo. – Rīga : LZA EI, 2006. – 
170 lpp. 

Morohins, Viktors. Eiropas Savienība: institūcijas, ekonomika un politika. 
Lekciju kursa konspekts un eksaminācijas uzdevumi klātienes, neklātienes 
apmacības formai un tālmācībai. – Rīga: BSA, 2007. – 192 lpp. 

KodoliĦa-Miglāne, Ieva. Latvijas nodokĜi pēc iestāšanās Eiropas savienībā: 
mācību līdzeklis / Ieva KodoliĦa-Miglāne. - Rīga: Turība, 2005. - 103 lpp. - 
(UzĦēmējdarbības bibliotēka). 

McCormick John. The European Superpower / John McCormick. - Hampshire: 
Palgrave Macmillan, 2007. - 212 pp. 

Dinan, Desmond Ever Closer Union. An Introduction to European Integration / 
Desmond Dinan; gen. editors Neill Nugent, William E. Paterson. - 3rd ed. - 
Palgrave Macmillan, 2005. - 665, [14] p. - (The European Union Series). 

European Union. Power and Policy-Making / edited by Jeremy Richardson. - 
3rd ed. - Routledge, 2006. - 406, [16] p  

Gillingham, John European Integration, 1950 - 2003. Superstate or New Market 
Economy? / John Gillingham. - Cambridge University Press, 2003. 

Морохин В. Европейская экономическая интеграция. Курс-конспект 
лекций и экзаменационные задания для студентов заочного и 
дистанционного обучения. Рига: БМА, 2006.- 155 с. 

Шемятенков В.Г. Европейская интеграция: учебное пособие / - Москва: 
Международные отношения, 2003. - 400 с. 

Гагарина Г.Ю Экономика Европейского союза: учебник / Г.Ю. Гагарина, 
В.В. Громыко, З.М. Окут и др. - Москва: Экономист, 2003. 

Европейский Союз. Путеводитель. М., 2003. 
 

Papildliteratūra:  
European Union Enlargement of 2004 and Beyond: Responding to the 

Political, Legal and Socio-Economic Challenges / editor in chief Tatjana 
Muravska. - University of Latvia, 2006. - 532 p. 

Семенов К.А Международная экономическая интеграция. Учеб. пособие. 
– 2-е изд., переработ. и доп. - М.: Логос, 2001.- 128с. 

Гагарина Г.Ю Экономика Европейского союза: учебник / Г.Ю. Гагарина, 
В.В. Громыко, З.М. Окут и др. - Москва: Экономист, 2003.  

Борко Ю.А. Что такое Европейский Союз. М., 2000. 
Договор о Европейском Союзе. Консолидированная версия. М., 2001  
Семенов К.А Международная экономическая интеграция. Учеб. пособие. 

– 2-е изд., переработ. и доп. - М.: Логос, 2001.- 128 с. 
Policy-Making in the European Union / edited by Helen Wallace, William 

Wallace, Mark A. Pollack. - 5th ed. - Oxford University Press, 2005. - 570, 
[40] p. - (The New European Union Series). 

 
 

Web-saites: 
Eiropas Savienības informācijas aăentūra, Eirobibliotēka: www.esia.gov.lv/  
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Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā: www.eiropainfo.lv  
Eiropas Savienības portāls: http://europa.eu.int/  
ES politikas portāls: http://www.euractiv.com/  
ES ziĦu portāls: http://www.euobserver.com/  
Интернет-журнал «Вся Европа.ru»: http://alleuropa.ru/  
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 

 
Studiju kursa nosaukums: ES FONDU UN PROJEKTU VADĪŠANA 
Kred ītpunki  – 2  
Kursa autors: V. Morohins, dr.oec. 
Pārbaudes forma: dif.ieskaite 

 
 

Disciplīnas mērėi:  
Iepazīstināt studentus ar ES fondiem un iespējām patstāvīgi izstrādāt projektus un vadīt 

viĦu realizāciju Eiropas Savienības ietvaros. 
 
Disciplīnas uzdevumi:  

priekšstatu izveidošana par ES fondiem kā ekonomiskās integrācijas līdzekĜiem;  
apgūt projekta būtību kā ES fondu izmantošanas mehānismu;  
projektu būtības un dažādu organizatorisko veidu izskatīšana un iemācīšana;  
projekta kā viengabalainas sistēmas saprašanas izveidošana;  
projektēšanas posmu izskatīšana un apgūšana;  
projektu vadīšanas metodisko pamatu apgūšana.  

 

Kursa apraksts: 

Nr.p.k. 

Temats 
1. ES fondi kā ekonomiskās integrācijas līdzekĜi. 
2. Projekts kā ES fondu izmantošanas mehānisms. 
3. Projektu būtība, klasifikācija un vadīšanas organizatoriskie veidi. 
4. Projekts kā sistēma: jaunrade un vadīšana. 
5. Projektu izstrādāšanas un realizācijas vadīšana: vispārējās prasības. 
6. Komerciālo un nekomerciālo projektu vadīšanas īpašības. 
7. Projektu vadīšanas sistēmu novērtēšana un rezultātu interpretācija. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto ieskaite (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī biznesa projekta izstrāde (30%) priekšmeta ietvaros.  

Semināru laikā ir  paredzēts grupu darbs: diskusijas, praktisko situāciju analīze, lietišėie 
pētījumi u.c. interaktīvas metodes. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
 

Pamatliteratūra (mācību): 
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Ešenvalda, Inese. PārmaiĦu vadība / Inese Ešenvalda. - Rīga: JāĦa Rozes 
apgāds, 2007. - 264 lpp. 

Morohins, Viktors. Eiropas Savienība: institūcijas, ekonomika un politika. 
Lekciju kursa konspekts un eksaminācijas uzdevumi klātienes, neklātienes 
apmacības formai un tālmācībai. – Rīga: BSA, 2007. – 192 lpp. 

Geipele, Ineta. Projektu vadīšana: studijām un biznesam / Ineta Geipele, 
Tatjana Tambovceva. - Rīga: "Valters un Rapa", 2004. - 192 lpp. 

Latvia's View of the Future of the European Union / editor-in-chief Žaneta 
OzoliĦa. - Rīga: Zinātne, 2007. - 310 lpp. 

Litke, Hanss D. Projektu vadība / Hanss D. Litke, Ilonka Kunova; [tulk. Ineta 
Dubava]. - Rīga: BALTA eko, 2003. - 126 lpp.; 17 cm. - ( Rokasgrāmata; 
5)  

Pelkmans, J. European Integration. Methods and Economic Analysis / Jacques 
Pelkmans. - 3rd ed. - Pearson Education Ltd., Prentice Hall, 2006. - 480, 
[24] p. 

Gillingham, John European Integration, 1950 - 2003. Superstate or New 
Market Economy? / John Gillingham. - Cambridge University Press, 2003. 

McCormick John. The European Superpower / John McCormick. - 
Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007. - 212 pp.  

Meredith, J.R. Project Management: A Managerial Approach / Jack R. 
Meredith, Samuel J. Mantel, Jr. – 5th ed. – John Wiley & Sons, Inc., 2003. 
– 690 p. + CD  

Арчибальд, Рассел. Управление высокотехнологичными программами и 
проектами / Рассел Арчибальд; пер. с англ; под ред. А.Д. Баженова. - 
Москва: ДМК, 2002. - 463 с. 

Бэгьюли, Ф. Управление проектом / Ф.Бэгьюли; пер. с англ. В.Петрашек. 
- Москва: ФАЙР-ПРЕСС, 2002. - 208 с.: ил. - (Начальная школа 
бизнеса)  

Морохин В. Европейская экономическая интеграция. Курс-конспект 
лекций и экзаменационные задания для студентов заочного и 
дистанционного обучения. Рига: БМА, 2006.- 155 с.  

 
Papildliteratūra:   

 
Reiters, Vilfrids. Kailā patiesība par projektu menedžmentu / Vilfrids Reiters; 

no vācu val. tulk. Eva Fukse. - Rīga: Vaidelote, 2004. - 197 lpp.: il.  
Kacs, Zalmans. Ieejas maksa : Eiropas dialogi / Zalmans Kacs. – 2.grāmata. - 

Rīga : Baltijas forums, 2007. - 336 lpp. Плата за вход: Европейские 
диалоги / Baltijas forums, 2007. - 374 c.  

Дитхелм, Герд Управление проектами: пособие. Том 1 / Герд Дитхелм; 
пер. с нем. - Санкт-Петербург: Бизнес-пресса, 2004. - 400 с. - 
(Прикладная экономика в обучении и практике).  

O' Кoннэл, Фергус Как успешно руководить проектами. Серебряная 
пуля: учебно - справочное издание / Фергус О' Коннэл; пер. с англ. В. 
Король. - Москва: КУДИЦ - ОБРАЗ, 2003. - 288 с.  
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Web-saites: 
 

http://www.em.gov.lv/  
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm  
http://www.esfondi.lv/  
http://www.liaa.gov.lv/  
http://www.lga.lv/  
http://irc.innovation.lv/  
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 

Studiju kursa nosaukums: ES TIRGUS APGROZĪJUMA TIESISK Ā REGULĒŠANA 
Kred ītpunki  – 2  
Kursa autors: D. Buėele, mg. jur.  
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi: 

Iepazīstināt studentus ar tiem starptautisko tiesību aktiem, kas regulē starpvalstu 
tirdzniecību un sadarbību ar to saistītās jomās, veikt starptautisko tiesību normu, ekonomiskās 
sistēmas pamatu un ekonomiskās darbības atsevišėu veidu analīzi, tiesību analīzes metodikas 
apgūšanā. 
 
Disciplīnas uzdevumi: 

Sniegt studentiem ieskatu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) darbību, tās 
institūcijām, strīdu risināšanas mehānismu, organizācijas nozīmi, mērėiem, uzdevumiem, 
attīstību un juridisko pamatu.  

Sniegt zināšanas par Eiropas Savienības un Latvijas lomu PTO, iepazīstināt ar Pasaules 
Bankas un Starptautiskā Valūtas fonda lomu pasaules ekonomikā.  

Sniegt ieskatu attiecībā uz Starptautisko tiesību pamatjēdzieniem un sistēmu kopumā, kā arī 
par Starptautisko ekonomisko tiesību vietu starptautisko tiesību sistēmā.  

 

Kursa apraksts: 
Nr. Tēmas nosaukums 

1. Starptautisko ekonomisko tiesību avoti, subjekti, mērėi un principi. 
2. Starptautiskās ekonomisko attiecību tiesiskās regulēšanas sistēma. 

3. 
Starptautiskās organizācijas starptautisko ekonomisko tiesību jautājumos un to 
tiesiskais stāvoklis. 

4. Pasaules Tirdzniecības organizācija. Institūcijas. Juridiskais pamats. 
5. Ārējās ekonomikas darījumi. 
6. Transnacionālo korporāciju (TNK) darbības starptautiski tiesiskā regulēšana. 
7. Starptautisko norēėinu un kredīta attiecību starptautiski tiesiskā regulēšana. 
8. Atbildība starptautiskajās ekonomiskajās tiesībās. 
9. Strīdu izskatīšana tiesā un arbitrāžā. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto ieskaite (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve.  
 

Pamatliteratūra (mācību): 
 
Blūzma V. u.c. Eiropas tiesības. – Rīga, 2003. 
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Bojārs I. Starptautiskās Privāttiesības. – Rīga, 2002. – 714 lpp. 
Gatawis S., Broks E., Bule Z. Eiropas tiesības. – Rīga, Euro Faculty, 2002.  
Vinklers T., Lahmans P., Raioms S., Naida D. Eiropas Savienības tiesības. 

Ievads. Kopenhāgena, 2001. 
Van den Bossche, Peter, The Law and Policy of the World Trade 

Organization: Text, Cases and Materials, Cambridge; New York: CUP, 
2005. 

Hartley T.C. European Union Law in Global Cotext: Texts, Cases and 
Materials. – Cambridge. 2004. 

Johnson, D. European Business / Debera Johnson, Colin Turner. - 2nd ed. - 
Routletge, 2006. 

Craig P., de Burca Gr. EU Law. Texts, Cases, Materials. – Oxford: 
Clarendon Press. 2004. 

Latvia's View of the Future of the European Union / editor-in-chief Žaneta 
OzoliĦa. - Rīga: Zinātne, 2007. - 310 lpp. 

Steve Charnovitz, “Rethinking WTO Trade Sanctions”, American Journal of 
International Law, Vol. 95, pp. 792-832, 2001. 

Основы права Европейского Союза: Учебное пособие / Под. ред. С.Ю. 
Кашкина. – М., 2005. 

Дэйвис, Кэрен. Право Европейского Союза / Кэрен Дэйвис. - пер. со 2-
го англ. изд. - Киев: Знання, 2005. - 406 с. - (Европейское право). 

Введение в право Европейского Союза / Под. ред. С.Ю. Кашкина. – М., 
2005. 

Европейское право. Право Европейского Союза и правовое 
обеспечение защиты прав человека / Отв. ред. Л.М. Энтин. – М., 
2005. 

Бирюков, М.М. Европейское право. Курс лекций: учебное пособие / 
М.М. Бирюков. - Москва: Омега-Л, 2006. - 128 с. - (Библиотека 
высшей школы). 

 
Papildliteratūra: 

 
Konsolidētais Eiropas Kopienas dibināšanas līgums un Nicas līgums. R.:Tulkošanas un 

terminoloăijas centrs, 2001. 
Alehno I., Buka A., Jarinovska K., Škoba L., Ievads Eiropas Kopienu tiesībās (Tiesu 

prakse un komentāri). Rīga, Tiesu namu aăentūra, 2001. 
Avena K. Starptautiskā ekonomika. – Rīga, 1998. – 108 lpp. 
Вилкова Н.Т. Договорное право в международном обороте – Москва: 

2004 – 510 с. 
Право Европейского Союза: Документы и комментарии / Под. ред. 

С.Ю. Кашкина. – М., 2002. 
Манжосов А.И. Евразийское экономическое сообщество: правовые и 

экономические основы – Москва: 2004, 271 с. 
David Palmeter and Petros C. Mavroidis, “The WTO Legal System: Sources of Law”, 

American Journal of International Law, Vol. 92, pp. 398-413, 1998. 
Claus-Dieter Ehlermann, “Reflections on the Appellate Body of the WTO”, JIEL, Vol 

6(3), pp. 695-708, 2003. 
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www.wto.org  
www.intracen.org  
www.lexmercatoria.net 
www.oecd.org  
www.takuzinis.lv  
www.unctad.org 
www.tradeforum.org 
www.worldtradelaw.net 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  FILOZOFIJA 
Kred ītpunki  – 2 
Kursa autors: V. ĥikiforovs, dr. hab. phil.  
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi: 

Sniegt studentiem priekšstatu par filozofijas izziĦas specifiku; kā arī 
iepazīstināt ar dažādiem filozofijas novirzieniem, kas saistīti ar cilvēka eksistences 
un dzīves fundamentālo problēmu analīzi.  

 
Disciplīnas uzdevumi: 

Iepazīstināt studentus ar klasiskās filozofijas problemātiku, iemācīt operēt ar 
filozofijas jēdzieniem un kategorijām. 

sniegt priekšstatu par filozofijas vēsturi, par mūsdienu filozofijas problēmām, 
palīdzēt orientēties filozofijas zinātnes attīstības likumsakarībās.  

iegūt metodoloăiskas zināšanas, kas nepieciešamas zinātniski pētnieciskajā 
darbā mūsdienu zinātniska pasaules uzskata un metodoloăiskās analīzes 
iemaĦas, kā jebkuru veidu cilvēces darbības racionalizācijas un 
optimizācijas metožu teorijas, izveidošana. 

dot ieskatu zinātnes darbības mehānismā, zinātniskās izziĦas procesā, 
filozofisko zināšanu un dabas, vēstures, zinātnes fenomenu analīzei un 
tehnikas, globalizācijas, cilvēka un civilizācijas metodoloăisko iemaĦu 
izmantošanā. 

 
Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Antīkā filozofija: sengrieėu filozofijas vispārējs raksturojums. 
2. Viduslaiku filozofija: vispārējs raksturojums. 
3. Renesanses filozofija: vispārējs raksturojums. 
4. Metodes problēma Jauno laiku filozofijā un zinātnē; filozofijas funkciju izmaiĦas. 
5. Kanta filozofija. 
6. Pēckanta perioda vācu ideālistiskā filozofija. 
7. Mūsdienu filozofijas virzieni un kustības. 
8. Cilvēka fenomens un viĦa izpētes problēma. 
9. Cilvēka problēma filozofijas un zinātnes vēsturē. 
10. Bioloăiskā un sociokultūras vienotība cilvēkā. 
11. Cilvēka koncepcija eksistenciālajā filozofij ā. 
12. Personība un raksturs. 
13. Jaunrades problēma. 
14. Metodes problēma, metodes teorijas ăenēze. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
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Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
 

Pamatliteratūra (mācību):  
 

Jasperss K.Ievads filozofijā / red. A. Cinis; [tulk. I. Suvajevs].- Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2003. - 174, [2] lpp. 

Broks J. Tiesības filozofija. Doktrinas, koncepcijas, diskursi / Janis Broks. - 
Rīga: Tūrība, 2004. - 423 lpp. 

ĥūts E. Patiesības meklējumos. Īsa zinātnes vēsture. - Rīga: Nordik, 2003. 
Leikums L., Lūsis K., Moskvins G. Zinātnes filozofija. 3.izd. - Jelgava: LLU, 

2002. 
Šuvajevs I. Filozofija. Sarunas par filozofiju II: lekciju kurss / Igors Suvajevs. - 

Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. - 175 lpp. 
Stewart, David. Fundamentals of Philosophy / David Stewart, H. Gene Blocker. 

- 6th ed. - Pearson Education, Inc., 2006. - 513, [12] p. 
Schmids W. Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung. Frankfurt/M., 

1999. 5. Aufl. 
Никифоров В. Основы современной философии. Курс-конспект лекций и 

контрольные задания для заочного и дистанционного обучения. Рига: 
БРИ, 2005.- 156 с. 

Никифоров В.. Основы современной философии. Рига: БРИ, 2004.140с. 
Философия: учебник / под общей ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. - 

3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ, 2005. - 622 с. 
Никифоров В.Е., Рутманис В.К. Философия науки. Методологические 

проблемы. Рига, БРИ, 2000.-322с. 
Философия: конспект лекций в схемах / сост. и ред. Д.И. Платонов. - 

Москва: Приор, 2004. - 240 с. - (В помощь студенту). 
Алексеев, П.В.Социальная философия: учебное пособие / П.В. Алексеев. - 

Москва: Проспект, 2003. - 256 с. 
Hомпсон М. Философия науки. - М., 2003. 
Соколов С. В. Социальная философия. М., 2003. – 440 с. 
Каратини Р. Введение в философию. – М., 2003. 
Бохенский Ю.М. Современная Европейская философия.- М.: Научный 

мир, 2000.- 256с.   
 

Papildliteratūra:  
Kūle M., Kūlis R. Filozofija. - Rīga: 1996.,1997.,1998. 
SiliĦš E. A. Lielo patiesību meklējumi. - Rīga: Jumava, 1999. 
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Šuvajevs I. Filosofija. Sarunas par filosofiju I: lekciju kurss / Igors Suvajevs. - 
Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. - 160 lpp. 

RaĦėis G. Eksaktā zinātne kultūras vēsturē. - Rīga: Liesma, , 2001. – 269 с. 
Sennett R. Flesh and Stone. The Body and the City in Western Civilization. – 

New York, 1994. 
Никифоров В.Е., Качан В.Я. Философия: введение и хрестоматия. БРИ, 

Рига 1998. 
Ахлибининский Б.В., Хлаленко Н.И. Философия. – М.: Вуховская книга, 

2002. – 336.с. 
Градовой Д.И. Философия: Структуризированный учебник (для вузов), 2-е 

изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИ-И-ДАНА, 2003. – 383 с. 
Лешкевич Т.Г. Философия. Курс лекций. Учеб.пособ.для вузов. - М.: 

ИНФРА-М, 2000.- 240с.- (Серия «Высшее образование»).  
Ретюнских Л. Т. Философские игры. М., 2002. – 256 с. 
Спиркин А. Г. Философия. Учебники для вузов. М.: Гардарики, 2001. – 

816 с. 
Сухина В. Ф., Кислюк К. В. Практикум по философии: Учебное пособие 

для студентов вузов. – 2-ое изд. перераб. и доп. – Харьков, Форма, 
2001. – 430 с. 

Тихонравов Ю. В. Философия. Учеб. пособие. – М.: Инфра, 2001. – 269 с. 
.Философия : учебник для вузов / [В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников, В.Ю. 

Дорошенко и др.] ; под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. - Москва 
: ЮНИТИ, 2001. - 677 с. 

История философии: Энциклопедия / Сост. гл. науч. ред. А. А. Грешанов. 
– Минск, Интерпрессервис: Книжный дом, 2002, 1376 с. 

Философия. Экспериментальный учебник.: Пер. с латыш. яз.- Р.: Zvaigzne 
ABC, 1998.-716с. Автор: Куле М., Кулис Р.  

Спиркин А.Г. Философия. Учебник для вузов.- М.: Гардарики, 2001.- 816с. 
 

Ieteicamā periodika: 
Zinātnes Vēstnesis.  
The British Journal for the Philosophy of Science. 
Наука и жизнь. 
 

Web-saites: 
http://directory.google.com 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  FINANŠU ANALĪZE 
Kred ītpunki  – 2 
Kursa autors: I. Grīnberga, mg. oec. , S. Čhartišvili, dr.oec. 
Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Disciplīnas mērėi: 

Ekonomiskās informācijas finanšu analīzes metožu apgūšana, vadības darbības lēmumu 
pieĦemšanai un tas seku novērtēšanai. 

 
Disciplīnas uzdevumi: 

Iepazīties ar finanšu plānošanas un analīzes metodēm. 
Veikt bilances pārskata, peĜĦas un zaudējumu pārskata un naudas līdzekĜu 

kustības pārskata komplekso analīzi. 
Dot zināšanas par finanšu koeficientu izmantošanu finanšu analīzē un finanšu 

analīzes struktūru. 
 

Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Finansu analīzes saturs, uzdevumi un metodes. 
2. Finansu plānošana un prognozēšana. 
3. Firmas finansu atskaišu analīzes metodika. 
4. Apgrozāmā kapitāla analīze un pārvaldīšana. 
5. Investīciju ekonomiskas efektivitātes aprēėināšanas metodes. 
6. UzĦēmuma ilggadīgas finansēšanas analīze. 
7. UzĦēmuma maksātspējas analīzes mūsdienu metodes. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī jāuzraksta kursa darbs (30%) priekšmeta ietvaros. 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, patstāvīga darba sagatavošana. 

 

Pamatliteratūra (mācību):  
 
Grigorjeva R. un citi. Finanšu grāmatvedība – Rīga: 2004. 
Budžeta reformas. Valsts budžeta veidošanas attīstības tendences Latvijā un 

pasaulē. Politikas koordinācijas departaments, 2003. 
Rešina G. Latvijas Republikas Budžets: vakar, šodien, rīt – Rīga: 2003. 
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Kudinska M., Baltača B., Kaužēns E. Finanšu tirgus Latvijā un Eiropas 
savienībā, Rīga 2001. 

Kutuzova O. Finanses un kredīts. – Rīga: 2003. 
Dudele A., Korsaka T. Finanšu vadības pamati – Rīga, 2001. 
Gončarovs G. Finanšu teorija – Rīga: 2000. 
Brigham, Eugene F. Fundamentals of Financial Management / Eugene F. 

Brigham, Joel F. Houston. - 10th ed. - THOMSON, 2004. - 831, [96] p. - 
(International Student Edition). 

V. C. Joshi. e – finance; login to the future. London, 2004. 220 p. 
Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark. S. Beasley. Auditing and Assurance 

Services-2003. 65. 
Ионова, А.Ф. Финансовый анализ: учебник / А.Ф. Ионова, Н.Н. Селезнева. 

- Москва: Проспект, 2006. - 624 с. 
Бернстайн Л. Анализ финансовой отчётности: Пер. с англ. Москва: 

финансы и статистика, 2002 г. 
Банк, В.Р. Финансовый анализ: учебное пособие / В.Р. Банк, С.В. Банк, 

А.В. Тараскина. - Москва: Проспект, 2006. - 344 с. 
Серёгина А. Основы управления финансами. Рига, ВШЭК, 2003 г., 249 

стр. 
Миллер, Н.Н. Финансовый анализ в вопросах и ответах: учебное пособие / 

Н.Н. Миллер. - Москва: Проспект, 2005. - 224 с. 
Машарский А. Финансовые риски. Курс-конспект лекций и контрольные 

задания для заочного и дистанционного обучения. Рига: БРИ, 2005.- 
100 с. 

 

Papildliteratūra: 
 

Dudele A., Korsaka T. Finanšu vadības pamati. Rīga 2001., Banku augstskola, 
99 lpp. 

Gončarovs G. Finansu teorija. Rīga, 1999. – 81 lpp. 
Rurāne M. UzĦēmuma finanšu vadība. Rīga, 1998., 255 lpp. 
Corporate Finance Fundamentals /Stephen Ross, Randolph Westerfield, 

Bradford Jordan /with CD/7 th Edition. 
Arnold, Glen Corporate Financial Management / Glen Arnold. - 2nd ed. - 

Prentice Hall, 2002. - 1098, [22] p. 
Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: Пер. с англ. Москва: 

финансы и статистика, 2001 г. 
Боди З., Мертон Р. К. Финансы: Пер. с англ. Москва: Изд. Дом «Вильямс» 

2000. 
Колб Р., Родригес Р. Финансовый менеджмент. Учебник: Пер. с англ. 

Москва: финпресс, 2001 г.  
Решина Г.А. Бюджет и бюджетная деятельность в Латвийской 

Республике. Рига, БРИ, 2000.-207с.  
Кругивиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы 

теории финансов: Пер. с нем. Санкт - Петербург, 2000 г. 
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Ковалёв В. В. Финансы, Санкт - Петербург, 2002 г. 
 

Ieteicamā periodika: 

LB monetārie biĜeteni  

http://www.bank.lv  

http://fktk.lv 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 

 
Studiju kursa nosaukums: GRĀMATVED ĪBAS  PAMATI 
Kred ītpunki  – 3  
Kursa autors:  L.Verovska, dr.oec. 
Pārbaudes forma: eksāmens 

 
Disciplīnas mērėi: 

Grāmatvedības uzskaites teorētisko pamatu izstudēšana un praktisko iemaĦu iegūšana 
grāmatvedības uzskaites organizācijā uzĦēmējdarbības struktūrās, kas funkcionē Latvijas 
Republikas teritorijā. 

 

Disciplīnas uzdevumi: 
Sniegt zināšanas uzskaites organizācijā dažāda līmeĦa uzĦēmumos, 

saimniecisko darījumu dokumentēšanā, grāmatvedības pamatprincipu 
izpratnē un pielietošanā praktiskā darbā, uzĦēmuma līdzekĜu un saistību 
novērtēšanā.  

Veidot praktiskās iemaĦas grāmatvedības darba organizācijas dokumentu 
sastādīšanā, finanšu pārskatos sniegtās informācijas izpratnē. 

Ieverot uzskaites pamatprincipus un spēkā esošos normatīvos aktus. 
 

Kursa apraksts: 

Nr.p.k. Tēmas nosaukums 

1. 

Grāmatvedības uzskaites teorija 
Grāmatvedības uzskaites priekšmets un metode. 
Grāmatvedības bilance un tās nozīme. 
Grāmatvedības kontu sistēma un dubultie kontu ieraksti. 
Grāmatvedības dokumentācija un dokumentu apgrozība. 
Grāmatvedības uzskaites organizācija un formas veidi. 
Grāmatvedības uzskaites starptautiskie standarti. 

2. 

Finanšu uzskaite 
Finansu uzskaite, tās mērėi un galvenās koncepcijas. 
Naudas līdzekĜu uzskaite. 
Krājumu uzskaite. 
Darba samaksas rēėinu uzskaite. 
PamatlīdzekĜu uzskaite. 
UzĦēmuma saimnieciskās darbības izdevumu uzskaite. 
Gatavās un realizētās produkcijas uzskaite. 
Statūtkapitāla un norēėinu ar dibinātājiem uzskaite. 
Ienākumu, finansu rezultātu un peĜĦas izlietošanas uzskaite. NodokĜu 

uzskaite. 

3. 
Finanšu pārskats 

UzĦēmuma grāmatvedības pārskatu veidi un sastāvs. 
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Gada pārskata galveno formu sastādīšanas kārtība. 
Konsolidētās atskaites un to sastādīšanas noteikumi. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 48 
kontaktstundas un 72 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 3 kredītpunkti ir 30 kontaktstundas un 90 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 3 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto ieskaite (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī jāuzraksta mājas darbs (30%) priekšmeta ietvaros. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, mājas darba sagatavošana. 
 

Pamatliteratūra (mācību): 
Leibus, Inguna. Individuālā uzĦēmēja grāmatvedība un nodokĜi / Inguna Leibus. - 

Rīga: Lietišėās informācijas dienests, 2006. - 192 lpp. - (Bilances bibliotēka). 
Ludboržs, Aivars. PamatlīdzekĜu uzskaite / Aivars Ludboržs. - Rīga: Lietišėās 

informācijas dienests, 2006. - 255 lpp. - (Bilances bibliotēka). 
ZariĦa, Vita. Grāmatvedības sistēma: attīstība, standartu prasības / Vita ZariĦa. - 

Rīga: Turība, 2004. - 263 lpp. - (UzĦēmējdarbības bibliotēka). 
Grāmatvedība. Audits. Revīzija: metod. mac. līdz. / G. Mālderis – Rīga: 

Biznesa augstskola Turība, 2002. – 125 lpp. 
Ievinga, Irina. Finanšu grāmatvedības pamati: mācību līdzeklis / Irina Ievinga, 

Zoja Sundukova. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2004. - 111 lpp. 
"Grāmatvedības terminu vārdnīca", R., LU, 2003. 
L.Ābika,I.Brūna, I.Būmane, M.Kassale "Praktisko darbu uzdevumi 

grāmatvedības teorijā", R., SIA"Tipogrāfija Ogre", 2004. 
V.Andžāne "Ievads finansu grāmatvedībā", R., LU, 2003. 
Grigorjeva R., Jesemčuka A. u.c. "Grāmatvedības pamati", Jelgava, LLU, 2002. 

Mott, Graham. Accounting for non-Accountants. A manual for Managers and 
Students / Graham Mott. - 6th ed. - Kogan Page, 2005. - 344, [8] p. 

Warren S., Reeve M., Fess E. "Accounting", South-Western College/West, 2004. 
Evans G. "Accounting Theory: Contemporary Accounting, Issues", South-Western 

College Pub., 1th edition, 2002. 
Drake, Susan M. The practical guide to finance and accounting. Paramus. 2001. 

455 p. 
Januška, Marina. Mūsdienu prasības bilances kontu uzskaitei un analizei / Marina 

Januška. - Rīga: Merkurijs LAT, 2000. - 168 lpp. 
Пpавaрне О. Основы бухгалтерского учета: учебное пособие. Рига, БКИ, 

2003.-200с. 
 

Papildliteratūra:   
 

Mālderis, Guntis. Grāmatvedība. Audits. Revīzija / Guntis Mālderis. - 2. papild. 
izd. - Rīga: Turība, 2004. - 128 lpp.: tab., sh. 
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Finansu pārskatu revīzija: Starptautiskie Revīzijas standarti: māc. līdz. / D. 
DaĦeviča – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003. – 124 lpp. 

Afins R. Grāmatvedības organizācija un grāmatvedības tiesu ekspertīze: Māc. 
līdz. Rīga: Turība, 2000. – 120 lpp. 

"Latvijas Republikas grāmatvedību reglamentējošie normatīvie akti", KIF 
"Biznesa komplekss", Rīga, 1999 

Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А. М. Азрилияна. – Москва: Ин-
I новой экономики, 1999. 

Zaiceva I. Grāmatvedības prakse. – Rīga, 1999. 
LR grāmatvedību reglamentējošie normatīvie akti līdz 1999. g. 
Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский учет для менеджеров: учебник / Н.Г. 

Сапожникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: КНОРУС, 2005.- 448 с. 
Weygandt J., Kieso E., Kimmel D. "Accounting Principles", Wiley Text Book, 

6th edition, 2001. 
 

Ieteicamā periodika: 

"Bilance" 

"Grāmatvedība un revīzija"  

"Mans īpašums"  

"Latvijas ekonomists" 

"The European Accounting Review" - European Accounting Association 

"Latvijas Vēstnesis" 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  INFORMĀCIJAS SISTĒMAS EKONOMIK Ā 
Kred ītpunki  – 2  
Kursa autors: J.Žukovska, mag.ing. 
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi: 

Iegūt izpratni par ekonomisko informācijas sistēmu koncepcijām, to sastāvu 
un struktūru, praktisko pielietošanu uzĦēmumos, apgūst informācijas sistēmu 

vadības pamatus. 

 

Disciplīnas uzdevumi: 

Iepazīstināt studentus ar biznesā izmantojamo informācijas sistēmu izstrādes un 
darbības principiem. 

Sniegt zināšanas par informācijas sistēmu veidošanu. 

Iemācīt lietot tīkla INTERNET pakalpojumus, īpaši tos, kurus var izmantot 
biznesā. 

Sniegt zināšanas par naudas norēėinu elektroniskām sistēmām. 

 
Kursa apraksts: 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Ekonomisko informācijas sistēmu pamatjēdzieni. 
2. EIS projektēšanas posmi. 
3. Informatīvo sistēmu (IS) datu bāžu izstrāde. 
4. Ekonomisko situāciju prognoze. 
5. Internēt. 
6. Elektroniskā nauda. 
7. Naudas norēėinu elektroniskās sistēmas. 
8. Tālākpārdošanas informācijas sistēmu uzbūves principi. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto ieskaite (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
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Pamatliteratūra (mācību): 
 

Mikose, Maija. Informāciju tehnoloăiju projekts uzĦēmumā / Maija Mikose. - 
Rīga, 2006. - 243 lpp. - (UzĦēmējdarbības bibliotēka 47). 

Pīrsija, Robina. Informācijas menedžments / Robina Pīrsija; no angĜu val. tulk. 
MārtiĦš Pomahs. - Rīga: Jumava, 2006. - 255 lpp. 

KrieviĦš, Vitolds. Informācijas meklēšanas stratēăijas internetā un meklētāja 
Google efektīvs lietojums: rokasgrāmata / Vitolds KrieviĦš. - Rīga: 
Multineo, 2005. - 56 lpp. 

D. Šmite, D. Dosbergs, J. Borzovs Informācijas un komunikācijas tehnoloăijas 
nozares tiesību un standartu pamati. LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 

Šmite, Darja. Informācijas un komunikācijas tehnoloăijas nozares tiesību un 
standartu pamati / Darja Šmite, Dainis Dosbergs, Juris Borzovs. - Rīga: LU 
Akademiskais apgāds, 2005. - 207 lpp. 

Frolova, Ludmila. Matemātiskā modelēšana ekonomikā un menedžmentā. 
Teorija un prakse / Ludmila Frolova. - otrais izd., papild. un pārstrādāts. - 
Rīga: SIA Izglītības soĜi, 2005. - 438 lpp. 

O’Brien, James A. Management information systems / James A. O’Brien, 
George M. Marakas, 7th ed. Boston : McGraw-Hill Irwin, 2006. 592 p. 

Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. Информационные 
технологии в экономике и управлении. – Москва: КНОРУС, 2005., 
160с. 

Информационные системы и технологии в экономике: учебник / под ред. 
В.И. Лойко. – 2-е изд., перераб. и доп.  – Москва:  Финансы и 
статистика, 2003., 416 с. 

Романов В.П. Интелектуальные информационные системы в экономике: 
учебное пособие / под общей ред. Тихомирова Н.П. – Москва: Экзамен, 
2003. – 496 с. 

Уткин В.Б., Балдин К.В. Информационные системы в экономике: учебник. 
– Москва: Академия, 2004., 288 с. 

Кугаенко, А.А. Методы динамического моделирования в управлении 
экономикой: учебное пособие / А.А. Кугаенко; под ред. П.Е. 
Кондрашова. - 2-е изд., исправ. и доп. - Москва: Университетская 
книга, 2005. - 456 с.: ил. 

 
 
 
 
Papildliteratūra: 
 

Саак, А.Э. Информационные технологии управления: учебник для вузов 
/ А.Э. Саак, Е.В. Пахомов, В.Н. Тюшняков. - Санкт-Петербург: Питер, 
2005. - 320 с.: ил. - (Учебник для вузов). 

О`Лири Дэниел. ERP системы. Современное планирование и управление 
ресурсами предприятия. Москва. Издательство: Вершина. 2004.-272 с. 
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Лодон Дж., Лодон К. Управление информационными технологиями. 7-е 
издание. Питер, 2005. 

Jeffrey L Whitten, Lonnie D. Bentley. Systems Analysis and Design Methods, 
McGraw-Hill/Irwin; 7 edition, 2005, 768 pages. 

James A O'Brien. Introduction to Information Systems, 12/e, McGraw-
Hill/Irwin. 2005, 576 pages. 

David L. Olson, David Olson. Introduction to Information Systems Project 
Management, McGraw-Hill/Irwin, 2 edition, 2003, 360 pages. 

R. Kelly Rainer, Efraim Turban, Richard E. Potter. Introduction to 
Information Systems: Supporting and Transforming Business, Wiley, Rev 
Ed edition, 2006, 432 pages. 

Deitel H.M.,Deitel P.J., Steinbuhler K. e-Business & e-Commerce for 
Managers- USA:Prentice Hall, 2001.-792 c. 

Урубков, А.Р. Курс МВА по оптимизации управленческих решений. 
Практическое руководство по использованию моделей линейного 
программирования / А.Р. Урубков. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 
2006. - 176 с. 

Попов, В.М. Современные бизнес-технологии: учебное пособие / В.М. 
Попов, С.И. Ляпунов, В.В. Филиппов; под общей ред. В.М. Попова, 
С.И. Ляпунова. - Москва: КНОРУС, 2007. - 384 с. 

New Methods of Work and Electronic Commerce. Information Society 
Research and TechnologvDevelopment-Brussels: EuropeanCommision, 
2001.-293 c. 

 
Web-saites: 

http://www.dtnet.lv/ - žurnāls “e-pasaule”  
http://www.ebaltics.com/bittr  
http://www.webopedia.com/ - Online Computer Dictionary 
http://whatis.techtarget.com/ - Computer Dictionary  
http://www.zdnet.com/ 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 

Studiju kursa nosaukums:  INFORMĀTIKA 
Kred ītpunki  – 2 
Kursa autors: A. Mite, mg. sc. pol.  
Pārbaudes forma: eksāmens 

 
Disciplīnas mērėis: 

Dot studentiem profesionālas iemaĦas darbā ar teksta redaktoru, tabulu procesoru, 
prezentācijas programmu un apgūt Internēta tīmekĜa izmantošanas pamatus. 
 

Disciplīnas uzdevumi: 
Sniegt studentiem praktiskā darba iemaĦas tekstu un grafiskās informācijas 

apstrādē. 

Pārzināt dažādu datorprogrammu iespējas profesionālās darbības izmantošanai. 

Sagatavot studentus darbam ar informācijas tehnoloăijām ekonomikā. 
 

Kursa apraksts:  

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Pamatdarbības ar datoru. Operētājsistēma Windows. 
2. Dokumentu veidošanās un rediăēšanās tehnoloăija MS Word 2000 teksta redaktorā. 
3. Excel programma. 
4. Prezentāciju veidošana MS PowerPoint vidē. 
5. Internēts. 
6. Disku un programmatūru apkalpošana. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 3 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens 40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī jāuzraksta mājasdarbs (30%) priekšmeta ietvaros. 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, patstāvīga darba sagatavošana. 

 
 
Pamatliteratūra (mācību): 
 

V. Žemaitis, A. Jurēnoks. Microsoft Word no iesācēja līdz lietpratējam. – Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2007.- 168 lpp. 

Kliedere Inta. Lietišėā informātika. / Rīga, JK. 2006., 192 lpp. 
A.Sketčers. Internets? Protams! „Zvaigzne ABC”, 2005. 223.lpp. 
Datormācība ekonomistiem: mācību līdzeklis/ V. Jansons, K. Kozlovskis, A. 

FiĜipovs.- Rīga: RTU. 1.grāmata. - 2004. - 124 lpp. 
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Datormācība ekonomistiem: mācību līdzeklis/ atb.red. V. Jansons; - Rīga: RTU. 
2.grāmata. - 2004. - 118 lpp. 

PowerPoint 2003 ikvienam. Egmont Latvija. Rīga. – 2005. –78 lpp. 
Rikure T., Jurēnoks A. Microsoft Word. Īsi un vienkārši. - Rīga: Zvaigzne 

ABC. 2004., 64 lpp. 
Andaševs A. Datora lietotāja mācību grāmata I. - Rīga: Zvaigzne ABC. 2003., 

176 lpp. 
Simonovičs, S.V. Datorgrafika / S.V. Simonovičs, G.A. Jevsejevs, A.G. 

Aleksejevs. - Rīga: Kamene, 2005. - 143 lpp  
Dukulis I. Apgūsim jauno Excel!: Microsoft Office Excel 2003. – Rīga: Turība, 

2007., 173 lpp.  
AngĜu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca. Datori, datu apstrāde un pārraide. 

- R.: Avots, 660 lpp.  
Beattie Rob. Computer Handbook, the Windows Vista./ Anglija. Dorling 

Kindersley. 2007., 512 lpp. 
Tarrant Jon. Understanding Digital Cameras./ Focal Press. 2007.,  347 lpp. 
Powel Matt. Brilliant Computer Bacics./ ASV. Prentice Hall. – 2006., 258 lpp. 
Johnson Steve. Brilliant Microsoft Windows XP./ ASV. Prentice Hall. 2004., 

478 lpp. 
O’Brien, James A. Management information systems / James A. O’Brien, 

George M. Marakas, 7th ed. Boston : McGraw-Hill Irwin, 2006. 592 p. 
Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. Информационные 

технологии в экономике и управлении. – Москва: КНОРУС, 2005., 
160с.  

Информационные системы и технологии в экономике: учебник / под ред. 
В.И. Лойко. – 2-е изд., перераб. и доп.  – Москва:  Финансы и 
статистика, 2003., 416 с. 

Романов В.П. Интелектуальные информационные системы в экономике: 
учебное пособие / под общей ред. Тихомирова Н.П. – Москва: Экзамен, 
2003. – 496 с.  

C.Carlberg. Business Analysis with Microsoft Excel. 2002. Перевод на 
русский язык: К.Карлберг Бизнес-анализ с помощью Microsoft Excel. 
Москва-Санкт Петербург-Киев, „Вильямс”, 2005. 459.стр. 

А. Дубина и др. Excel для экономистов и менеджеров. Питер, Москва-
Санкт Петербург, 2004. 294.стр. 

Сергей Березин, Игорь Шапошников. Ваш выход в Интернет. Секреты 
эффективной и безопасной работы. Санкт – Петербург, 2004, BHV-
Пербург , 590 стр.  

В.Пасько. Эффективная работа в Интернете. Москва - Санкт-Петербург, 
BHV -издательство ПИТЕР, 2003, 543 стр. 

 

Papildliteratūra: 
 

Augucēvičs Jānis. Ievads datorzinībās. Mācību līdzeklis. I daĜa. - Rīga: Biznesa 
augstskola Turība, 2001.- 100 lpp. 
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Kalve, Ieva. Dokumentu datorizēta sagatavošana: mācību līdzeklis / I. Kalve, J. 
Augucēvičs. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. - 76 lpp. 

Microsoft PowerPoint 2000: Mācību līdzeklis. - Sast. I. Dukulis. - Jelgava, 
2000. - 88 lpp. 

Троян Г.М. Универсальные информационные и телекоммуникационные 
технологии в дистанционном образовании. – М., 2002.  

Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana. - red. V. Vēzis. - Rīga: 
mācību grāmata, 2000. - 117 lpp.  

В.Долженков, Ю.Колесников. Microsoft Excel 2002. Дюссельдорф-Киев-
Москва-Санкт Петербург, ВНV, 2002, 1051.стр.  

Stīvens L.Nelsons, Pets Koulmens. Internets lietišėiem cilvēkiem. Rīga, 2002, 
„Nordik”, 271.lpp.  

Anita Rosena, e-komercija. Jautājumi un atbildes, Rīga, 2002, Puse Plus, 
223.lpp.  

Aizpuriete V. Microsoft Excel profesionālai izglītībai. - Rīga: Mācību grāmata, 
2002. - 252 lpp. 

Windows iesācējiem: māc. līdz. / Aleksejs Andaševs, Sergejs Solovjovs. - Rīga: 
Zvaigzne ABC, cop. 2002. - 154, [5] lpp. 

Markss Voless, Filipa Vingeita. Ievads E-pasta lietotājiem. Rīga, 2002, „Dati 
grupa”, 48.lpp.  

Faster Smarter Microsoft Office System - 2003 Edition; Microsoft Press (ISBN 
0-7356-1921-2) 

Microsoft Word 2000: Mācību līdzeklis. - I. Dukulis-Jelgava, 2001.-112 lpp. 
J. Zommers. Datorizēta projekta vadīšana. Mācību līdzeklis. - Rīga: Biznesa 

augstskola Turība, 2000.- 116 lpp. 
Князев В.М. Компьютерные технологии в экономике: учеб. пособие/ 

В.М.Князев, Э.В.Зиновьев. - Рига: Высшая школа экономики и 
культуры, 2003. - 128 с.  

Ėinėere A. PowerPoint ikvienam. - Mācību līdzeklis. - Rīga: Datorzinību 
Centrs, - 2000. - 136 lpp. 

Microsoft Excel Version 2002 Step by Step; Microsoft Press 
(ISBN:073561296x), 2001 - 336 lpp. 

Murāne D., Pāvilsone I. Microsoft Word 2000 no A līdz Z. - Mācību līdzeklis. - 
Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. - 136 lpp.  

Вальциферов Ю. В., Самойлов В. А. и др. Мультимедийный учебник на 
CD-ROM. Информатика для абитуриентов/  Под ред. Тихомирова. – М., 
2002.  

Имитационное моделирование в среде Windows: Практическое пособие.- 
Санкт-Петербург: Корона принт, 2001.- 400с. 

Основы сетевого обучения/ Под ред. Л. Т. Титарева. – М., 2001. 
Полат Е. С. Интернет в гуманитарном образовании. – М., 2001. 
Андреев А. А., Троян Г. М. Основы Интернет-обучения. – М., 2003.  
Aндреев Александр. Windows XP: Home Edition and Professional BHV-

Cанкт-Петербург. 2002- 624с. 
Access 2000. No A līdz Z. – Rīga: datorzinību centrs, 2001. 
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Дж. Куртер, А. Маркви. Microsoft Office 2000: учебный курс. – СПб: 
Питер, 2001. 

 
Ieteicamā periodika: 

e-Pasaule 
PC Magazine  
PC World  
Digital. Times  
Mir PK  

 
Web-saites: 
 

http://www.dtnet.lv 
http://www.ebaltics.com/bittr  
http://www.webopedia.com/ - Online Computer Dictionary 
http://whatis.techtarget.com/ - Computer Dictionary  
http://www.zdnet.com/ 
http://www.pcmag.com/ 
http://www.digital.times.com 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums: INOVĀCIJAS UZĥĒMĒJDARBĪBĀ  
Kred ītpunki  – 2  
Kursa autors: V. Morohins, dr. oec. 
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi:  

Iepazīstināt studentus ar inovāciju teorijas uzĦēmējdarbībā, tās sastāvdaĜu 
raksturojumu un attīstības nacionālā inovāciju sistēmā. 
Disciplīnas uzdevumi:  
 

inovāciju būtību un veidu izskatīšana;  
uzĦēmējdarbības inovāciju avotu un principu izskatīšana un iemācīšana;  
zinātniski-tehniskā progresa kā svarīgas inovāciju darbības daĜas 

izskatīšana;  
zinātniski-tehniskā progresa organizatorisko veidu izskatīšana un 

iemācīšana;  
uzĦēmējdarbības inovāciju novērtēšanas metožu apgūšana.  

 
Kursa apraksts:  
 
Nr. Tēmas nosaukums 
1. Inovāciju būtība, vieta un loma uzĦēmējdarbībā. 
2. UzĦēmējdarbības inovāciju avoti un principi. 
3. Inovācijas un zinātniski-tehniskais progress. 
4. Inovāciju un zinātniski-tehniskā progresa vadīšana Eiropas Savienībā un 

Latvijā. 
5. Inovāciju izmantošana uzĦēmējdarbības projektos un jaunajos uzĦēmumos. 
6. Inovāciju menedžmenta paĦēmieni. 
7. Inovāciju darbības ekspertīze un novērtēšana. 

 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

 
Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 

semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
 
Pamatliteratūra (mācību): 
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Dimza V. Inovācijas pasaulē, Eiropā, Latvijā. - Rīga, LZA, 2003.- 206 lpp. 
Zile H. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. – Rīga, BA Turība, 2003.- 368 lpp. 
Ešenvalda, Inese. PārmaiĦu vadība / Inese Ešenvalda. - Rīga: JāĦa Rozes apgāds, 2007. - 264 

lpp.  
BoĜšakovs, S. Inovatīvā uzĦēmējdarbība un tās finansēšanas aspekti. Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskolas Izdevniecība, mācību līdzeklis, 2005. – 104 lpp.  
Inovatīvās darbības pamatelementi. Rokasgrāmata maziem un vidējiem uzĦēmumiem. Rīga: 

LR Ekonomikas ministrija, 2005. – 248.lpp  
Zinātniskais pētījums nacionālās inovāciju programmas izstrādei., valsts pārvaldes institūcijas 

pasūtītais pētījums – SIA ”BDO Invest Rīga”, 2002. – 208 lpp. 
Trott, P. Innovation Management and New Product Development / Paul Trott. – 2nd ed. - 

Prentice Hall, 2002. – 426 p.  
Tidd, J. Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change 

/ Joe Tidd, John Bessant, Keith Pavitt. - 2nd ed. - JOHN WILEY & SONS, LTD, 2001. – 
388lpp.  

Инновационный менеджмент: учебник для вузов / под ред. С.Д. Ильенковой. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ, 2003. - 343 с.  

Кемпбелл, Кэтрин. Венчурный бизнес. Новые подходы / Кэтрин Кемпбелл; пер. с англ. 
Д. Липинского. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 428 с.  

Морохин В. Организационные и правовые основы коммерческой деятельности. Курс-
конспект лекций и экзаменационные задания для студентов заочного и 
дистанционного обучения. Рига: БМА, 2008.- с. 142 (раздел 5 – «Инновационная 
предпринимательская деятельность», с. 42-64). 

Шейн, Скотт. В поисках плодородной почвы. Определение благоприятных 
возможностей для новых предприятий / Скотт Шейн; пер. с англ. - 
Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. - 240 с.  

Афонин, И.В. Инновационный менеджмент: учебное пособие / И.В. Афонин. - Москва: 
Гардарики, 2005. - 224 с. 

Хотяшева, О.М. Инновационный менеджмент: учебное пособие / О.М. Хотяшева. - 
Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 318 с.: ил. - (Учебное пособие). 

Papildliteratūra:  
Harrington, S.E. Risk Management and Insurance / Scott E. Harrington, 

Gregory R. Niehaus. – 2nd ed. - McGraw-Hill Companies, 2003. – 672 p. 
Pettere, Gaida.  Riski uzĦēmējdarbībā un to vadība: macību līdzeklis / Gaida 

Pettere, Irina Voronova. - Rīga: Rasa ABC, 2003. - 176 lpp.  
GILLIS, M. Economics of Development. New York: Norton, 4th ed. 1996. – 

638 p. 
Green Paper on Innovation. – European Commission, 1995.  
Валдайцев С.В. Управление инновационным бизнесом. Учеб. пособ. для 

вузов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 343с.  
Васильева, Л.Н. Методы управления инновационной деятельностью: 

учебное пособие / Л.Н. Васильева, Е.А. Муравьева. - Москва: КНОРУС, 
2005. - 320 с.  

Клинов, В.Г. Мировой рынок высокотехнологичной продукции. 
Тенденции развития и особенности формирования конъюнктуры и цен 
/ В.Г. Клинов. - Москва: Экономика, 2006. - 199 с. 
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Найт, Ф.Х Риск, неопределенность и прибыль / Ф.Х. Найт; пер. с англ. 
М.Я. Каждана; ред. В.Г. Гребенников. - Москва: Дело, 2003. - 360 с. - 
(Современная теория).  

Баранчеев, В., Гунин, В., Устинов, В., Ляпина С. Управление 
инновациями. Москва: Инфра-М, 2000. – 251 с. 

 

Ieteicamā periodika: 
Inovāciju rosināšanas centra Informatīvais izdevums 

Laikraksts “Dienas bizness”  

"Vēstis"  

Žurnāls ,,Komersanta vēstnesis” 
 

Web-saites: 
www.innovation.lv/irc 
www.proinno-europe.eu  
www.esia.gov.lv 
www.em.gov.lv 
www.eiropainfo.lv  
www.liaa.gov.lv/lat 
www.europa.eu.int 

www.esfondi.lv 

www.cordis.lu 

www.lga.lv 

www.likumi.lv  

www.lvca.lv  

www.lza.lv.  

www.lzp.lv. 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA  
 
 

Apstiprinu 
Programmas “Eiropas ekonomika 

 un bizness” direktore 
__________________________ 

Žanna Caurkubule 
“____”_______________2008.g. 

 
 

 
 
 
 

Studiju programma disciplīnā 
 

KOMERCDARB ĪBAS  
ORGANIZATORISKIE UN TIESISKIE  

PAMATI  
 

( p i l n a  l a i k a / n e p i l n a  l a i k a )  
 

Profesionālā augstākās izglītības studiju programma 
“Eiropas ekonomika un bizness” (42345) 

profesionālā bakalaura grāda uzĦēmējdarbībā 
un 

ekonomista 
kvalifikācijas iegūšanai 

 
 
 
 
 

Specialitāte – ekonomika 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 

Studiju kursa nosaukums: KOMERCDARBĪBAS ORGANIZATORISKIE UN 
TIESISKIE PAMATI 

Kred ītpunki  – 3 
Kursa autors: V. Morohins, dr. oec.  
Pārbaudes forma: eksāmens  
 
Disciplīnas mērėi: 

Iepazīstināt studentus ar komercdarbības organizatoriskiem un tiesiskiem pamatiem, dot 
zināšanas par uzĦēmēja tiesībām, pienākumiem un atbildību.  
 
Disciplīnas uzdevumi:  
apgūt komercdarbības būtību un īpašības;  
apgūt uzĦēmuma un komercdarbības funkcionēšanas tiesību īpatnības;  
priekšstatu izveidošana par mazo un vidējo uzĦēmumu lomu ekonomikā;  
noteikt atbildības pakāpi un līmeni (kriminālo, administratīvo un mantisko) katram 

konkrētam komersantam; 
priekšstatu izveidošana par inovatīvas komercdarbības iespējām; 
apgūt saimniecisko līgumu sastādīšanas iemaĦas; 
priekšstatu izveidošana par komercdarbības iespējām un problēmām Latvijā 

Eiropas Savienībās sastavā.  
 

Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Komercdarbības būtība un īpašības.  
2. Komercdarbības regulējošā likumu sistēma. 
3. Mazie un vidēje uzĦēmumi. 
4. Komercdarbības vadīšanas organizācija.  
5. Risks komercdarbībā.  
6. Inovācijas komercdarbībā. 
7. Komercdarbība un Eiropas Savienība.  

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 3 kredītpunkti ir 48 
kontaktstundas un 72 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 3 kredītpunkti ir 30 kontaktstundas un 90 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 3 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī jāuzrakstā referāts (30%) priekšmeta ietvaros. 
 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, referāta sagatavošana un uzrakstīšana. 
 
Pamatliteratūra (mācību):  
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Abizāre, Vēsma.  Ievads uznemejdarbiba: macibu lidzeklis / Vesma Abizare. - 

Riga: RAKA, 2004. - 140 lpp.  
Lēmumu pieĦemšana; no angĜu val. tulk. Agnese Orupe. - Rīga: LID, 2007. - 

194 lpp. - (Harvard Business Review on). 
Zvirbule-BērziĦa, Andra Ražošanas menedžments / Andra Zvirbule-BērziĦa. - 

Rīga: Turība, 2006. - 150 lpp. - (UzĦēmējdarbības bibliotēka 48). 

Pettere, Gaida.  Riski uzĦēmējdarbībā un to vadība: macību līdzeklis / Gaida 
Pettere, Irina Voronova. - Rīga: Rasa ABC, 2003. - 176 lpp.  

Snodgrass, D.R. Industrialization and the Small Firm. Patterns and policies / 
Donald R. Snodgrass, Tyler Biggs. – International Center for Economic 
Growth, 1996. – 313 p  

Komerclikums, Rīga, 2003. g. 139. lpp. 
Darba likums, Rīga, 2002. g. 63. lpp 
Морохин В. Организационные и правовые основы коммерческой 
деятельности. Курс-конспект лекций и экзаменационные задания для 
студентов заочного и дистанционного обучения. Рига: БМА, 2008.- с. 
142.  

Найт, Ф.Х Риск, неопределенность и прибыль / Ф.Х. Найт; пер. с англ. 
М.Я. Каждана; ред. В.Г. Гребенников. - Москва: Дело, 2003. - 360 с. - 
(Современная теория).  

Попов, В.М. Современные бизнес-технологии: учебное пособие / В.М. 
Попов, С.И. Ляпунов, В.В. Филиппов; под общей ред. В.М. Попова, С.И. 
Ляпунова. - Москва: КНОРУС, 2007. - 384 с. 

Нерсисян, Т.Я. Предпринимательство: словарь-справочник / Т.Я. 
Нерсисян. - Москва: Анкил, 2007. - 792 с. 

Komerclikums: likumi / red. Santa Svaža. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. - 195 
lpp. - (Likumi). 

Закон о труде (с комментариями В. Дамбране). Закон о трудовых спорах. - 
Рига: BIB, 2007. - 90 с. 

 
Papildliteratūra:  

 
Sarunu un konfliktu risināšana; no angĜu val. tulk. Rita BaroniĦa. - 

Rīga: Lietišėās informācijas dienests, 2007. - "Harvard Business 
Review on".  

Бэнгз, Дэвид Г. Руководство по составлению бизнес-плана / пер. с англ. - 
Москва: Финпресс,1998. - 256 с.  

Бэгьюли, Ф. Управление проектом / Ф.Бэгьюли; пер. с англ. В.Петрашек. - 
Москва: ФАЙР-ПРЕСС, 2002. - 208 с.: ил. - (Начальная школа бизнеса)  

Гербер Майкл Е. Создание предприятия, которое работало бы! 
(предпринимательство: миф и реальность)/Перевод с англ. – 
М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996. – 328. 
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– (Серия «Бизнес: просто о сложном»). В библиотеке имеется 
электронный вариант.  

Друкер, Питер Ф. Энциклопедия менеджмента / Питер Ф. 
Друкер; пер. с англ. О. Пелявского; под ред. Т.А. Гуреш. - 
Москва: Вильямс, 2004. - 432 с.  

Малый бизнес. Организация, экономика, управление: учебное 
пособие / под общей ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. - 
3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ, 2007. - 495 с.  

Лукашина, О. Рекомендации по изучению налогового 
законодательства. (С учетом изменений в 2007 году) / Ольга 
Лукашина. - Рига: BIB, 2007. - 96 с. 

Никифоров В. Методы принятия управленческих решений. Курс-конспект 
лекций и контрольные задания для магистрантов. Рига: БРИ, 2005.- 
123с.  

О' Коннор, Джозеф. Искусство системного мышления. Необходимые 
знания о системах и творческом подходе к решению проблем / Д. О' 
Коннор, И. Макдермотт; пер. с англ. Б. Пискнера; ред. И. Толстикова. - 
Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 256 с.  

Спинелли-мл., Стивен Франчайзинг - путь к богатству / Стивен Спинелли-
мл., Роберт Розенберг, Сью Берли; пер. с англ. Н.Ю. Скачек, Н.Г. 
Яцюк. - Москва: Вильямс, 2007. - 384 с.: ил.  

Тэпман, Л.Н. Малый бизнес: опыт зарубежных стран: учебное 
пособие / Л.Н. Тэпман; под общей ред. В.А. Швандара. - 
Москва: ЮНИТИ, 2004. - 287 с.  

 
Web-saites: 
 

http://www.likumi.lv 
http://lv.lv  
http://www.em.gov.lv 
http://www.esfondi.lv/  
http://www.liaa.gov.lv/  
http://www.lga.lv/  
http://irc.innovation.lv/  
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA  
 

Apstiprinu 
Programmas “Eiropas ekonomika 

 un bizness” direktore 
__________________________ 

Žanna Caurkubule 
“____”_______________2008.g. 

 
 

 
 
 
 

Studiju programma disciplīnā 
 

KOMERCDOKUMENT ĀCIJA UN LIETIŠ ĖĀ SASKARSME 

( p i l n a  l a i k a / n e p i l n a  l a i k a )  
 

Profesionālā augstākās izglītības studiju programma 
“Eiropas ekonomika un bizness” (42345) 

profesionālā bakalaura grāda uzĦēmējdarbībā 
un 

ekonomista 
kvalifikācijas iegūšanai 

 
 
 
 
 

Specialitāte – ekonomika 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums: KOMERCDOKUMENT ĀCIJA UN  

LIETIŠ ĖĀ SASKARSME 
Kred ītpunki  – 1 
Kursa autors:  A. Mite, mg.dc.pol., L. Umarova, mag.paed. 
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi: 

Sniegt zināšanas darbam ar dokumentiem un skaidrot lietvedības organizēšanas 
vispārīgos jautājumus. 
 
Disciplīnas uzdevumi: 

Iepazīstināt ar lietvedības pamatnosacījumiem, dokumentēšanas juridisko pamatojumu un 
dokumentācijas sistēmām; 

Parādīt dokumentu veidus un sniedz to raksturojumu; 
Apskatīt dokumentu apgrozību, lietu nomenklatūru un lietu formēšanu; 
Informēt par darījumu saraksti, pievēršot uzmanību valsts valodas prasmei lietvedības 

dokumentos. 
 

Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Lietvedības būtība un saturs. 
2. Dokumentēšana un dokuments. 
3. Lietvedības dokumentu valoda. 
4. Pārvaldes dokumenti. 
5. Dokumentu apgrozība. 
6. Dokumentu saglabāšana. 
7. Mācību dokumentu noformēšanas vispārīgie noteikumi. 
8. Lietišėā komunikācija. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 1 kredītpunkti ir 16 
kontaktstundas un 24 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 1 kredītpunkti ir 10 kontaktstundas un 30 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 1 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto ieskaite (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūra apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
 

Pamatliteratūra (mācību):  
 

Dimante I. Lietišėā lietvedība un korespondence. Mācību līdzeklis. Rīga: BКI, 
2006.- 124.  
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Prokofjeva, Nadežda Lietišėo sarunu māksla / Nadežda Prokofjeva; no krievu val. 
tulk. Ojārs Sarma. - Rīga: Jumava, 2006. - 155, [1] lpp. 

Bahanovskis V. Lietvedības instrukcija. - R.: "Kamene", 2006. 
Bahanovskis, V. Praktiskā lietvedība / V. Bahanovskis. - Rīga: Kamene, 2006. - 

253 lpp. 
Veics, Voldemārs. Uzvedības kultūra saskarsmē. 3. daĜa / Voldemārs Veics. - 

Rīga: RaKa, 2005. - 134 lpp. 
Milts, Augusts. Ētika. Saskarsmes ētika.-Rīga/Zvaigzne ABC, 2004.-156 lpp. 
Bahanovskis, V. Lietvedības instrukcija. Lietu nomenklatūra. Arhiva darbības 

noteikumi. Elektroniskie dokumenti / V. Bahanovskis. - Rīga: Kamene, 2004. - 
202 lpp. 

Lietvedība : normatīvie akti. - Rīga : Kamene, 2003. - 142 lpp. 
Kalējs J., Ābele M. Lietvedības pamati./ 2.pārstrādāts izdevums. R.: KIF "Biznesa 

komplekss", 2002. 
Кушнаренко, Н.Н. Документоведение: учебник / Н.Н. Кушнаренко. - 6-е изд., 

стереотипное. - Киев: Знання, 2005. - 459 с. - (Высшее образование XXI 
века). 

Гуринович, В.В. Деловая переписка на английском языке: учебно-справочное 
пособие / В.В. Гуринович. - Москва: АСТ, 2005. - 256 с. 

Землянов, В. Секретарское дело в системе управления фирмой. 
Делопроизводство - организация работы и управления 
документооборотом / В. Землянов, И. Красильникова. - Рига: Merkūrijs 
LAT, 2000. 

 

Papildliteratūra: 
 

ZemĜanovs, V. Sekretāra darbs firmas pārvaldes sistēmā. Lietvedība - darba un 
dokumentu apgrozības vadīšanas organizacija / V. ZemĜanovs, I. 
KrasiĜnikova. - Rīga: Merkurijs LAT, 2002. - 365 lpp. 

Kalve I., Augucevičs J. Dokumentu datorizēta sagatavošana. R. : BA Turība, 
2002. 

Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība. R. : BA Turība, 2002. 
Brokans V. Lietvedības pamati: lekciju kursa konspekts.- Riga: Transporta un 

sakaru instituts, 2001.- 119. lpp. 
SkujiĦa V. Lietišėo rakstu paraugi – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. – 40 lpp. 
Dambe G., Augucēvičs J. Datorizētā lietvedība. – Rīga: Biznesa augstskola 

Turība, 1999. – 48 lpp. 
Lietvedības pamati.- 2.papild. izd.- Riga: KIF “Biznesa Komplekss”, 2000.- 

192 lpp. 
Ieteicamā periodika: 

Latvijas Vēstnesis 
 
Web-saites: 
 

www.likumi.lv  MK noteikumi Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas noteikumi”.  



 221 

www.likumi.lv  "Elektronisko dokumentu likums" 20.11.2002.) ar 
grozījumiem: 06.05.2004.; 28.10.2004.; 22.06.2006.; 24.05.2007.  

www.likumi.lv  MK noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, 
noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un 
kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un 
pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām 
personām". 

www.likumi.lv   MK noteikumi Nr.141 „Informācijas sistēmās esošo 
dokumentēto datu un elektronisko dokumentu arhivēšanas noteikumi”.  

www.likumi.lv  15.03.2005. MK noteikumi Nr.176 "Grozījumi Ministru 
kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.117 "Noteikumi par elektronisko 
dokumentu izvērtēšanas veidu un nodošanu valsts arhīvam glabāšanā". 

www.likumi.lv  06.03.1991. likums "Par arhīviem" ar grozījumiem: 
04.11.1993.; 23.11.2000.; 16.06.2005.  

www.likumi.lv   Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.476 
”Valsts arhīvu ăenerāldirekcijas nolikums”.  

www.likumi.lv   14.10.1992. likums "Par grāmatvedību" ar grozījumiem: 
15.12.1994.; 05.10.1995.; 06.11.1996.; 08.07.1999.; 06.04.2000.; 
15.05.2003.; 26.02.2004.; 06.04.2006. 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums: K O M PĀN I J A S  V ĒR T Ī B A S  

N O T E I K Š A N A   
Kred ītpunki – 2 
Kursa autors: V. Davidovs, augst. izgl., spec.   
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi un uzdevumi: 

Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas sabiedrisko un prīvatkompāniju 
vērtības noteikšanā. 
 
Disciplīnas uzdevumi: 

analītiskās pieejas metožu izmantošana investīciju uzdevumu risināšanā; 
kapitāla vērtības un kompānijas vērtība, praktiskā vērtējuma metodes 

mūsdienu vērtēšanas modeĜos. 
 
Kursa apraksts: 
 
Nr. Tēmas nosaukums 

1. Kompānijas kapitāla vidējā svērtē vērtība 
2. Kompānijas vērtības noteikšana un aktīvu cenu veidošanas teorija 
3. Kompānijas vērtības noteikšana un koeficienti 
4. Dividenžu diskontēšanas metode kompānijas vērtības noteikšanā  
5. Kompānijas vērtības vadīšanas koncepcija 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites 
vienība, kas atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 
kredītpunkti ir 32 kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas 
proporcijas 40% pret 60%. Nepilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 
kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, kas veido sekojošu proporciju 
25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus 
studentam ir sekmīgi jānokārto 
eksāmens (40%) un jāpiedalās 
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semināros (30%), kā arī 
patstāvīga literatūras apgūšana 

(30%) priekšmeta ietvaros. 
 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
 
 
 
Pamatliteratūra (mācību): 
 

Rurāne M. Finanšu menedžments. – Rīga: RSEEBA, 2005.g. 
Mazā biznesa kurss: mācību līdzeklis; otrais izdevums. - Rīga: 

Jumava, 2006. - 326 lpp. 
Hofs K.G. Biznesa ekonomika/ Tulkots no norvēău valodas. – 

Rīga: JāĦa Rozes apgāds, 2002. – 560 lpp. 
OvčiĦĦikova I. UzĦēmējdarbības ekonomika: Lekciju 

konspekts – Rīga: RTU, 2002. – 64 lpp. 
Sundukova Z., Jevinga I. UzĦēmuma ekonomika: komersantu 

darbības pamati, Mācību līdzeklis – Rīga: RTU, 2002. – 33 
lpp. 

Solnik B. // International Investments.- Addison- Wesley 
Publishing Company, 2002. 

Charles W. L. Hill // International Business. - McGraw- Hill, 
2002. 

Richard A. Brealy, Stewart C. Myers // Principles of Corporate 
Finance. - 6 th. ed., Mc Craw - Hill, Inc., 2002. 

Stern J.M., Shiely J.S., Ross I. (2001), The EVA Challenge 
Implementing Value-added Change in an Organization, 
United States of America, John Wiley & Sons Inc., pp. 240. 

Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld // International Economics. 
- 5 th. ed., Addison - Wesley, 2000. 

Валдайцев, С.В. Оценка бизнеса: учебник / С.В. Валдайцев. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2006. - 
360 с. 

Есипов, В.Е. Оценка бизнеса: учебное пособие / В.Е. 
Есипов, Г.А. Маховикова, В.В. Терехова. - 2-е изд. - 
Санкт-Петербург: Питер, 2006. - 464 с.: ил. - (Учебное 
пособие). 
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Оценка бизнеса: учебник / под общей ред. А.Г. Грязновой, 
М.А. Федотовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
Финансы и статистика, 2006. - 736 с.: ил. 

 
Papildliteratūra: 
 

COPELAND T.E., KOLLER T.M., MURRIN J. (2000), Valuation, 
Measuring and managing the value of companies, Third Edition, New 
York, John Wiley & Sons, pp. 550. 

MADDEN B.J.  (1999),  CFROI Valuation (Cash Flow Return On 
Investment, A Total System Approach To Valuing The Firm), Great 
Britain, Butterworth-Heinemann Finance, pp. 352. 

MARTIN J.D. and PETTY J.W. (2000), Value Based Management – The 
corporate response to the shareholder revolution, Harvard Business 
School Press, pp. 249. 

STEWART G.B. (1999), The Quest for Value, Boston, Harper Business, 
pp. 781. 

BOULOS F., HASPESLAGH P. and NODA T. (2001),  Getting the value 
out of value-based management, INSEAD survey, pp. 54 

O.HANLON J. and PEASNELL K. (2001), Residual Income and Value 
Creation: The Missing Link, Lancaster University, Department of 
Accounting and Finance, March 19, pp. 34. 

Ширенбек Х. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Пер. с 
нем. Под общ. Ред. И.П.Бойко, С.В. Валдайцева. К. Рихтера.- 
СПб.:Питер, 2005.—848с. 

Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. Москва: 
ИНФРА-М, 2001. - 280 с. 

Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях: Учебно-
методическое пособие. Москва: Финансы и статистика, 2002. - 392 
с. 

Blundell Richard, Эффективные бизнес - коммуникации: теория и 
практика в эпоху информации. Санкт – Петербург, 2000. 380 с. 

Lahiff James M. Бизнес – коммуникации: стратегии и навыки. Санкт – 
Петербург, 2001. 686 с. 

Кураченко Ю.П., Кураченко О.Ю. Качество в управлении фирмой. 
Рига: БРИ, 2003.- 340с. 

 

Web-saites: 
www.mk.gov.lv / http://ppd.mk.gov.lv/ui/  
www.saeima.lv 
www.em.gov.lv  
www.mfa.gov.lv  
www.liaa.gov.lv  
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www.raplm.gov.lv  
www.fm.gov.lv  
www.bank.lv  
www.csb.lv  
www.politika.lv  
http://europa.eu.int  
http://epp.eurostat.cec.eu.int/  
www.worldbank.org  
www.imf.lv 
www.oecd.org  
www.weforum.org  
www.wto.org 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  KVALIT ĀTES VADĪBA 
Kred ītpunki  – 2  
Kursa autors: Ž.Caurkubule, dr. sc. ing.  
Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Disciplīnas mērėi: 

Sniegt studentiem zināšanas par kvalitātes vadības politikas izstrādi,  teorētisko pamatu 
kvalitātes nodrošināšanas un produkcijas kvalitātes vadīšanas jomā, noteikt uzĦēmuma mērėus 
un uzdevumus, analizēt uzĦēmuma sākotnējo situāciju, noteikt, aprakstīt, ieviest un pilnveidot 
vadības procesu savstarpējo mijiedarbību, organizēt vadības pārskatus. 
 
Disciplīnas uzdevumi: 

Veicināt izpratni par kvalitātes vadības būtību, iepazīstināt ar kvalitātes 
vadības teorijas pamatiem, kā arī attīstīt patstāvīgu domāšanu.  

Iemācīt organizēt darbu produkcijas kvalitātes nodrošināšanā, izstrādājot 
un ieviešot kvalitātes sistēmas, atbilstoši starptautisko standartu ISO 
9000 rekomendācijām. Sniegt praktiskas rekomendācijas kvalitātes 
sistēmu efektīvās funkcionēšanas un pilnveidošanas nodrošināšanā.  

Iepazīstināt ar mūsdienu praksi piegādātāju un pasūtītāju attiecībās 
kvalitātes jomā, kā arī normatīvajiem dokumentiem tiesiskajos 
jautājumos kvalitātes jomā. 

 
Kursa apraksts: 
 

Nr T ēmas nosaukums 

1. Ievads. Produkcijas kvalitātes vadības evolūcija un attīstība. 

2. 
Terminoloăija kvalitātes jomā. Kvalitāte kā ekonomiskā kategorija un vadīšanas 
objekts. 

3. Kvalitātes vadības metodoloăiskie pamati. 
4. Kvalitātes vadības funkcijas un principi. 
5. Standartizācija kvalitātes vadības jomā. 
6. Kvalitātes sistēmas 
7. Sertifikācija kā kvalitātes vadības elements. 
8. Kvalitātes vadības ekonomiskā efektivitāte. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī jāuzraksta kursa darbs vai referāts (30%) priekšmeta ietvaros. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, patstāvīga darba sagatavošana. 
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Pamatliteratūra (mācību): 
 

Kvalitātes vadības sistēma : rokasgrāmata / ZBC (Zygon Baltic Consulting), 
Latvija. - Rīga : Biznesa Partneri, apg., 2005. - 165, [2] lpp. 

Kvalitātes vadības sistēma / red. Ligita Liepa ; māksl. Viesturs OzoliĦš ; ZBC 
(Zygon Baltic Consulting), Latvija. - Rīga : Biznesa partneri, 2004.d. KVS 
iekšējais audits. - 78 lpp. 

Benders J. Vides un kvalitātes vadības sistēmas. Lekciju materiāli - LU Vides 
zinātnes un pārvaldības institūts. 2006. 

Pildavs, Jānis. Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati / Jānis Pildavs. - Rīga: 
Kamene, 2004. - 56 lpp. Kantāne, Talga. Sociālo institūciju kvalitātes 
novērtēšanas sistēmas konstruēšana: mācību līdzeklis / Talga Kantāne. - 
Rīga: Attīstība, 2000. - 143 lpp.  

Krūminš, Juris. Statistisko metožu lietošana kvalitātes vadīšanā un 
nodrošināšana / Juris Krūminš, Inta Krūmina. - Rīga : Latvijas Universitāte, 
2001 - 42 lpp.  

Foster, S.T. Managing Quality. An Integrative Approach / S. Thomas Foster. – 
2nd ed. - Prentice Hall, 2004. – 518 p. + CD. 

Goetsch, D.L. Quality Management / David L. Goetsch, Stanley B. Davis – 4th 
ed. – Prentice Hall, 2003. – 858 p.  

Omachonu V.K., Ross J.E.. Principles of total quality - CRC Press. 2004. 
Trott, P. Innovation Management and New Product Development / Paul Trott. – 

2nd ed. - Prentice Hall, 2002. – 426 p. 
Heizer, J. Principles of Operations Management / Jay Heizer, Barry Render. – 

5th ed. - Prentice Hall, 2004. – 638, [33] p. + CD. 
Clow, K.E. Integrated Advertising, Promotion, & Marketing Communications / 

Kenneth E. Clow, Donald Baack. – 2nd ed. - Prentice Hall, 2004. – 538 p. + 
CD. 

Jobber, D. Selling and Sales Management / David Jobber, Geoff Lancaster – 6th 
ed. - Prentice Hall, 2003. – 476 p. 

Dessler, G. Management. Principles and Practices for Tomorrow's Leaders / 
Gary Dessler. - 3rd ed. - Prentice Hall, 2004. - 546, [48] p. + CD. 

Ball, Donald A. International Business. The Challenge of Global 
Competition/Donald A. Ball, Wendell H. McCulloch, Paul L. Frantz, J. 
Michael Geringer, Michael S.Minor. -10th ed. - McGraw-Hill, 2006. – 693 
p. 

Fill, Chris Marketing Communications. Engagements, Strategies and Practice / 
Chris Fill. - 4th ed. - Prentice Hall, 2006. - 911, [38] p. 

George Stephen ”Vseobščeje upravĜenije kačestvom”, Sanktpēterburga, 2002. 
Эванс, Джеймс Р. Управление качеством: учебное пособие / Джеймс Р. 

Эванс; под ред. Э.М. Короткова. - Москва: ЮНИТИ, 2007. - 671 с. 
Управление качеством: учебник / под общей ред. Е.И. Семеновой. - 

Москва: КолосС, 2004. - 184 с. 
Мазур И.Управление качеством. - Москва: Высшая школа, 2003., 334 с. 
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Кондо, Йосио. Управление качеством в масштабах компании: становление 
и этапы развития / Йосио Кондо; пер. с англ. Е.П. Маркова, И.Н. 
Рыбакова. - Нижний Новгород, 2002. - 252 с. 

Управление качеством: учебник для вузов / под ред. С.Д. Ильенковой. - 
Москва: ЮНИТИ, 2003. - 334 с. 

Джордж, Стивен. Всеобщее управление качеством: стратегии и 
технологии, применяемые сегодня в самых успешных компаниях. ТQM 
/ Стивен Джордж, Арнольд Ваймерскирх. - Санкт-Петербург : 
Виктория плюс, 2002. - 253, [3] с. 

Мельников, В.П. Управление качеством: учебник / В.П. Мельников, В.П. 
Смоленцев, А.Г. Схиртладзе; под ред. В.П. Мельникова. - Москва: 
Академия, 2005. - 352 с. 

Чупилин, А.И. Управление качеством: учебное пособие / А.И. Чупилин. - 
Москва: Дашков и К, 2006. - 156 с. 

 
 

Papildliteratūra: 
 

Kvalitātes vadības sistēma : [rokasgrāmata uzĦēmumu vadītājiem] / red. Ligita 
Liepa ; māksl. Viesturs OzoliĦš ; ZBC (Zygon Baltic Consulting), Latvija. - 
Rīga : Biznesa partneri, 2003. - 174 lpp. 

Kvalitātes vadības sistēma : rokasgrāmata / ZBC (Zygon Baltic Consulting), 
Latvija ; red. Ligita Liepa ; māksl. Viesturs OzoliĦš. - Rīga : Biznesa Partneri, 
apg., 2002.1.d. KVS pamati. - 111 lpp. 

Kvalitātes sistēmu ieviešana uzĦēmumos. Rīga: KIF "Biznesa komplekss", 2000., 
80 lpp. 

Rīga : Latvijas Biznesa konsultantu asociācija. 2007. 170 lpp. 
Miller T. Living in the Environment: Principles, Connections and Solutions - 

Brooks /Cole. 2007. 
Darabiss J. Corporate Environmental Management - CRC Press. 2007. 
Tidd, J. Managing Innovation. Integrating Technological, Market and 

Organizational Change / Joe Tidd, John Bessant, Keith Pavitt. - 2nd ed. - 
JOHN WILEY & SONS, LTD, 2001. - 388, [16] p. 

Schaltegger S., Burrit R.and Petersen H.. An Introduction to Corporate 
Environmental Management. Striving for Sustainability - Greenleef 
Publishing. 2003., 384 pp. 

Weiss P., Bentlage J.Environmental Management Systems and Certification. 
Book 4 in a series on Environmental Management - The Baltic University 
Press. 2006., 265 pp. 

Управление качеством и реинжиринг организаций: учебное пособие / З.С. 
Абутидзе и др. - Москва: Логос, 2003. - 328 с. 

Салимова, Т.А. История управления качеством: учебное пособие / Т.А. 
Салимова, Н.Ш. Ватолкина. - Москва: КНОРУС, 2005. - 256 с.  
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Огвоздин В. Управление качеством. Основы теории и практики: учеб. 
пособие / В.Ю. Огвоздин. - 4-е изд., исправленное и доп. - Москва: Дело 
и Сервис, 2002. - 160 с. 

Мишин, В.М.  Управление качеством: учеб. пособие для вузов / В.М. 
Мишин. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 303 с.  

Басовский, Л.Е. Управление качеством: учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. 
Протасьев. - Москва: ИНФРА-М, 2001. - 212 с. 

Стандартизация и управление качеством продукции: учебник для вузов / 
под ред. проф. В.А. Швандара. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-487 с. 

 
Ieteicamā periodika: 

Žurnāls „Kvalitāte”, 1999.-2008.  
žurnāls „Kapitāls”, 2008.  
Management Today  
International Journal of Economics of Business 

 
Web-saites: 

http://www.Ika.lv 
www.likumi.lv 
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un 

ekonomista 
kvalifikācijas iegūšanai 

 
 
 
 
 

Specialitāte – ekonomika 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  LATVIJAS TAUTSAIMNIEC ĪBA 
Kred ītpunki  – 1 
Kursa autors: V.DiĦevičs, dr.oec. 
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi: 

Sniegt studentiem vispārēju ieskatu Latvijas tautsaimniecības attīstības tendencēs un 
problēmās, to risināšanas ceĜos un metodēs. 

 
Disciplīnas uzdevumi: 

Izzināt tautsaimniecības prioritāros virzienus, kā arī Latvijas vietu Eiropas 
Savienībā un pasaules ekonomikā un iespējamām norisēm nākotnē. 

Aplūkot saimnieciskā procesa vēsturisko mantojumu, analizēt Latvijas 
tautsaimniecības laikmeta griežos. 

Izvērtēt Latvijas un citu valstu tautsaimniecības stāvokli, kā arī analizēt 
iekšzemes kopprodukta sadales iespējas. 

Kursa apraksts: 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Latvijas tautsaimniecības attīstības pamatposmi. 
2. Latvijas daba un cilvēkresursi. 
3. Latvijas tautsaimniecības struktūra.  
4. Rūpniecība un tās loma tautsaimniecībā. 
5. Lauksaimniecība un tās nozīme. 
6. Latvijas reăionu saimnieciskā attīstība. 
7. Sociālā sfēra. 
8. Latvijas iekĜaušanās pasaules saimniecības sistēmā. 
9. Latvijas tautsaimniecības attīstības prognozes. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 1 kredītpunkti ir 16 
kontaktstundas un 24 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 1 kredītpunkti ir 10 kontaktstundas un 30 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 1 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 

 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 

 
Pamatliteratūra (mācību):  
 

Latvijas Statistikas gadagrāmata 2004. – Rīga, 2004. 
ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību / Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministrija. – Rīga, 2006. gada jūnijs. 
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ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību / Latvijas Republikas 
Ekonomikas ministrija. – Rīga, 2005. gada decembris. 

Z Goša. Statistika. Rīga, LU 2007.,371.lpp. 
Latvijas ekonomikas un sabiedrības pārstrukturizācijas ietekme uz 

uzĦēmējdarbības konkurētspēju un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Škapara 
R. un Šumilo Ē. redakcijā, R., LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 340 lpp.  

Latvijas statistikas gadagrāmata 2006. R. LR CSP 2006., 408 lpp. 
Čurkina I. Ekonomikas augsmes faktori Latvijā R., LZA Ekonomikas 

institūts, 2003., 168 lpp. 
UzĦēmējdarbības ekonomiskās analīzes rezultāti., 2002. gads Rīga, 149 lpp. 
Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective. – London, 

2001. – 249.p. 
Lundahl M. (editor) Globalization and its Enemies, the EFI Yearbook. 

Stocholm, 2003., 183 pages. 
Latvijas integrācija Eiropas Savienībā – Jaunās Eiropas aprises, 

tautsaimniecības pielāgošanā. R., LZA EI, 2003., 141 lpp. 
Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā. Nr. 4. R., Tautsaimniecības 

attīstības institūts, 2005., 244 lpp. 
Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā. Nr. 5. R., Tautsaimniecības 

attīstības institūts, 2007., 204 lpp.  
Latvijas makroekonomika skaitĜos. 2002 g. Rīga, 2002. 124 lpp. 
 
 
Papildliteratūra:  
 
VīksniĦš N. Latvijas vēsture jaunā gaismā. – Ook Purkū, 1968. 
Aleksandrs Grīns. Pasaules vēsture: Rīga: Grāmatu Draugs, 1929., 1930. – 

četros sējumos, 1- 696 lpp., 2. – 752 lpp., 3. – 633 lpp., 4. – 795 lpp. 
Arveds Švābe. Latvijas vēsture 1800. – 1914. 1.: Rīga: Avots, 1991, 383 lpp. 
Jānis Porietis. Ārvalstu ekonomikas vēsture: LU, Rīga, 1992., 95 lpp. 
Latvija citu valstu saimē: Rīga: Zinātne, 1990., 126 lpp. 
Profesors K Balodis. Ievads tautsaimniecībā: Otrais pārlabotais izdevums: 

Rīga. Kultūras balss. 1924., 244 lpp. 
Profesors K Balodis. Ekonomiskā politika; Rīga: A. Gulbja apgādībā, 1923., 

171 lpp. 
Roberts Vīpers. Vēstures lielās problēmas: Rīga: Zvaigzne, 1990, 137 lpp. 
Aizsilnieks. Latvijas saimniecības vēsture 1914. – 1945. – Rīga, 1968. 
Kinslejs M. Dž. CeĜvedis ekonomikas atveseĜošanā. R., ‘’Apgāds Norden 

AB’’ 2000, 216 lpp. 
Ekonomika, I. Latvijas Universitātes raksti, 658. sējums, 2003., 291 lpp.  

Ekonomika, IV. Latvijas Universitātes raksti, 689. sējums, 2005., 372 lpp.  

Ekonomika, V. Latvijas Universitātes raksti, 702. sējums, 2006., 612 lpp.  

Porietis J. Ekonomika, vēsture, metodoloăija. R.,2001. 165 lpp. 
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Sociālekonomiskā procesa trajektorija Latvijā laikā no 1985. līdz 2002. 
gadam. Kur tā ved Latviju. Ventspils augstskola. Ventspils, 2002., 392 
lpp. 

Boruks. Zemnieks, zeme un zemkopība. Latvijā. – Rīga, 1995. 
Deksnis E. B. Eiropas apvienošanās: integrācija un suverenitāte. LZA 

Baltijas stratēăisko pētījumu centrs, ‘’Junda’’ 1998, 580 lpp. 
Deksnis E. B. Eiropas Savienība: mīti un īstenība. R., ‘’Junda’’ 1996., 192 

lpp. 
KrastiĦš O. Latvijas saimniecības vēsturiskā pieredze. R., LVAEI 2001., 

222 lpp. 
VīksniĦš N. Latvijas vēsture jaunā gaismā.-Oak Parkā, 1968. 
Медыня И., Спрогис А. Основные принципы разработки и внедрения 

оптимизационных задач в народном хозяйстве/Рига „Зинатне” 1987. 
стр. 60. 

RadiĦš A. CeĜojums Latvijas senvēsturē. R., Zvaigzne ABC 1996., 300 lpp. 
Seleckis V. Latvija 10 gados toreiz un tagad. R./“VērmaĦparks”. 2001, 251 

lpp. 
Strods H. Latvijas lauksaimniecības vēsture./R.”Zvaigzne”, 1992., 288 lpp. 
Zīle H. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. R., ‘’Biznesa augstskola 

Turība’’, 2003, 368 lpp. 
Ieteicamā periodika: 

Latvijas makroekonomiskie rādītāji  

Latvijas statistikas ikmēneša biĜetens  

ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību 

Web-saites: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal 

http://www.csb.gov.lv 

http://www.bank.lv/lat/main/monetarapolitika/mp 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  LOĂIKA 
Kred ītpunki  – 2 
Kursa autors: V. ĥikiforovs, dr. hab. phil.  
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi: 

Sniegt studentiem teorētiskie un praktiskie kritēriji, formālie un saturiskie aspekti, 
formālās analīzes pielietojuma iespējas un robežas loăikas kursā, iepazīstinot ar jaunākajām 
loăikas zinātnes teorētiskajām un praktiskā pielietojuma atziĦām. 
 
Disciplīnas uzdevumi: 

dod iespēju apzināti lietot cilvēka domāšanas likumsakarības. 
analizēt savu un citu cilvēku argumentāciju, novērtēt to loăisko pareizību vai kĜūdainību un līdz 

ar to atšėirt patiesību no maldiem. 
prast lietot loăikas likumus, paĦēmienus un operācijas praksē. 
veidot un attīstīt praktiskās iemaĦas loăikas profesionālam lietojumam, iegūto zināšanu 

ekstrapolācijai uz teorētiskās un praktiskās darbības 
veidot pareizu, secīgu domāšanu, korekti definēt un lietot ikdienas, profesionālās un zinātniskās 

valodas terminus. 
 

Kursa apraksts:  
 

Nr T ēmas nosaukums 

1. Loăikas priekšmets 
2. Jēdziena vispārīgais raksturojums 
3. Attiecības starp jēdzieniem 
4. Jēdzienu iedalīšana 
5. Jēdzienu definēšana 
6. Spriedumu vispārīgs raksturojums 
7. Vienkāršais atributīvais spriedums 
8. Salikti spriedumi un to patiesuma nosacījumi 
9. Tāpatības likums 
10. Pretrunas likums 
11. Trešā izslēgtā likums  
12. Pietiekamā pamata likums 
13. Tiešie deduktīvie slēdzieni 
14. Kategoriskais siloăisms 
15. Duduktīvie slēdzieni ar sal. premisām 
16. Induktīvie slēdzieni 
17. Analoăija 
18. Pierādījums 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
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laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
 

Pamatliteratūra (mācību):  
Vilks A. Ievads loăika: mācību grāmata  - Rīga: RaKa, 2003. 111 lpp. 
Vedins I. Loăika. mācību gramata augstskolam.- Rīga: Avots, 2000. 519 lpp. 
Veits J.P. Loăika. mācību līdzeklis studentiem.- Rīga: Dz.P. Veits, 2000. 48l lpp. 
Copi Irving M., Cohen Carl. Introduction to logic. - N-Y., London, 2001. 
Barwise J., Etchemendy J. Language Proof and Logic. N.Y.,2000. 
Newton-Smith W.H. Logic. An Introductory Course. L., Routledge & Kegan Paul 

plc., 1999. -220 p. 
Никифоров В. Логика и методология научных исследований. Курс-конспект 
лекций и контрольные задания для магистрантов. Рига: БРИ, 2005.- 90 с. 

Никифоров В.. Логика, курс лекций и контрольные задания. Рига: БРИ, 
2004.- 140с. 

Ю.В. Ивлев. Логика. – Москва: Проспект, 2004. – 287 с.  
Поппер, Карл . Логика научного исследования / Карл Поппер; под общей 
ред.В.Н. Садовского; пер. с англ. - Москва: Республика, 2004. - 447 с. - 
(Мыслители XX века). 

Ивин А.А. Логика: Учебник.- М.: Гардарика, 2000.-352с.  
 
Papildliteratūra: 
 

Daberts V. Par vienkāršu un salikto loăiskajā un loăiski 
tiesiskajā analīzē //Latvijas Policijas akadēmijas Raksti, Nr. 
9, 2002, 29. – 38. lpp 

Benthem J., TerMeulen A. Handbook of Logic and Language. 
Amsterdam, Cambridge, 1997. 

A. Bőhler. Einfőhrung in die logik. – Freiburg/Mőnchen: Alber, 
1998. 

Quine W.V.O. Grundzĥge der Logik. – Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1995. – 352 p. 

Irving M. , C. Cohen Introduction to logic. Tenth Edition. © 
Prentice-Hall, Inc. USA. 1997. Copyright 1998.- 714 p. 

Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика. Учебник для 
студентов вузов.- М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001.- 528с. 

Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: 
Карл Поппер и его критики / Состав. Д.Г.Лахути, 
В.Н.Садовского и В.К.Финна.: Пер.с англ.- М.: 
Эдиториал УРСС, 2000.- 464с.  
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Гетманова А.Д.  Логика. Учебник для педагогических 
учебных заведений.- 4-е изд.- М.: Добросвет, 2000.- 
480с.  

Демидов И.В. Логика: Учеб пособ для юрид.вузов./ Под 
ред. док.фил.наук, проф. Б.И.Каверина.- М.: 
Юриспруденция, 2000.- 208с. 

Кузина Е.Б.   Логика в кратком изложении и упражнениях. 
Учеб. пособие.- М.: Изд-во МГУ, 2000.- 240с.  

Солодухин, О.А. Логика : экзаменационные ответы / 
О.А.Солодухин. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 352 с.  

Ивин А.А. Практическая логика. – М.: ФАИР-
ПРЕСС,2002.-288с.  

 
Ieteicamā periodika: 

 
Journal of Logic, Language and information  
Studia Logica 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  LOĂISTIKA 
Kred ītpunki  – 2  
Kursa autors: A. Rubanovskis, dr.oec. 
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi:  

Izveidot studentiem priekšstatu par loăistisko koncepciju, funkciju un sistēmu. 
 
Disciplīnas uzdevumi: 

Dot iespēju studentiem izprast loăistiku kā specifisku uzĦēmējdarbības sastāvdaĜu. 
Noteikt, kā loăistika ietekmē uzĦēmuma ekonomisko darbību un tās rezultātus. 
Parādīt loăistikas operācijas plānošanas, īstenošanas un vadīšanas procesu kopumā un tās 

svarīgākos elementus. 
 
Kursa apraksts: 

Nr T ēmas nosaukums 

1. Loăistikas priekšmets. 
2. Loăistikas sistēmu uzbūves koncepcija. 
3. Firmas loăistiskās darbības mērėi un izstrādāšanas koncepcijas. 
4. Loăistikas sistēmu organizācijas formas. 
5. Ražošanas un noieta sistēmu jēdziens. 
6. Gatavās produkcijas, izejvielu, materiālu krājumu optimizācija. 
7. Materiāli tehniskās apgādes loăistika. 
8. Sadales un noieta loăistika. 
9. Noliktavu saimniecības loăistika. 
10. Transporta loăistika. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 

 
Pamatliteratūra (mācību): 
 

KrūmiĦš N. , Loăistika Austrumeiropā – R., Petrovskis & Ko., 2004. 
Sprancmanis N., Biznesa loăistika – R.: Vaidelote, 2003. 
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Praude, J. BeĜčikovs. Loăistika. – R.: Vaidelote. 2003. – 541lpp. 
Sprancmanis, Nikolajs. Biznesa loăistika / Nikolajs Sprancmanis. - Rīga: 

Vaidelote, 2003. - 360 lpp. - (Menedžments). 
Gourdin K., Global Logistics management – USA., Blackwell Publishing, 

2006. 
Grant D., Lambert D., Stoct J., Ellram L., Fundamentals of logistics 

management – UK., McGraw Hill., 2006. 
Круминьш, Нормундс, Витолиньш, Калвис. Логистика в Восточной 
Европе : справочник по управлению системами логистики в 
Восточной Европе, или что необходимо знать, чтобы система 
логистики была на 30% эффективнее. [Rīga : Loăistikas partneri], 2007. 
191 с. 

Харрисон, Алан. Управление логистикой. Разработка стратегий 
логистических операций / Алан Харрисон, Ремко ван Хоук; пер с англ. 
В.А. Сомило; под ред. А.Е. Михейцева. - Днепропетровск: Баланс 
Бизнес Букс, 2007. - 348 с.: табл. 

Кретов, И.И. Логистика во внешнеторговой деятельности: учебное 
пособие / И.И. Кретов, К.В. Садченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: Дело и Сервис, 2006. - 256 с. 

Неруш, Ю.М. Логистика: учебник / Ю.М. Неруш. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: Проспект, 2006. - 520 с. 

 
Papildliteratūra: 
 

R. Ballow.  Business Logistics Manegement. 3-rd. ed. – Prentice – Hall 
International. Ine. 1993. 

E.E. Adam, R.J. Ebert. – Production and Operation Management. – 4-th. rd. 
Engelwood. Cliffs, New York., Prentice Hall. 1989. 

Б. А. Аникин. Логистика: Учебное пособие  - М.: ИНФРА-М, 1998. – 327 
с. 

E. А. Голиков. Маркетинг и логистика: Учебное пособие. – М.: 
Издательский Дом «Дашков и К», 1999. – 412 с. 

Логистика. Терминологический словарь. Автор – А.Н. Родников М., 
Инфра - М, 2000 г. – 352 с. 

Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. -  
М.: ЮНИТА-ДАНА, 2000. – 389 с. 

А. И. Семенко, В.И. Сергеев. Логистика. Основы теории: Учебник для 
вузов. – СПб.: Издательство «Союз», 2001. – 544 с. 

Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА - М, 2001. – 
608с.  

Spransmanis N., Trabsporta pakalpojumu ekonomika un organizācija – R., 
RTU, 2001. 

Логистика автомобильного транспорта: концепция, методы, модели / 
В.С. Лукинский, В.И. Бережной, Е.В. Бережная и др. – М.: Финансы и 
статистика, 2002. – 280 с.:  
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С. Джонсон Д., Ф. Вуд Д., Л. Вородлоу Д., Р. Мэрфи-мл П. Современная 
Логистика – М., Вильямс., 2002. 

A. Гаджинский М., Логистика – М., «Маркетинг», 2002. 
 
 
Ieteicama periodika: 

„Dienas bizness” speciāls pielikums „Transports un Loăistika” 
 
Web-saites: 

www.logisticsworld.com 
www.forbes.com/logistics 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums: MAKROEKONOMIKA  
Kred ītpunki  – 3 
Kursa autors: V.DiĦevičs, dr.oec. 
Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Disciplīnas mērėi: 

Disciplīnas studēšanas mērėis ir sniegt studentiem zināšanas par ekonomikas 
attīstības likumsakarībām makrolīmenī (tautsaimniecības mērogā), par valsts 
ekonomiskās politikas mērėiem un instrumentiem. 
 

Disciplīnas uzdevumi: 
Mācību kursā tiek detalizēti izpētīti: makroekonomisko rādītāju sistēma; 

ekonomikas cikliska attīstība un makroekonomikas līdzsvara modeĜi; fiskāla 
politika; naudas apgrozība un monetāra politika. 

Lietot galvenos makroekonomiskus rādītājus, novērtēt to izmaĦu tendences. 
Orientēt studentus makroekonomiskās politikas jautājumos. 

 
Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Makroekonomikas pamatrādītāji un to aprēėināšana. 
2. Ekonomikas cikliskā attīstība. Bezdarbs un inflācija. 
3. Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums. 
4. PatēriĦš, ietaupījumi un investīcijas. 
5. Makroekonomiskā līdzsvara keinsiskais modelis. 
6. Fiskālā politika. 
7. Nauda un banku sistēma. 
8. Monetārā politika. 
9. Makroekonomiskais modelis IS-LM. 
10. Starptautiskās ekonomiskās attiecības. 
11. Ekonomikas izaugsme. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 3 kredītpunkti ir 48 
kontaktstundas un 72 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 3 kredītpunkti ir 30 kontaktstundas un 90 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%.  

Lai iegūtu 3 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto divi eksāmeni (40%) un 
jāpiedalās semināros (30%), kā arī jāuzraksta mājasdarbs (30%) priekšmeta ietvaros. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, kontroldarba sagatavošana. 
 

Pamatliteratūra (mācību):  
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Libermanis, G. Makroekonomika / G. Libermanis. - Rīga: KAMENE, 2006. - 
445 lpp. 

LiepiĦš, Andris. Analītiskā makroekonomika / Andris LiepiĦš. - Otrais papild. 
izd., - Rīga: Turība, 2006. - 53 lpp. - (UzĦēmējdarbības bibliotēka 32). 

Šenfelde, Maija. Makroekonomika: mācību grāmata / Maija Šenfelde. - Rīga: 
RTU, 2006. - 231 lpp. 

Rešina, Ganna. Latvijas Republikas budžets: vakar, šodien, rīt / Ganna Rešina; 
no krievu val. tulk. Modris Vidners. - Rīga: Turība, 2003. - 263 lpp. - 
(UzĦēmējdarbības bibliotēka 36). 

Saulītis J., Šenfelde M. Ievads makroekonomikā –Rīga, 2004. 
Gods, Uăis. Makroekonomika: mācību grāmata / Uăis Gods. - Rīga: Turība, 

2004. - 360 lpp. - (UzĦēmējdarbības bibliotēka). 
Eiropas Savienības ekonomikas pamati. Māc. līdz. Rīga, 2001 – 92 lpp. 
Latvijas makroekonomiskie rādītāji. Macroeconomic indicators of Latvia / LR 

centrālā statistikas pārvalde. Rīga, 2001 – 185 lpp. 
Bikse V. Makroekonomikas pamati: teorija, problēmas politikā. Rīga, Turība, 

2002 – 160 lpp. 
Mankiw N.G., Macroeconomics., Worth Publischer, NY, 2002. 
Dornbusch R., Fischer S., Macroeconomics., McGraw-Hill, Inc., NY, 2001. 
A theory of full employment. Brenner. Y.S. London. 243 p. 2000. 
Страдыня С. Макроэкономика. Курс-конспект лекций и контрольные 

задания для заочного и дистанционного обучения. Рига: БРИ, 2005.-
115с. 

Агафонова С.Л. Макроэкономика. Курс-конспект лекций и контрольные 
задания для заочного и дистанционного обучения. Рига: БРИ, 2005.- 
104с. 

Алтухов В.Е.. Макроэкономика. Учебно-методическое пособие. Рига: БРИ, 
2004.- 147 с. 

 
Papildliteratūra:  
 

Kassalis E., Makroekonomika., LU, Rīga, 2003. 
Latvijas ekonomikas pērstrukturizācijas problēmas jaunās ekonomikas 

apstākĜos., LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2005. 
Ruffin R.J., Gregory P.R. Principles of Economics. Fourth edition. – Broun 

Higher Education. 1990. 
Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 4-е изд. Москва: Дело и 

Сервис, 2001 – 448 с. 
Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. Санкт-Петербург, Питер, 

2000 – 208 с. 
Экономическая теория: учеб. / Под общ. ред. А.И. Добрынина, Г.П. 

Журавлева, Л.С. Тарасевича. Москва. Инфра - М., 2002 – 713 с. 
Rurāne M. Ražošana. Rīga: 2002, Turība – 128 lpp. 
Latvijas statistikas gadagrāmata 2007 g. Rīga. - Centrālā statistikas pārvalde. 
Gods U. Makroekonomika – Rīga, 2002. 
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Latvijas makroekonomiskie rādītāji. Macroeconomic Indicators of Latvia / LR 
centrālā statistikas pārvalde – Rīga, 2001. 

Годе Н. Макроэкономика. Учебно-методическое пособие. Рига, БРИ, 
2000.-84с. 

 
Ieteicama periodika: 

Latvijas Bankas ceturkšĦu un gada biĜeteni.  
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.”ZiĦojums par Latvijas 

tautsaimniecības attīstību”. Rīga. (periodisks izdevums reizi pusgadā).  
Žurnāls „Kapitāls” 
 

Web-saites:  
www.mk.gov.lv  
www.saeima.lv 
www.em.gov.lv  
www.liaa.gov.lv   
www.fm.gov.lv  
www.bank.lv  
www.csb.lv 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  MĀRKETINGS 
Kred ītpunki  – 3  
Kursa autors: Ž.Caurkubule, dr. sc. ing., I. Gerčikovs, dr. oec.  
Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Disciplīnas mērėi: 

Disciplīnas mērėis ir tādu speciālistu sagatavošana, kas spējīgi īstenot efektīvu 
uzĦēmējdarbību mārketinga koncepcijas pamatā tirgus ekonomikas apstākĜos.  
 
Disciplīnas uzdevumi: 
mārketinga teorijas un prakses apgūšana un izpētīšana; 
mārketinga koncepciju apgūšana un priekšstatu izstrādāšana par mārketinga koncepcijas 

realizācijas problēmām un iespējām mūsdienu apstākĜos; 
mārketinga informācijas sistēmas veidošanas metožu apgūšana; 
prasmes pielietot iegūtās zināšanas konkrētajā situācijā. 
 
Kursa apraksts: 
 

Nr T ēmas nosaukums 

1. Mārketinga būtība un metodoloăiskie pamati. 
2. Mārketinga pētījumi. 
3. Tirgus segmentācija. 
4. Mārketinga pasākumu struktūra. 
5. Prece kā mārketinga MIX elements. 
6. Cena kā mārketinga MIX elements. 
7. Preču virzīšana tirgū kā mārketinga MIX elements. 
8. Preču sadale kā mārketinga  MIX elements. 
9. Firmas mārketinga darbības plānošana. 
10. Mārketinga kontrole un revīzija. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 3 kredītpunkti ir 48 
kontaktstundas un 72 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 3 kredītpunkti ir 30 kontaktstundas un 90 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 3 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī jāuzraksta pētījuma projekts vai kursa darbs (30%) priekšmeta ietvaros. 

Semināru laikā ir paredzēts grupu darbs: diskusijas, praktisko situāciju analīze lietišėie 
pētījumi u.c. interaktīvas metodes. 
 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, patstāvīga darba sagatavošana. 
 
Pamatliteratūra (mācību):  

 
Kotlers Filips. Mārketings no A līdz Z. - Rīga: Jumava-2007.- 208 lpp. 
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Ž. Caurkubule, A. VišĦevska. Mārketinga pamati – Rīga: Merkūrijs LAT, 2006. – 175 lpp. 
Caurkubule Ž. Mārketings. Lekciju kurss – konspekts un kontroluzdevumi neklātienes un 

distanta apmācībai. Rīga: BKI, 2005.- 104 lpp. 
Fill, Chris. Marketing Communications. Engagements, Strategies and Practice / Chris Fill. - 

4th ed. - Prentice Hall, 2006. - 911, [38] p. 
Malhotra N.K. Marketing Research. An Applied Approach. – 4th. - Prentice Hall, 2004 – 124 

p. 
Niedrītis, Jānis Ēriks. Mārketings. Kā labāk saprasties ar pircējiem un gūt peĜĦu / Jānis Ēriks 

Niedrītis. - Rīga: Turība, 2005. - 408 lpp. 
Andra Briede. Lietišėais mārketings. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. – 108 lpp. 
Armsa, Brigita. Vietējais mārketings / Brigita Armsa; no vācu valodas tulk. Dina Cipsle. - 

Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. - 144 lpp. 
Березин, И.С. Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар. Продвижение / И.С. 

Березин. - 3-е изд., исправленное и доп. - Москва: Вершина, 2008. - 480 с.: ил., табл. 
Вествуд Дж. Как написать маркетинговый план / пер. с англ. под ред. И.О. Черкасовой. 

– 2-е изд. – Санкт-Петербург: Нева, 2004. – 177, [3] с.  – (The Sunday Times). 
Gaile-Sarkane, Elīna. E-mārketinga pamati: mācību līdzeklis / Elīna Gaile-Sarkane. - Rīga: 

RTU, 2005. - 232 lpp. 
Mārketinga pamati. – Rīga: Jumava, 2002. – 351 lpp. 
Буренина, Т.А. Маркетинг на базе Интернет-технологий / Т.А. Буренина. - Москва: 

Благовест-В, 2005. - 152 с. 
Kenneth E. Clow, Donald Baack. Integrated Advertising, Promotion, & Marketing 

Communications. – 2nd ed. – Prentice Hall, 2004. – 538 p. 
 
Papildliteratūra: 

Zavadskis.M. Pārdošanas meistarība / no krievu val. tulk. Kurga S. – Rīga: 
JUMAVA, 2004. – 297 lpp. 

Kotlers, Filips. Mārketinga pamati / Filips Kotlers; no angĜu val. tulk. Teika Lapsa. - 
Riga: JUMAVA. - 2006. - 647 lpp. - (Biroja sērija). 

Дэвид А. Аакер, В. Кумар, Дж. Дэй. Маркетинговые исследования / пер. с англ. 
А. Шалек; под ред. С.Г.Божук. – 7-изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2004. – 
848 с. 

Томас Гэд, Анетт Розенкрейц. Создай свой бренд / пер. с англ. В.В. Первушина; 
под ред. И.В. Андреевой. - Санкт-Петербург: НЕВА, 2004. – 192 с.gs. 
Rokasgrāmata / no angĜu val. tulk. Ilze Dukate. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. – 
284 lpp. 

Гунаре М. Маркетинг. Курс-конспект лекций и контрольные задания для 
заочного и дистанционного обучения. Рига: БРИ, 2005.- 154с. 

J.Ē. Niedrītis. Mārketings. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. – 240 lpp. – 
(Sērija “UzĦēmējdarbības bibliotēka”). 

Džims Blaits. Mārketing Menedžment. – 11th ed. – Prentice Hall, 2003. – 130, [4] p. 
Praude, Valērijs. Mārketings: mācību grāmata / Valērijs Praude. - Rīga: Izglītības 

soĜi, 2004. - 665 lpp. 
Praude, V. Mārketinga komunikācijas. 1. Teorija un prakse / Valērijs Praude, JeĜena 

Šalkovska. - Rīga: Vaidelote, 2005. - 485 lpp. 
Praude, Valērijs. Mārketinga komunikācijas. 2. Teorija un prakse / Valērijs Praude, 

JeĜena Šalkovska. - Rīga: Vaidelote, 2006. - 455 lpp.: ill. - (Menedžments). 
Липсиц, И.В. Маркетинг для топ-менеджеров / И.В. Липсиц. - Москва: 

ЭКСМО, 2007. - 448 с. - (Профессиональные издания для бизнеса). Книга с 
апгрейдом (усовершенствования). 

 
Web-saitesi: 
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www.lbka.lv  
www.titul.lv  
www.savsbizness.lv  
www.amadeusprou.lv  
www.vid.gov.lv 
www.likumi.lv  
www.oecd.org  
www.worldbank.org 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  MENEDŽMENTS 
Kred ītpunki  – 3 
Kursa autors: Ž. Caurkubule, dr. sc. ing., V. DiĦevičs, dr. oec. 
Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Disciplīnas mērėi: 

Iepazīstināt ar vadīšanas teorijas pamatiem, kā arī attīstīt patstāvīgu domāšanu, analītisku 
pieeju dažādu vadīšanas situāciju vērtēšanā. 

 
Disciplīnas uzdevumi: 

Veicināt izpratni par vadīšanas būtību. 
Iemācīt pieĦemt optimālos lēmumus. 
Iepazistināt ar vadītāja darbības pamatelementiem: plānošanu, lēmumu pieĦemšanu, 

stratēăijas noteikšanu, problēmu un konfliktsituāciju risināšanu. 
izprast centralizācijas un demokratizācijas priekšrocības un trūkumus konkrētos apstākĜos. 

 
 

Kursa apraksts:  

Nr Temats 

1. Vadīšanas teoriju evolūcija un attīstība. 
2. Organizācija un vadīšana. 
3. Komunikācijas organizācijā. 
4. Lēmumu pieĦemšanas process. 
5. Plānošana kā vadīšanas funkcija. 
6. Organizēšana kā vadīšanas funkcija. 
7. Motivēšana kā vadīšanas funkcija. 
8. Kontrole kā vadīšanas funkcija. 
9. Vadīšanas metodes un stili. 
10. Vadīšana: vara, iedarbība un autoritāte. 
11. Vadīšana, konflikta, pārmaiĦu, stresa situācijas. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 3 kredītpunkti ir 48 
kontaktstundas un 72 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 3 kredītpunkti ir 30 kontaktstundas un 90 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 3 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī jāuzraksta referāts vai kursa darbs (30%) priekšmeta ietvaros. 
Semināru laikā ir  paredzēts grupu darbs: diskusijas, praktisko situāciju analīze lietišėie pētijumi 
u.c. interaktīvas metodes. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, patstāvīga darba sagatavošana. 
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Pamatliteratūra (mācību):  

 
Frīmentls, Deivids "Komandas" motivācija un vadība. 50 praktiski padomi / Deivids 

Frīmentls; tulk. Kristīne LapiĦa; red. I. Vjacira. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. - 125 lpp. - 
(Veiksmīga biznesa pamatprincipi). 

Spulle Ā.A. Praktiskais personālmenedžments. 
Forands I. Personālvadība. – Rīga: Turība, 2000. – 79 lpp. 
Naylor, J. Management/John Naylor. - 2nd. Ed. - Prentice Hall, 2004.–668 p. 
The management of common land in north west Europe, 1500-1850. Ed. by by Martina De 

Moor, Leigh ShawTaylor & Paul Warde. Turnhout, Belgium : Brepols, 2002. 261 p 
Industriālās attiecības. Māc. līdzeklis.  – Rīga, RTU, 2001. – 146 lpp. 
Хартли, Роберт Ф. Ошибки и успехи менеджмента / Роберт Ф. Хартли; пер. с англ. 

Л.А. Седова. - Москва: Поколение, 2007. - 416 с. 
Ukolovs, Vladimirs Vadības teorija / V. Ukolovs, A. Mass, J. Bistrjakovs; no krievu val. 

tulk. Anita Kunda. - Rīga: Jumava, 2006. - 246 lpp. 
Vīksna A. Personāla vadība. - R.: Jumava, 1999. 
Литвинский Ю.Л. Что такое менеджмент. Изложение о привычном и непривычном. 

Рига, БРИ, 2001.- 84с. 
Никифоров В. Методы принятия управленческих решений. Курс-конспект лекций и 

контрольные задания для магистрантов. Рига: БРИ, 2005.- 123с. 
Атаманчук, Г.В. Управление. Сущность, ценность, эффективность: учебное пособие / 

Г.В. Атаманчук. - Москва: Культура, 2006. - 544 с. - (Gaudeamus). 
Zvirbule-BērziĦa, Andra Ražošanas menedžments / Andra Zvirbule-BērziĦa. - Rīga: Turība, 

2006. - 150 lpp. - (UzĦēmējdarbības bibliotēka 48). 
Ešenvalda, Inese PārmaiĦu vadība / Inese Ešenvalda. - Rīga: JāĦa Rozes apgāds, 2007. - 264 

lpp. 
Граждан, В.Д. Теория управления: учебное пособие / В.Д. Граждан. - Москва: 

Гардарики, 2007. - 416 с. 
 
Papildliteratūra: 
 

Саймон Г. и др. Менеджмент в организациях / Пер. с англ. – М.: Экономика, 1995. – 
335 с. 

Ладанов. Практический менеджмент. 
Уткин Э.А. Курс менеджмента.: Учеб. для ВУЗов. – М., Зеркало, 1998. – 448.с. 
Edeirs, Džons. Efektīvas vadības skola / Džons Edeirs; no angĜu val. tulk. Liene Akmens. - 

Rīga: Asja, 1999. - 255 lpp. 
Dessler, G. Management. Principles and Practices for Tomorrow's Leaders / Gary Dessler. - 

3rd ed. - Prentice Hall, 2004. - 546, [48] p. 
Виханский О., Наумов А. Менеджмент. – 3-е изд. – М., Гардарика, 1998. – 528 с. 
Lēmumu pieĦemšana; no angĜu val. tulk. Agnese Orupe. - Rīga: LID, 2007. - 194 lpp. - 

(Harvard Business Review on). 
Certo, S.C. Modern Management / Samuel C. Certo. - 8th ed. - Prentice Hall, 2003. - 595, 

[25] p.  
Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. – Минск, 2005. 

 
Web-saites: 

www.lbka.lv  
www.titul.lv  
www.savsbizness.lv  
www.amadeusprou.lv  
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www.vid.gov.lv 
www.likumi.lv  
www.oecd.org  
www.worldbank.org  
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 

Studiju kursa nosaukums: MIKROEKONOMIKA  
Kred ītpunki  – 3 
Kursa autors: A. Rubanovskis, dr.oec. 
Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Disciplīnas mērėi: 

Dot studentiem kompleksu priekšstatu par ekonomikas funkcionēšanu 
saimniecisko vienību (firmu, indivīdu) līmenī, īpaši akcentējot firmas efektīvas 
darbības problēmas tirgus konkurences apstākĜos. 
 

Disciplīnas uzdevumi: 
pamatzināšanas, ko studenti iegūst no mācību disciplīnas: pieprasījuma un 

piedāvājuma teorija; patērētāju rīcības teorija; ražošana un ražošanas 
izmaksas; tirgus konkurences modeĜi. 

pamatprasmes, ko iegūst studenti: analizēt tirgus līdzsvara modeli; noskaidrot 
pieprasījuma un piedāvājuma faktorus;  

veikt ražošanas izmaksu aprēėinus un analīzi;  
risināt peĜĦas maksimizācijas (vai zaudējumu minimizācijas) uzdevumus. 
papildinošās disciplīnas: ekonomikas teorijas pamati. 
 

Kursa apraksts: 
 

N.p.k. Temats 

1. Pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbība, tirgus mehānisms. 
2. Pieprasījuma un piedāvājuma elastība. 
3. Patērētāja uzvedības likumsakarības. Patērētāja līdzsvars un pieprasījuma līknes 

noteikšana. 
4. Ražošana un izmaksas. 
5. Konkurences firmas peĜĦas maksimizācijas un piedāvājuma līkne. 
6. Tīrais monopols. Cenu veidošanās. 
7. Cenu veidošanas monopolkonkurences apstākĜos. 
8. Oligopols. 
9. Ražošanas faktoru tirgus. Darbs. 
10. Ražošanas faktoru tirgus. Kapitāls un zeme. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 3 kredītpunkti ir 48 
kontaktstundas un 72 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 3 kredītpunkti ir 30 kontaktstundas un 90 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%.  

Lai iegūtu 3 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto divi eksāmeni (40%) un 
jāpiedalās semināros (30%), kā arī jāuzraksta kontroldarbs (30%) priekšmeta ietvaros. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, kontroldarba sagatavošana. 
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Pamatliteratūra (mācību):  
 

Škapars, Roberts. Mikroekonomika / Roberts Škapars. - Rīga: Ekonomikas 
pētījumu un biznesa izglītības institūts, 2007. - 369 lpp. 

Lībermanis, Georgs. Mikroekonomika / Georgs Lībermanis. - Rīga: Kamene, 
2006. - 371 lpp. 

Nešpors, Viktors. Ievads mikroekonomikas teorijā / Viktors Nešpors. - 
Pārstrādāts izdevums. - Rīga: Kamene, 2005. - 150 lpp. 

Dzelmīte M. Mikroekonomika / Maija Dzelmite, Marija Volodina. - Rīga: 
Izglītības soli, 2004. - 241 lpp. 

Georgs Libermanis. CeĜvedis ekonomikā. Ekonomiskās uzvedības un rīcības 
motivācijas mehānisma pamati jeb ievads tirgus saimniecībā. – Rīga, BKI, 
2006. 

Roberts Škapars. Uzdevumi un testi mikroekonomikā. 1. un 2. daĜa. – Rīga 
2002. 

John Sloman with collaboration of Mark Sutcliffe. Economics. 5-th Edition – 
University of West of England, 2005. 

William I.Baumol , Alan S Blinder. Economics. Principles and Policy. 19-th 
Edition – Thmson South-Western, 2004. 

Микроэкономика. Практический подход (Managerial Economics): учебник / 
под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова. - 3-е изд., стереотипное. - 
Москва: КНОРУС, 2007. - 660 с. 

Тарануха, Ю.В. Микроэкономика: учебник / Ю.В. Тарануха; под общей 
ред. А.В. Сидоровича. - Москва: Дело и Сервис, 2006. - 640 с. - 
(Учебники МГУ им. М.В. Ломоносова). 

Экономическая теория. Микроэкономика - 1, 2: учебник / под общей ред. 
Г.П. Журавлевой. - 2-е изд., исправ. и доп. - Москва: Дашков и К, 2006. 
- 934 с.  

Гуров В. Микроэкономика. Курс-конспект лекций и контрольные задания 
для заочного и дистанционного обучения. Рига: БРИ, 2004.- 100с. 

Papildliteratūra:  
 

Nešpors Viktors. Mikroekonomikas teorija. Mācību līdzeklis patstāvīgam 
darbam. Otrais papildinātais izdevums – Rīga 2002. 

Kjells Gunnars Hofs sadarbībā ar Karinu Marinsku. Biznesa ekonomika. – Rīga 
2002. 

Uăis Gods. Mikroekonomika. 1. un 2. daĜa. – Rīga 2000. 
Ivars Brīvers. Ekonomikas teorijas vēsture biogrāfij ās. - Rīga 2001. 
Dominick Salvatore. Microeconomics: Theory and Applications. - Macmillan 

Publishing Company 1986. 
Ralph T. Byrns, Gerald W. Stone. Microeconomics. - Scott, Foresmann and 

Company 1989. 
Parkin M. Microeconomics. – Eddison – Wasloy Publishing Company. 1990. 
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Ruffin R.J., Gregory P.R. Principles of Economics. Fourth edition. – Brown 
Higher Education. 1990. 

Baumel W.J., Blinder A.S. Economics, principles and policy. Microeconomics. 
– Harcort Brace Jovaovieh . 1988. 
 

Ieteicamā periodika: 
Latvijas economists 
Kapitāls 
 

Web-saites: 
www.lbka.lv  
www.titul.lv  
www.savsbizness.lv  
www.amadeusprou.lv  
www.vid.gov.lv 
www.likumi.lv  
www.oecd.org  
www.worldbank.org  
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  NODOKěI UN NODEVAS 
Kred ītpunki  – 2 
Kursa autors: A. Rubanovskis, dr. oec., L.Verovska, dr. oec. 
Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Disciplīnas mērėi: 

Sniegt teorētiskās zināšanas par nodokĜu sistēmu un apgūt skaitĜošanas prasmi un to 
praktisko pielietojumu; topošajiem speciālistiem labāk izprast nodokĜu aplikšanas sistēmu un 
tekošās izmaiĦas likumā par nodokĜiem. 

 
Disciplīnas uzdevumi: 
 
Radīt izpratni par nodokĜu un nodevu jēdzieniem, pamatprincipiem, teorijām, 

subjektiem un objektiem, nodokĜu attiecībām un to tiesisko regulējumu. 

Dot prasmi pielietot tiesiskās aizsardzības līdzekĜus šajos jautājumos un izmantot 
iegūtās zināšanas juridiska rakstura problēmu praktiskai risināšanai. 

Paplašināt zināšanas un dot izpratni par nodokĜu teoriju un politiku LR un pasaule. 
 
Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. LR un citu valstu nodokĜu sistēmas, to būtība un funkcijas. Likums par nodokĜiem un 
nodevām. Valsts un pašvaldību nodevas. NodokĜu sistēmas problēmas un paredzamās 
izmaiĦās likumdošanā. 

2. Muitas nodoklis.  
3. Akcīzes nodoklis. 
4. Pievienotās vērtības nodoklis. 
5. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.  
6. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 
7. Nekustamā īpašuma nodoklis. 
8. UzĦēmuma ienākuma nodoklis.  
9. Dabas resursu nodoklis. 
10. Loteriju un azartspēĜu nodoklis. 

 

 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī kontroldarba izpilde (30%) priekšmeta ietvaros. 
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Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, kontroldarba izpilde. 
 

Pamatliteratūra (mācību):  
 

Zvejnieks, A. Ipašums un nodokĜi: mācību grāmata / A. Zvejnieks. - Rīga: 
Rīgas Tehniskā universitāte, 2006. - 575 lpp. 

Leibus, Inguna. Individuālā uzĦēmēja grāmatvedība un nodokĜi / Inguna 
Leibus. - Rīga: Lietišėās informācijas dienests, 2006. - 192 lpp. - (Bilances 
bibliotēka). 

Ieva KodoliĦa. NodokĜi Latvijā ‘ 2004. – Rīga: Turība, 2004.g. - 64.lpp. 
Ieva KodoliĦa. Latvijas nodokĜi nerezidentiem. - Rīga 2002.g. – 123.lpp. 
Eiropas nodokĜi Latvijā / Kristine Jarve, Ilona Butāne, Irena Zirape. - Rīga: 

Latvijas Ekonomists, 2004. - 189 lpp. 
.Thuronnyi V. Tax law design and drafting. – The Hague: Kluwer Law 

International, 2003. 
Terra B., Wattel P. European tax law. Third edition. – London, The Hague, 

New York: Kluwer law internetional, 2001. 
Vai esi gatavs valsts ieĦēmumu dienesta pārbaudei? - Rīga: Kamene. 2005. - 

Likums par iedzīvotāju ienākuma nodokli. - 62 lpp., Likums par nekustamā 
īpašuma nodokli. - 21 lpp., Likums par pievienotās vērtības nodokli. 86 lpp., 
Likums par uzĦēmumu ienākuma nodokli. 92 lpp. 

Vai esi gatavs valsts ieĦēmumu dienesta pārbaudei?- Rīga: Kamene, 2005. VID 
metodiskie norādījumi par darba Ħēmēju valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksu aprēėināšanu. - 89 lpp., VID metodiskie norādījumi par iedzīvotāju 
ienākuma nodokĜa aprēėināšanas kārtību. -172 lpp., VID metodiskie 
norādījumi par pievienotās vērtības nodokĜa aprēėināšanu un uzskaiti 
grāmatvedībā. - 203 lpp., VID metodiskie norādījumi par uzĦēmumu 
ienākuma nodokĜa  aprēėināšanas kārtību. - 141 lpp. 

Podvinska, Nina. Pievienotas vērtības nodoklis. Komentāri par PVN likumu un 
tā piemērošanas noteikumiem / Nina Podvinska. - Rīga: LID, 2006. - 272 
lpp. - (Bilances Bibliotēka). 

Lukašina, Olga. Rekomendācijas nodokĜu likumdošanas studēšanai (Ħemot vēra 
grozījumus 2005 gadā) / Olga Lukašina. - Rīga: Biznesa informācijas birojs, 
2005. - 86 lpp. 

Лукашина, О. Рекомендации по изучению налогового законодательства. 
(С учетом изменений в 2007 году) / Ольга Лукашина. - Рига: BIB, 2007. 
- 96 с. 

Налоги. Сборник актуализированных законов Латвии. - Рига: BIB, 2007. - 
318 с. 

KodoliĦa-Miglāne, Ieva. Latvijas nodokĜi pēc iestāšanās Eiropas savienībā: 
mācību līdzeklis / Ieva KodoliĦa-Miglāne. - Rīga: Turība, 2005. - 103 lpp. - 
(UzĦēmējdarbības bibliotēka). 

 

Papildliteratūra:  
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Eiropas nodokĜi Latvijā. – Rīga: Latvijas ekonomists / anno 1992, Ernst & 
Young, 2004. 

Nekustamā īpašuma nodoklis, normatīvie akti. / O. Lukašinas likuma 
skaidrojumi.-Rīga: Kamene, 2003.-66lpp.  

Iesniedz deklarāciju un saĦemsi pārmaksato nodokli! - Rīga : Mans īpašums, 
2003. - 61, [3] lpp. Автор: Belakovs, N. 

Par uzĦēmumu ienākuma nodokli.- Rīga: Biznesa informācijas birojs, 2000.-40 
lpp. 

Par pievienotās vērtības nodokli.- Riga: Biznesa informācijas birojs, 2000.-56 
lpp. 

Rešina G. Latvijas Republikas budžets: Vakar, Šodien, Rīt. – Rīga: Biznesa 
augstskola Turība, 2003. 

Duelfel G., Bilsdorfer P., Weiman R. Steuerrecht. Eine Einfuehrung fuer 
Juristen und İkonomen. – Bielefeld: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., 
2001. 

KodoliĦa I. NodokĜi Latvijā ‘2004. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 
Sīpola E. Mūsdienu nodokĜu teorija. – Rīga: RTU, 2001. 
NodokĜu ceĜvedis. Likumi “Par nodokĜiem un nodevām” un “Par uzĦēmumu 

ienākuma nodokli”. – B.v.: Dienas bizness, Deloitte & Touche, b.g. – 1. sēj. 
NodokĜu likuma komentāri / nodokĜu ceĜvedis. Likumu “Par pievienotās 

vērtības nodokli” un “Par dabas resursu nodokli” komentāri. – B.v.: Dienas 
bizness, Deloitte & Touche, b.g. – 2. sēj. 

NodokĜu likuma komentāri / nodokĜu ceĜvedis. Muitas likuma komentāri. – 
B.v.: Dienas bizness, Deloitte & Touche, b.g. – 3. sēj. 

NodokĜu likuma komentāri / nodokĜu ceĜvedis. Likumu “Par iedzīvotāju 
ienākumu nodokli” un “Par valsts sociālās apdrošināšanu “komentāri. – B.v.: 
Dienas bizness, Deloitte & Touche, b.g. – 4. sēj. 

MK noteikumi Nr. 968 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 
likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2006.gadā. 

MK noteikumi Nr. 1017 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 
likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2005.gadā. 

MK noteikumi Nr. 799 Kārtība, kādā Valsts ieĦēmumu dienests sniedz Valsts 
sociālās apdrošināšanas aăentūrai ziĦas par veiktajām valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

MK noteikumi Nr. 709 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 
likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2004.gadā. 

MK noteikumi Nr. 230 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās 
apdrošināšanas speciālajiem budžetiem. 

MK noteikumi Nr. 397 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu veicēju reăistrāciju un ziĦojumiem par valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

MK noteikumi Nr. 193 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru. 
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MK noteikumi Nr. 164 Kārtība, kādā tiek aprēėinātas un atmaksātas 
pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. 

MK noteikumi Nr. 397 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu veicēju reăistrāciju un ziĦojumiem par valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

MK noteikumi Nr. 793 Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu 
piemērošanas kārtība". 

MK noteikumi Nr. 780 Noteikumi par papildu deklarācijas par ienākumiem, 
ieĦēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības 
maiĦu veidlapu un kārtību, kādā Valsts ieĦēmumu dienests uz aprēėinu 
pamata nosaka iedzīvotāju. 

MK noteikumi Nr. 41 Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un 
tās aizpildīšanas kārtību. 

MK noteikumi Nr. 481 Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un 
nodokĜa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokĜa aprēėināšanai. 

MK noteikumi Nr. 219 Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un 
darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi. 

MK noteikumi Nr. 337 Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

MK noteikumi Nr. 112 Noteikumi par ienākumiem, par kuriem jāmaksā algas 
nodoklis. 

MK noteikumi Nr. 233 Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 
apliekami fizisko personu ienākumi no izlozēm un azartspēlēm. 

MK noteikumi Nr. 138 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokĜa papildu 
atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās 
pretošanās kustības dalībniekiem. 

MK noteikumi Nr. 533 Noteikumi par biedrībām un nodibinājumiem, kas 
atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumiem par tiem 
piederošajām ēkām un būvēm. 

MK noteikumi Nr. 495 Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu 
piemērošanas kārtība. 

MK noteikumi Nr. 285 Noteikumi par kritērijiem, pēc kuriem biedrībām un 
nodibinājumiem piederošās ēkas un būves netiek apliktas ar nekustamā 
īpašuma nodokli. 

MK noteikumi Nr. 955 Noteikumi par ēku un būvju nekustamā īpašuma 
nodokĜa deklarācijām un pārskatiem. 

MK noteikumi Nr. 677 Noteikumi par sabiedriskajām organizācijām, kas 
atbrīvotas no nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumiem par sabiedriskajām 
organizācijām un to uzĦēmumiem piederošajām ēkām un būvēm. 

MK noteikumi Nr. 76 Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek 
zemi, kuru aizĦem atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes. 

MK noteikumi Nr. 396 Noteikumi par masu aktīvās atpūtas centru, sporta būvju 
un ēku, kā arī to uzturēšanai nepieciešamās zemes neaplikšanu ar nekustamā 
īpašuma nodokli. 

AzartspēĜu un izložu likums. 
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Likums par „Par izložu un azartspēĜu nodevu un nodokli”. 
Likums par „Pievienotās vērtības nodokli”. 
MK noteikumi Nr. 276 Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” normu 

piemērošanas kārtība. 
MK noteikumi Nr. 239 Kārtība, kādā Valsts ieĦēmumu dienests personu izslēdz 

no Valsts ieĦēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo 
personu reăistra. 

MK noteikumi Nr. 680 Noteikumi par medicīniskajām ierīcēm un medicīnas 
precēm, to komplektējošām daĜām, rezerves daĜām un piederumiem, kuru 
piegādēm piemēro pievienotās vērtības nodokĜa piecu procentu likmi. 

MK noteikumi Nr. 782 Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par 
pievienotās vērtības nodokĜa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu 
līdzfinansēto projektu ietvaros un pieĦem lēmumu par pievienotās vērtības 
nodokĜa iekĜaušanu projektu attiecināmajās izmaksās. 

MK noteikumi Nr. 271 Noteikumi par medikamentiem, kuru piegādēm piemēro 
pievienotās vērtības nodokĜa piecu procentu likmi.  

Likums „Par akcīzes nodokli.  
Dabas resursu nodokĜa likums.  
MK noteikumi. Nr. 504 Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas 

kārtība.  
MK noteikumi Nr. 404 Noteikumi par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu 

nodokĜa samaksas par videi kaitīgām precēm.  
MK noteikumi Nr. 503 Noteikumi par dabas resursu nodokĜa maksāšanas un 

atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekĜiem un par kārtību, kādā atbrīvo no 
dabas resursu nodokĜa samaksas par transportlīdzekĜiem.  

MK noteikumi Nr. 555 Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas 
kārtība.  

MK noteikumi Nr. 270 Dabas resursu nodokĜa atvieglojumu piemērošanas 
kārtība uzĦēmumiem (uzĦēmējsabiedrībām), kuri realizē brīvprātīgu 
izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmu". 

Likums „Par uzĦēmumu ienākuma nodokli”.  
MK noteikumi Nr. 556 Likuma "Par uzĦēmumu ienākuma nodokli" normu 

piemērošanas noteikumi.  
MK noteikumi. Nr. 927 Noteikumi par uzĦēmumu ienākuma nodokĜa taksācijas 

gada deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību.  
Likums „Par vieglo automašīnu un motociklu nodokli”. 
 

Ieteicamā periodika: 

„Bilance” 

The Economist 

„Dienas bizness”  

“Dienas bizness” , pielikums : „Saldo”  

“Latvijas Vēstnesis” 
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Web-saites: 

www.pro.nais.dati.lv 

www.fm.gov.lv  

www.vid.gov.lv  

www.saeima.gov.lv 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA  
 
 

Apstiprinu 
Programmas “Eiropas ekonomika 

 un bizness” direktore 
__________________________ 

Žanna Caurkubule 
“____”_______________2008.g. 

 
 

 
 
 
 

Studiju programma disciplīnā 
 

PĀRVALDES UZSKAITE 

( p i l n a  l a i k a / n e p i l n a  l a i k a )  
 

Profesionālā augstākās izglītības studiju programma 
“Eiropas ekonomika un bizness” (42345) 

profesionālā bakalaura grāda uzĦēmējdarbībā 
un 

ekonomista 
kvalifikācijas iegūšanai 

 
 
 
 
 

Specialitāte – ekonomika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RĪGA, 2008 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 

 
Studiju kursa nosaukums: PĀRVALDES UZSKAITE  
Kred ītpunki  – 2  
Kursa autors: I.Grīnberga, mg. oec. 
Pārbaudes forma: eksāmens 

 
Disciplīnas mērėi: 

Ekonomiskās informācijas vadības uzskaites metožu apgūšana vadības 
darbības lēmumu pieĦemšanai un tās seku novērtēšanai. 

 

Disciplīnas uzdevumi: 

Veidot studentiem teorētiskās zināšanas pārvaldes uzskaites jomā, pamatojoties 
uz LR likumiem par nodokĜiem un grāmatvedību;  

Attīstīt studentiem iemaĦas un prasmes pieĦemt lēmumus saistībā ar pārvaldes 
uzskaiti, izmantojot izmaksu aprēėina un pašizmaksas noteikšanas 
metodikas zināšanas, CVP analīzi, ierobežotājfaktoriem un relevantām 
izmaksām;  

Attīstīt prasmes un iemaĦas veidot pārskatus par ienākumiem un zaudējumiem, 
izmantojot dažādas kalkulācijas metodes. 

 

Kursa apraksts: 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Pārvaldes uzskaites jēdziens, mērėi un saturs. 
2. Pārvaldes uzskaite informatīvais nodrošinājums. 
3. Pārvaldes analīzes un uzskaites algoritms. 
4. Pārvaldes uzskaites un analīzes virzieni. 
5. Pašizmaksu analīze. 
6. PeĜĦas un izdevumu analīze. 
7. Maržinālā analīze. 
8. Segmentālā analīze. 
9. Funkcionālā un vērtības analīze. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto ieskaite (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
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Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
 

Pamatliteratūra (mācību): 
 

Saksonova S. Finanšu vadības praktiskās metodes, Rīga 2006. 
Saksonova S. UzĦēmumu darbības plānošanas paĦēmieni, Rīga, 2006. 
Gringlazs, Leonīds. Krājumu pārvaldības pamati: mācību līdzeklis / 

Leonīds Gringlazs, JevgeĦijs Kopitovs. - Rīga: RSEBAA, 2005. - 96 
lpp.: tab., sh. 

Rurāne M. UzĦēmuma finanšu vadība. Rīga, 2003.- 255 lpp. 
Saksonova S. UzĦēmuma darbības plānošanas paĦēmieni – Rīga, 2004. 
Hofs K.G. Biznesa ekonomika.- Rīga: JāĦa Rozes apgāds, 2002. 
Dudele A., Korsaka T. Finanšu vadības pamati. Rīga.: Banku augstskola, 

2001.- 99 lpp. 
Brūna I., Kaire L. Apgrozāmo līdzekĜu uzskaite. – Rīga: LU, 2000. 
Andžane V., IlgtermiĦa ieguldījumu uzskaite.- Rīga:LU,2000. 
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers. Principles of Corporate Finance. 

7th ed. International Edition, McGraw-Hill, Inc. 2003. 
William G. Zikmund. Business Research Methods, 6th edition, The 

Dryden Press, 2000 – 660 p. 
Pahler A. Advanced accounting: concepts and practice, 7th ed., Forth 

Worth: the dryen Press, 2000. 
"Guide to Financial Reporting and Analysis";Eugene E. Comiskey, 

Charls W. Mulford; John Wiley & Sons; 1-st edition; July 15, 2000. 
Страдыня С. Управленческий учет: управление затратами и 

результатами деятельности организации. Рига: БРИ, 2004.- 249с. 
Вахрушина, М.А. Учет на предприятиях малого бизнеса: учебное 

пособие / М.А. Вахрушина, Л.В. Пашкова; под общей ред. М.А. 
Вахрушиной. - Москва: Вузовский учебник, 2006. - 368 с. 

Попова, Л.В. Современный управленческий анализ. Теория и 
практика контролинга: учебное пособие / Л.В. Попова, Т.А. 
Головина, И.А. Маслова. - Москва: Дело и Сервис, 2006. - 272 с. 

Просветов, Г.И. Управленческий учет: задачи и решения: учебно-
методическое пособие / Георгий Просветов.- Москва: РДЛ, 2006.- 
270 с. 

Хорнгрен, Ч. Управленческий учет / Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. 
Датар; пер. с англ. О.А. Пинус…[и др.]. - 10-е изд. - Санкт-
Петербург: Питер, 2005. - 1008 с.: ил. - (Бизнес-класс). 

 
Papildliteratūra:   
 

Finanšu pārskatu revīzija: Starptautiskie revīzijas standarti: māc. līdz. / D. 
DaĦeviča – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003. – 124 lpp. 

LR likums „Gada pārskatu likums”. 
Grāmatvedība. Audits. Revīzija: metod. mac. līdz. / G. Mālderis – Rīga: 

Biznesa augstskola Turība, 2002. – 125 lpp. 
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Caune J., Dzedons A., Petersons L. Stratēăiskā vadīšana – Rīga, 2000. 
Diderihs H. UzĦēmuma ekonomika – Rīga, 2000. 
Zālītis U. Latvijas komercbanku pasu kapitāls un tā pietiekamības novērtēšana./ 

Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas. LU zinātniskie raksti. 
637. sej. Zin. redaktore asoc.prof. E.Dubra. Riga.: LU, 2001.- 228 lpp. 

Analysis of Financial Statements"; Leopold A. Bernstein, John J Wild; 
MeGraw - Hill Trade; 5-th edition; September 20, 1999. 

Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin. Valuation. Measuring & Managing 
the Value of Companies. 3rd ed. McKinsey & Company Inc. John Wiley & 
Sons Inc. 2000. 

Ф. Ченг Ли, Д. И. Финнерти, Финансы корпораций – теория, методы и 
практика. М., INFRA- M 2003. 

 10. Аудиторский словарь / Под. ред. В.Я. Соколова – Москва: Финансы и 
статистика, 2003 – 190 с. 

 11. С. Росс, Р. Велтерфилд, Б. Джордан, Основы корпоративных финансов, 
Москва, Лаборатория базовых знаний, 2004. 

 

Ieteicamā periodika: 

Grāmatvedība un Revīzija  
Bilance  
Business Journal Review.  
Kapitāls 

 
Web-saites: 

www.pro.nais.dati.lv 

www.fm.gov.lv  

www.vid.gov.lv  

www.saeima.gov.lv 
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Apstiprinu 
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__________________________ 
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“____”_______________2008.g. 

 
 

 
 
 
 

Studiju programma disciplīnā 
 

PEDAGOĂIJAS PAMATI  
 

( p i l n a  l a i k a / n e p i l n a  l a i k a )  
 

Profesionālā augstākās izglītības studiju programma 
“Eiropas ekonomika un bizness” (42345) 

profesionālā bakalaura grāda uzĦēmējdarbībā 
un 

ekonomista 
kvalifikācijas iegūšanai 

 
 
 
 
 

Specialitāte – ekonomika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RĪGA, 2008 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 
 
 
Studiju kursa nosaukums: PEDAGOĂIJAS PAMATI 
Kred ītpunki  – 1 
Kursa autors: O. ĥikiforovs,  dr.psych. 
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi: 
 Izveidot priekšstatu par vispārējās pedagoăijas attīstību, profesionālo zinātni 
un prakses lauku. Iepazīstināt ar sociālās pedagoăijas būtību, sniedzot zināšanas 

par sociālās pedagoăijas darbības koncepciju un modeĜiem. 
 
Disciplīnas uzdevumi:  

iepazīstināt ar pedagoăijas zinātnes galvenajiem attīstības virzieniem; 
iegūt profesionālās un mācību problēmu situāciju analīzes, profesionālās 

saskarsmes un mijiedarbības, individuālo un kopīgo lēmumu pieĦemšanas, 
refleksijas un darbības attīstības pieredzi; 

apgūt mūsdienu mācību procesa teorētiskos projicēšanas, organizēšanas un 
realizēšanas, tā gaitas un rezultātu diagnosticēšanas pamatus; 

apgūt studentu, skolnieku, ražošanas personāla audzināšanas darba metodes; 
veidot mācību nodarbību galveno veidu sagatavošanas un vadīšanas prasmes; 
iepazīstināt ar profesionālās domāšanas, tehniskās jaunrades attīstības idejām. 

 
Kursa apraksts: 
 

Nr. 

Tēmas nosaukums 
1. Izglītības vērtības un mērėi 

2. Izglītības mūsdienu stratēăija un modeĜi 

3. Pedagoăijas attīstošās tehnoloăijas 

4. Starppersonību attiecību pedagoăija 

5. Mācību un audzināšanas situāciju projektēšanas pamati 

6. Mācību darba organizēšanas formas 

7. Pedagoăiskā kontrole un izglītības kvalitātes novērtējums 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
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 Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 1 kredītpunkts ir 16 
kontaktstundas un 24 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 1 kredītpunkts ir 10 kontaktstundas un 30 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 
 Lai iegūtu 1 kredītpunktu studentam ir sekmīgi jānokārto ieskaite (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 

Studentu patstāvīgais darbs: 
Studentiem veiksmīgi jāapgūst 

literatūra un sistemātiski 
jāpiedalās un jāpiedalās tās 

apstiprināšanā. 
Pamatliteratūra (mācību): 
 

Nikiforovs O. Psiholoăija – pedagogam. Rīga Izglitības soĜi 2007. 
Nikiforovs O. Pedagoăija – Psihologam. Rīga Izglītibas soĜi 2007. 
Špona A. Audzināšanas process teorijā un praksē. - R.: RaKa, 2004. 
Ilze Plaude. Sociālā pedagoăija- Rīgā, , “RaKA”, 2001. 
Sociālais darbs skolā. Roberta Konstebla, Širlijas Makdonaldas, Džona P. Flinna 

redakcijā. Prakse, politika un pētījumu perspektīvas. – Rīgā, “Jumava”, 2001. 
Zaiga RudĦicka. Sociālais pedagogs skolā- Rīgā, “RaKA”, 2001. 
Zelmenis V. Pedagoăijas pamati. - R.:RaKa, 2000. 
Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. - R.: RaKa, 2001. 
Никифоров В.Е. Теоретические основы педагогики высшей школы. Рига: БРИ, 

2003.- 103с  
Калинникова Л. Методы ведения социально-психологического тренинга. Курс-

конспект лекций и контрольные задания для заочного и дистанционного 
обучения. Рига: БРИ, 2005.- 90с. 

Орехова, В.А. Педагогика в вопросах и ответах: учебное пособие / В.А. 
Орехова. - Москва: КНОРУС, 2006. - 200 с. 

Никифоров, Олег. Психология и педагогика: учебное пособие / О. Никифоров. 
- Рига: ISMA, 2007. - 367, [1] с. 

Л.П. Крившенко. Педагогика: учебник / [и др.]; под ред. Л.П. Крившенко. - 
Москва: Проспект, 2007. - 428, [1] с. 

O.Никифоров Психология и педагогика Рига ИСМА 2007. 
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Jurgena, Inese. Vispārīgā pedagoăija/Inese Jurgena. – 2. papildinātais izdevums. - 
Rīga: Izglītības soĜi, 2002. - 144 lpp. 

Кравченко, А.И. Психология и педагогика: учебник / А.И. Кравченко. - 
Москва: ИНФРА-М, 2008. - 398, [2] с. - (Высшее образование). 

 
Papildliteratūra: 
Zaiga RudĦicka, Rita UkstiĦa, Anete Elme. Ăimenes izglītība sociālajā pedagoăijā, 

- Rīgā, “RaKA”, 2002. 
Andrejs Vilks. Deviantoloăija (Mācības par uzvedības sociālajām novirzēm) – 

Rīgā “Tiesu namu aăentūra”, 2001. 
Rudīte Andersone. Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās- Rīgā, “RaKA”, 2001. 
Rudīte Andersone. Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās Teorija, pieredze, 

prakse.- Rīgā, “RaKA”, 2004.  
Н. Бордовская, А. Реан Педагогика. Учебное пособие СПб Питер 2007. 
В. Казанская Психология и педагогика. Краткий курс  СПб Питер 2007. 
Харламов, И.Ф. Педагогика: учебное пособие / И.Ф. Харламов. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Гардарики, 2007. - 520 с. 

Сластенин, В.А. Педагогика: учебное пособие / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, 
Е.Н. Шиянов; под общей ред. В.А. Сластенина. - 3-е изд., стереотип. - 
Москва: Академия, 2004. - 566, [2] с. - (Высшее профессиональное 
образование). 

Н. Щуркова Прикладная педагогика воспитания: Учебное пособие СПб 
Питер., 2004. 

Григорович, Л.А. Педагогика и психология: учебное пособие / Л.А. 
Григорович, Т.Д. Марцинковская. - Москва: Гардарики, 2005. - 480 с. 
 

Ieteicamā periodika: 
Žurnāls "Skolotājs". - RaKa, Rīga.  
European Journal of Education. - European Institute of Education and Policy, 

Paris. 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums: PERSONĀLA  VAD ĪŠANA  
Kred ītpunki  – 1  
Kursa autors: S.Grigorjeva, dr. oec., V.DiĦevičs, dr. oec.  
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi: 

Iepazīstināt studentus ar personāla vadīšanas, plānošanas, izvēles un novērtēšanas 
jautājumiem; personāla motivācijas metožu apgūšana. 

 
Disciplīnas uzdevumi: 

Iegūt personāla vadības teorētiskos pamatus un praktiskās iemaĦas lēmumu pieĦemšanā 
personāla vadības problēmās;  

Izskatīt darba Ħēmēju un darba devēju attiecības reglamentējošos dokumentus;  
Iemācīt vest pārrunas un pilnveidot komunikāciju procesus. 
 

Kursa apraksts: 
 

Nr T ēmas nosaukums 

1. Personāla vadīšana kā zinātne 
2. Personāla politika un stratēăija organizācijā 
3. Vadības psiholoăija 
4. Darba motivācija 
5. Vadītāja ietekmes metodes un varas formas 
6. Vadības stili 
7. Konflikti uzĦēmumā 

 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 1 kredītpunkti ir 16 
kontaktstundas un 24 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 1 kredītpunkti ir 10 kontaktstundas un 30 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

 
Lai iegūtu 1 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto ieskaite (40%) un jāpiedalās 

semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve.  
 
Pamatliteratūra (mācību):  
 

Ešenvalde, I. Personāla praktiskā vadība / I. Ešenvalde. - Rīga: Merkūrijs LAT, 
2006. - 307 lpp.Forands I. Personālvadība: [Māc. līdz.]. – Rīga: Turība, 
2000. – 80 lpp. 
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Forands, Ilgvars. Palīgs personāla speciālistam / Ilgvars Forands. - Rīga: 
Latvijas izglītības fonds, 2007. - 254 lpp. 

Gratone, Linda. Cilvēkresursu stratēăija / Linda Gratone; no angĜu val. tulk. A. 
Tūna. - Rīga: Jumava, 2004. - 284 lpp. 

Maira Kehre. Personālmenedžments uzĦēmumā.- Rīga: Biznesa augstskola 
Turība.-2004.-230 lpp. 

Vorončuka, Inese. Personāla vadība. Teorija un prakse / Inese Vorončuka. - 
Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. - 319 lpp. 

Joy-Matthews, J. Human Resource Development / Jennifer Joy-Matthews, 
David Megginson, Mark Surtees. - 3rd ed. - Kogan Page, 2004. - 309, [9] p. 
- (MBA Masterclass). 

Latvijas Darba likuma kodekss. Normatīvo aktu krājums. Personāla 
darbiniekiem. – Rīga, 1999. – 266 lpp. 

Gale G. A. Personnel management. Theory and practice. 2nd ed. – London, 
1998, 482 p. 

Веснин, В.Р. Управление персоналом. Теория и практика: учебник / В.Р. 
Веснин. - Москва: Проспект, 2007. - 688 с. 

Гутброд, Ганс. Профессиональное деловое общение / Ганс Гутброд; пер. с 
англ. И.В. Козырь. - Москва: Волтерс Клувер, 2007. - 136 с. 

Замедлина, Е.А. Теория управления: учебное пособие / Елена Замедлина.- 
Москва: РИОР, 2007.- 151 с. 

Иванов, Л.А. Книга директора по маркетингу: практические 
рекомендации / Леонид Иванов.- Санкт-Петербург: Питер, 2007.- 207 
с.- (Совет директоров). 

Игнатов, В.Г. Теория управления: курс лекций / Владимир Игнатов, 
Людмила Албастова.- Москва: МарТ; Ростов-на-Дону: МарТ, 2006.- 
463 с.- (Учебный курс). 

Просветов, Г.И. Управленческий учет: задачи и решения: учебно-
методическое пособие/.- Москва: РДЛ, 2006.-270 с. 

Румянцева, З.П. Общее управление организацией: теория и практика: 
учебник /Зинаида Румянцева.- Москва: Инфра-М, 2007.- 301, [1] с.- 
(Высшее образование). 

 
Papildliteratūra: 
 
Vorončuka I. Personāla vadība. Rīga. 1999. – 266 lpp. 
Līdumnieks A. Vadīšana. – Rīga: Autorizdevums, 1996. 244 lpp. 

Roisš P. J. Gadījumu studijas personāla vadība. LU pašvaldību un projektu 
vadības valsts mācību centra nepublicēti materiāli. – Rīga, 1995, 19 lpp. 

Spulle A. A. Praktiskais personālmenedžments. Rīga, Turības mācību centrs, 
1998, 303 lpp.  

Bedeian A.G. Management. – New York; The Dryden Press, 1989, 671 p. 
Резник, С.Д. Организационное поведение (практикум: деловые игры, 

тесты, конкретные ситуации) / Семен Резник, Ирина Игошина; под 
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общ.ред.С.Д.Резника.- Москва: Инфра-М, 2006.- 253 с.- (Высшее 
образование). 

Ладанов. Практический менеджмент. – М.: Экономика, 2001. – 135 с. 
Шур Д. Л. Кадры предприятия: 60 образцов положений об отделах и 

службах. Москва. 2001 г. 415 с. 
Уткин Э.А. Курс менеджмента.: Учеб. для ВУЗов. – М., Зеркало, 1998. – 

448.с 
 
 

Web-saites: 
www.lbka.lv  
www.titul.lv  
www.savsbizness.lv  
www.amadeusprou.lv  
www.vid.gov.lv 
www.likumi.lv  
www.oecd.org  
www.worldbank.org  
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  POLITOLOĂIJA  
Kred ītpunki  – 1 
Kursa autors:  A. Mite, mag.soc.pol.   
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi: 

Veidot sistemātiskus priekšstatus par sabiedrību kā politisku veidojumu, tā 
komponentiem un šo komponentu attiecībām, attīstības tendencēm, kā arī par politiskās apziĦas 
problēmām. 
 
Disciplīnas uzdevumi: 
Iegūt zināšanas par mūsdienu politikas būtību, tās dalībniekiem, mehānismiem, 

nosacījumiem, norisēm un vēsturiskajām tendencēm;  
Palīdzēt studentiem kompetenti izvēlēties un ieĦemt savu nostāju aktuālajā 

politikā;  
Patstāvīgi novērtēt un risināt atsevišėas, studentus interesējošas politikas 

problēmas. 
 
Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Politisko zinātĦu priekšmets. 
2. Politika, politiskās attiecības un politiskais process. 
3. Sociālā struktūra un sociālā politika. 
4. Politiskā vara. 
5. Valsts politiskajā sistēmā. 
6. Politiskās partijas un partiju sistēmas. 
7. Sabiedriski politiskās organizācijas un kustības. 
8. Politiskie režīmi. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 1 kredītpunkti ir 16 
kontaktstundas un 24 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 1 kredītpunkti ir 10 kontaktstundas un 30 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 1 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 

Semināru laikā ir  paredzēts grupu darbs: diskusijas, praktisko situāciju analīze, lietišėie 
pētījumi u.c. interaktīvas metodes. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
 

Pamatliteratūra (mācību):  
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Alternatīva. Politikas zinātnes jautājumi V. / zin. red. Diana Bāra, Jānis Ikstens, 

Inga Ulnicāne. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. - 242 lpp. 
Latvija 2006. Politikas gadagrāmata / zin. red. Žaneta OzoliĦa; no angĜu val. tulk. 

Ilona Kunda. - Rīga: Zinātne, 2007. - 271 lpp. - (stratēăiskās analīzes komisija). 
Latvija 2005. Politikas gadagrāmata / zinātniskā red. Žaneta OzoliĦa; no angĜu val. 

tulk. Biruta Freimane. - Rīga: Zinātne, 2006. - 237 lpp. - (stratēăiskās analīzes 
Komisija). 

Pabriks Artis Politikas mazais leksikons. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. - 256 lpp. 
Politikas zinātne. Rīga: Zinātne, 2005. 
Bergs, Imants Politika un tiesības. 2. daĜa / Imants Bergs, Sandra Falka, Edmunds 

Kupriss. - Rīga: RAKA, 2005. - 214 lpp. 
Ašmanis M. Politikas teorija. Rīga: Zinātne, 2004. 
Patton C. V. Basic Methods of Policy Analysis and Planning. – 2nd ed., Prentice 

Hall, 2003. 
Pflatzgart R., Doughuty Y. Contending Theories of International Relations. -  New 

– York: Harper and Row, 2001. 
Dunn W. N. Public Policy Analysis: An Introduction. – Prentice Hall, 1999. 
Политология: курс лекций / С.Н. Бабурин, Б.Н. Бессонов, Л.Н. Доброхотов, 

В.П. Тоцкий; отв. ред. Б.Н. Бессонов. - Москва: Норма, 2006. - 272 с. - 
(Курс лекций для студентов юридических вузов и факультетов). 

Церкилевич В.Ф. Политология. Курс-конспект лекций и контрольные 
задания для заочного и дистанционного обучения. Рига: БРИ, 2005.- 127с. 

 
 
Papildliteratūra:  

 
Integrācija un etnopolitika / Elmāra Vēbera red.. - Rīga : Jumava, 2000 - 514 lpp.   
Burch H. A. Basic Social Policy and Planning: Strategies and Practice Methods. – 

UNO, 1995. 
Tukander D., Baev P., Einagel V.I. Geopolitics in Post-Wall Europe.-London, 

1997. 
Гаджиев К.  Геополитика.-Москва, 1999. 
Osborne D. E. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is 

Transforming the Public Sector. – Piume, 2002. 
Дугин А.  Основы геополитики.-Москва, 2002. 
Политология: учебник / К.С. Гаджиев. - Москва: Логос, 2004. - 488 с.  
Политология: учебник / ред. В.Д. Перевалов. - Москва: Норма, 2005. - 384 с. 

Светлов, В.А. 
 
Web-saites 
Eiropas Savienības informācijas aăentūra, Eirobibliotēka: www.esia.gov.lv/  
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā: www.eiropainfo.lv  
Eiropas Savienības portāls: http://europa.eu.int/  
ES politikas portāls: http://www.euractiv.com/  
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ES ziĦu portāls: http://www.euobserver.com/  
Интернет-журнал «Вся Европа.ru»: http://alleuropa.ru/ 



 284 

PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA  
 
 

Apstiprinu 
Programmas “Eiropas ekonomika 

 un bizness” direktore 
__________________________ 

Žanna Caurkubule 
“____”_______________2008.g. 

 
 

 
 
 
 

Studiju programma disciplīnā 
 

REKL ĀMA UN PR-TEHNOLO ĂIJAS 

( p i l n a  l a i k a / n e p i l n a  l a i k a )  
 

Profesionālā augstākās izglītības studiju programma 
“Eiropas ekonomika un bizness” (42345) 

profesionālā bakalaura grāda uzĦēmējdarbībā 
un 

ekonomista 
kvalifikācijas iegūšanai 

 
 
 
 
 

Specialitāte – ekonomika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RĪGA, 2008 



 285 

PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  REKLĀMA UN PR-TEHNOLO ĂIJAS 
Kred ītpunki  – 2 
Kursa autors: Ž. Caurkubule, dr. sc. ing., I. Gerčikovs, dr. oec.  
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi: 

Iegūt zināšanas par valsts politiku un starptautiskajiem aspektiem reklāmas 
programmas organizēšanā, lai pieĦemtu lēmumu, plānojot un veidojot reklāmas 

programmu profesionālajā jomā. 

 
Disciplīnas uzdevumi: 

Gūt ieskatu reklāmas un PR radīšanas sistēmā, tas vēsture, principos. 
Iepazīstināt ar reklāmas un PR veidošanas tehnoloăiju. 
Dot priekšstatu par reklāmas un PR kampaĦas organizēšanu un tās efektivitātes 

noteikšanu. 
 

Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Reklāmas menedžments: pamatprincipu veidu, formas raksturojums. 
2. Starptautiskās prasības reklāmas veidošanā. 
3. Reklāmas programmas plānošana un organizācija. 
4. Reklāmas kampaĦas kompleksais pielietojums. 
5. Reklāmas programmas efektivitātes analīze. 
6. PR priekšmets. 
7. Sabiedriskā doma un tēla veidošana. 
8. PR tehnoloăijas. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 3 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto ieskaite (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī referāta uzrakstīšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
Pamatliteratūra (mācību):  
 
Ievads reklāmā / Dells Denisons, Linda Tobi. - Rīga: Kamene, 2004. - 94 lpp. 
Reklāma. Latvijas reklāmas gadagrāmata 2007/ 08.- Rīga: Latvijas Tālrunis, 

2007.- 326 lpp.: il. 



 286 

Gregorija, Anne. Sabiedrisko attiecību kampaĦu plānošana un vadīšana / Anne 
Gregorija; no angĜu val. tulk. Santa Ludbārža. - Rīga: LID, 2007. - 199 lpp. 

Strāžnovs, G. Reklāma praktiskajā biznesā: rokasgrāmata / Georgs Strāžnovs; red. 
A. Adumāne. - Rīga: Merkūrijs LAT, 2006. - 191 lpp. 

Kamerade Daiga.  Ieskats reklāmas psiholoăijā. Rīga.-2002. 
The Art of Advertising – Chicago NTC Business Books, 2004. 
Evans J., Berman B. Principles of marketing – New Jersey: Prentice – Hall Inc., 

2001. 
Гунаре М. Принципы и технологии рекламы. Курс-конспект лекций и 

контрольные задания для заочного и дистанционного обучения. Рига: 
БРИ, 2005.- 95с. 

Green, Andy. Creativity in Public Relations / Andy Green. - 2nd ed. - Kogan 
Page, 2004. - 198, [10] p. - (PR in Practice Series). 

Стражнов, Георг. Реклама в реальном бизнесе / Георг Стражнов. – Рига: 
Merkurijs LAT, 2005. – 215 с. 

Herbsts, Dīters. Sabiedriskās attiecības / Dīters Herbsts; no vācu val. tulk. D. 
Gipsle. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. - 184 lpp. 

Бочаров, Михаил. История паблик рилейшнз. Нравы, бизнес, наука / М. 
Бочаров. - Москва: РИП-Холдинг, 2007. - 184 с. - (Академия рекламы). 

Кочеткова, А.В. Теория и практика связей с общественностью: учебник / 
А.В. Кочеткова, Н.В. Филиппов, В.Н. Скворцов и др.]. - Санкт-Петербург: 
Питер, 2008. - 240 с.: ил. - (Учебник для вузов). 

Маркони, Джо. PR: полное руководство / Джо Маркони; пер. с англ. Д.Р. 
Геренава, Ю.П. Леоновой; под общей ред. Б.Л. Еремина. - Москва: 
Вершина, 2006. - 256 с.: табл. 

Гунаре М. Принципы и технологии рекламы. Курс-конспект лекций и 
контрольные задания для заочного и дистанционного обучения.  Рига: 
БРИ, 2005.- 95с.   

Доскова, И.С. Publik Relation: теория и практика / Ирина Доскова.- Москва: 
Альфа-Пресс, 2007.- 151, [1] с. 

Иванова, К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов / 
Кира Иванова.- 2-е изд.- Санкт-Петербург: Питер, 2006.- 155 с.- 
(Маркетинг для профессионалов). 

 

Papildliteratūra: 
Юэн, С. PR! Или Умение "раскручивать": социальная история паблик 

рилейшнз / Стюарт Юэн; пер.с англ. А.Калюжного.- Москва: Редакция 
Ежедневной Газеты, 2006.- 473, [1] с. 

Дуглас, А.Дж. Основные принципы фандрейзинга: секреты привлечения 
денежных средств для нерпибыльных организаций / Дж.Дуглас 
Александер, Кристина Дж.Карлсон; пер.с англ. О.В.Теплых.- 
Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007.- 217 с. 

Вишневская А.П. Реклама. Некоторые аспекты теории и практики – Рига: 
ЕКА, 2004. 
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Семенов Б.В. Рекламный менеджмент – Москва: Центр «маркетинг», 2001. 
Уэллс У. и др. Реклама: принципы и практика / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 

2001. 
Ромат Е.В. Реклама.История, теория, практика. - 4-е изд., перераб. и доп.- 

СПб.: Питер, 2001.- 496с.: ил. 
Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров : Пер. с англ./ 

Под ред. Л.Волковой.- СПб.: Питер, 2000.- 656с. 
 Джефкинс, Ф. Реклама : учебное пособие  / Ф.Джефкинс ; пер. с англ., под 

ред. Б.Л.Еремина. - Москва : Юнити-Дана, 2002. - 543 с.  
Уэллс, У Реклама: приципы и практика / У.Уэллс, Дж.Бернер, Сандра 

Мориарти ; пер. с англ. Е.Алюшинская ... [и др.] под ред. С.Г.Божук. - 3-
е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : ПИТЕР, 2001. - 800 с.  

Музыкант, В.Л. Реклама и PR-технологии в бизнесе, коммерции, политике 
/ В.П. Музыкант. - Москва: Армада-пресс, 2002. - 688 с.: ил. 

Борисов Б.Л. Технология рекламы и PR. Часть 1. Рига, БРИ, 2000.- 363с. 
Борисов Б.Л. Технология рекламы и PR. Часть 2. Рига, БРИ, 2000.- 240с. 

 
Web-saites: 

www.lbka.lv  
www.titul.lv  
www.savsbizness.lv  
www.amadeusprou.lv  
www.vid.gov.lv 
www.likumi.lv  
www.oecd.org  
www.worldbank.org 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  RETORIKA 
Kred ītpunki  – 1 
Kursa autors: N.Surins, augst. izgl., spec. 
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi: 

Iemācīt studentiem publiskās uzstāšanās, runas kultūras pamatus, un kompleksā ar citām 
disciplīnām audzināt labus oratorus, kuri ne tikai zina ko, bet arī kā izteikt savas domas. 
 
Disciplīnas uzdevumi: 
Iemācīt skaidri īstenot runas plānu, tā kompozicionāli-loăisko struktūru, sastādīt vienkāršo, 

paplašināto un darba plānus. Iemācīt sagatavot, apstrādāt, apgūt un rediăēt runas materiālu.  
Iemācīt publiski uzstāties dažādās jomās, aăitējot, informējot, iedvesmojot, pārliecinot.  
Iemācīt lasīt jebkuru tekstu skaĜi, skaidri, tēlaini, pareizas, literatūras runas gaumes izkopšana. 
 
Kursa apraksts: 
Nr. Tēmas nosaukums 
1. Oratoru mākslas vēsture 
2. Oratora runas tēma, veids, mērėis un sagatavošana 
3. Publiskā uzstāšanās 
4. Runas kultūra 
5. Runas daiĜums – tā kultūras augstākā pakāpe 
6. DaiĜlasīšanas likumi 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 1 kredītpunkti ir 16 
kontaktstundas un 24 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 1 kredītpunkti ir 10 kontaktstundas un 30 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 1 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 

Semināru laikā ir  paredzēts grupu darbs: diskusijas, praktisko situāciju analīze lietišėie 
pētījumi u.c. interaktīvas metodes. 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 

 
Pamatliteratūra (mācību): 
 
Prokofjeva, Nadežda. Lietišėo sarunu māksla / Nadežda Prokofjeva; no krievu val. 

tulk. Ojārs Sarma. - Rīga: Jumava, 2006. - 155, [1] lpp. 
Surins N. Риторика. Рига: БРИ, 2004 г., 148 с. 
Geikina S. Retorikas pamati. –  Rīga: RaKa, 2003. - 112 lpp.  
Volfgangs Mencels. Retorika : prasme brīvi un pārliecinoši runāt; [tulk. Egita 

Proveja]. - Rīga : De Novo, 2002. - 126, [1] lpp.  
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Сурин Н. А. Риторика: курс-конспект лекций для студентов вузов. Изд. 3-е, 
доп. и перераб. –  Рига: БРИ, 1998, 279 с. 

Кузнецов, И.Н. Бизнес-риторика / И.Н. Кузнецов. - Москва: Дашков и К, 
2007. - 408 с. 

Гутброд, Ганс. Профессиональное деловое общение / Ганс Гутброд; пер. с 
англ. И.В. Козырь. - Москва: Волтерс Клувер, 2007. - 136 с. 

Пивонова, Н.Е. Речевые и письменные коммуникации: учебно-методическое 
пособие / Н.Е. Пивонова. - Санкт-Петербург: ИВЭСЭП, 2005. - 94, [2] с. 

Риторика, или ораторское искусство: учебное пособие / авт.-сост. И.Н. 
Кузнецов. - Москва: ЮНИТИ, 2004. - 431 с. - (Gogito ergo sum). 
 

Papildliteratūra: 
 

Ножин Е.А. Основы  ораторского искусства./ М., 2003. 
Об ораторском искусстве. Сб., М., 2003. 
Аванесов Р.П. Русское литературное произношение. /М., 1984. 
Головин Б.Н. Основы культуры речи. М., 1988. 
Петрова А.Н. Сценическая речь. /М., 1981. 
Скворцов Л.П. Основы культуры речи. Хрестоматия. /М., 1984. 
Судебные речи известных русских юристов. Сб./ М., 1985. 
Судебные ораторы Франции. Сб./ М., 1985. 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  RISKU VADĪBA UN APDROŠINĀŠANA 
Kred ītpunki  – 2 
Kursa autors: A. Rubanovskis, dr. oec.  
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi: 
 Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas par riskiem un to 
apdrošināšanu biznesa jomā.  
 
Disciplīnas uzdevumi: 
Zināšanu iegūšana firmas risku vadības un analīzes jomā. 
Zināšanu sistēmas noformēšana apdrošināšanā un apdrošināšanas darba 

organizēšanā Latvijā. 
Pamatjēdzienu un terminoloăijas izskaidrošana, kura raksturo apdrošināšanas 

biznesu, izskaidrošana. 
Jēdzienu, kategoriju, iekšējās loăistikas sakarības un apdrošināšanas biznesa 

tehnoloăiskā modeĜa izskaidrošana. 
 

Kursa apraksts:  
 

Nr T ēmas nosaukums 
 

1. Risku saturs un veidi uzĦēmējdarbībā 
2. Firmas riska vadības saturs un organižcija 
3. Apdrošināšanas teorija. 
4. Apdrošināšanas tiesības pamati. 
5. Apdrošināšanas darbības organizēšana un pārvalde. 
6. Apdrošināšanas organizācijas finanšu pārvalde. 
7. Aktuālie aprēėini. 
8. Apdrošināšanas veidi 
9. Personu apdrošināšana. 
10. Pārapdrošināšana. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto ieskaite (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī jāuzraksta kursa darbs vai referāts (30%) priekšmeta ietvaros. 
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Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, patstāvīga darba sagatavošana. 
 

Pamatliteratūra (mācību):  

 
Jaunzems A., Vasermanis E. Riska analīze: Kursa materiāli. Rīga.: Latvijas 

Universitāte; 2001.- 196 lpp. 
Pettere G, Voronova I. Riski uzĦēmējdarbībā un to vadība: Mācību līdzeklis. Rīga.: 

Banku augstskola, 2003.- 176 lpp. 
Vasermanis E., Zelgalve E. Risks banku darbība: Ekonomikas un vadības zinību 

attīstības problēmas. LU zinātniskie raksti. 637. sej. Zin. redaktore asoc.prof. E. 
Dubra. Rīga.: LU, 2001.- 228 lpp. 

Rubanovskis, Aleksandrs. Apdrošināšanas pamati. Teorija, plānošana, problēmas / 
Aleksandrs Rubanovskis. - Rīga: EKA, 2004. - 201 lpp. 

International handbook of organizational crisis management. Ed. by Christine M. 
Pearson, Christopher Roux Dufort, Judith A. Clair. Los Angeles: Sage 
Publication, 2007. 354 p. 

Scott E. Harrington, Gregory R. Niehaus. Risk Management and Insurance  – 2nd 
ed. - McGraw-Hill Companies, 2003. – 672 p.  

Emmett J. Vaughan, Therese M. Vaughan. Essentials of Risk Management and 
Insurance– 2nd ed.- John Wiley & Sons, Inc., 2001. – 640 p.  

Vaughan, E.J. Essentials of Risk Management and Insurance / Emmett J. Vaughan, 
Therese M. Vaughan. – 2nd ed. - John Wiley & Sons, Inc., 2001. – 640 p. 

Архипов, А.П. Андеррайтинг в страховании. Теоретический курс и 
практикум: учебное пособие / А.П. Архипов. - Москва: ЮНИТИ, 2007. - 
240 с. 

Жарковская, Е.П. Антикризисное управление: учебник / Е.П. Жарковская, 
Б.Е. Бродский. - 3-е изд., исправ. и доп. - Москва: Омега-Л, 2006. - 356 с.: 
ил. - (Успешный менеджмент). 

Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент: учебное пособие / А.Н. Фомичев. - 2-е изд. 
- Москва: Дашков и К°, 2006. - 292 с. 

Сборник нормативных актов по страхованию. - Рига: BIB, 2006. - 154 с. 
Абрамов, В.Ю. Страхование. Теория и практика / В.Ю. Абрамов. - Москва: 

Волтерс Клувер, 2007. - 512 с. 
Машарский А. Финансовые риски. Курс-конспект лекций и контрольные 

задания для заочного и дистанционного обучения.  Рига: БРИ, 2005.- 100 
с. 

Юлдашев Р.Т. Организационно-экономические основы страхового бизнеса.-
М.:Анкил, 2002.-248с. 

Зуб, А.Т. Антикризисное управление: учебное пособие / А.Т. Зуб. - Москва: 
АсПЕКТ Пресс, 2005. - 318, [2] с. 

Яковлева Т.А., Шевченко О.Ю. Страхование.-М.:Экономист,2004.-217с. 
Юлдашев, Р.Т. Страховой бизнес: словарь-справочник / Р.Т. Юлдашев. - 

Москва: Анкил, 2005. - 832 с. 
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Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: учебник / 
А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - Москва: Дашков и К, 2005. - 880 с. 

Абчук, В.А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге / В.А. Абчук. - 
Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 2006. - 480 с. 

 
Papildliteratūra: 
 
Бланд Дэвид. Страхование : принципы и практика .-Пер. с англ.-М.:Финансы 

и статистика, 2000.-416с. 
Никитина, Т.В. Страхование коммерческих и финансовых рисков  - Санкт-

Петербург : Питер, 2002. - 240 с. : ил. - (Учебники для вузов). 
Цыганов А.А. Сборник типовых правил, условий и договоров страхования.-

М.:Анкил, 2003.-413с. 
Шихов А.К. Страхование.-М.:ЮНИТИ,2001.-419 с. 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/87/EK par papildu 

uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzĦēmumiem un 
ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par 
grozījumiem Padome4s Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 
92/49/EEK - http://www.fktk.lv 

Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council 
of 5 November 2002 - http://www.fktk.lv 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/12/EK, ar ko groza 
Padomes Direktīvu 73/267/EEK par apdrošināšanas uzĦemumiem 
noteikto maksātspējas rezerves prasību. - http://www.fktk.lv 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/78/EC par 
apdrošināšanas grupu apdrošināšanas uzĦemumu papildu 
uzraudzību. - http://www.fktk.lv 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/17/EC par 
apdrošināšanas sabiedrību sanāciju un likvidāciju. - http://www.fktk.lv 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/77/EC par 
pasākumiem, lai atvieglotu efektīvu uzĦēmējdarbības brīvības un 
pakalpojumu sniegšanas brīvības izmantošanu atiecībā uz 
apdrošināšanas aăentu un mākleru darbību. - http://www.fktk.lv 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/13/EK par nedzīvības 
apdrošināšanas uzĦēmumiem noteikto maksātspējas rezerves 
prasību. - http://www.fktk.lv 

Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums. Spēka no 01.09.1998, ar 
grozījumiem, kas uzsludināti līdz 2005.13.12. 

Par apdrošināšanas līgumu. Spēka no  01.09.1998, ar grozījumiem, kas uzsludināti 
līdz 2002.06.11. 

 Sauszemes transportlīdzekĜu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās 
apdrošināšanas likums. Spēka no 01.05.2004. 

 Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums. Spēka no 
15.04.2005. 

FKTK noteikumi: 
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«Nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās nedzīvības 
apdrošināšanas kooperatīvo biedrību apdrošināšanas darbības pārskata un 
ceturkšĦa pārskata sagatavošanas noteikumos" 

«Nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās nedzīvības 
apdrošināšanas kooperatīvo biedrību apdrošināšanas darbības pārskata un 
ceturkšĦa pārskata sagatavošanas noteikumi» 

«Apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvo 
biedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumi» 

«Specifiskie ar apdrošināšanu saistītie jautājumi zvērināta revidenta ziĦojumā  
apdrošinātāja vadībai» 

«Noteikumi par maksājumu veikšanas kārtību Apdrošināto aizsardzības fondā». 
 

 
Web-saites: 
 

htpp://www.fktk.lv 
htpp://www.insurance.ru 
htpp://www.allinsurance.ru 
htpp://www.is.usa.com 
htpp://www.europa.eu.int/index_lv.htm 
htpp://www.renins.com 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  SOCIĀLĀ PSIHOLOĂIJA 
Kred ītpunki  – 2 
Kursa autors: L. KaĜiĦĦikova, dr.psyh.   
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi: 

Dot studentiem teorētiskās sociālās psiholoăijas pamatzināšanas, ka arī praktiskās iemaĦas. 
 
Disciplīnas uzdevumi: 

Mācību kurss atklāj zinātnes priekšmetu, vēsturiskās attīstības galvenos posmus, 
svarīgākos jēdzienus. 

Ikdienas un lietišėas efektīgas saskarsmes iemaĦas, ka arī spēja ietekmēt partnerus 
saskarsmē, pārvaldīt grupas darbību. 

 
 
Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Sociālās psiholoăijas priekšmets. 
2. Personības problēma. 
3. Personības sociālpsiholoăijā. 
4. Sociālā nostādne. 
5. Cilvēku saskarsmes un mijiedarbības likumsakarības. 
6. Saskarsme kā komunikācija. 
7. Saskarsme kā interakcija. 
8. Sociālā percepcija. 
9. Cilvēku uzvedības ietekmēšanas veidi saskarsmē. 
10. Grupas problēma socialpsiholoăijā. 
11. Dinamiskie procesi mazajā grupā. 
12. Konfliktsituācijas mazajā grupā. 
13. Starpgrupu attiecības. 
14. Empīrisko pētijumu galvenās metodes. 

 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
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Semināru laikā ir  paredzēts grupu darbs: diskusijas, praktisko situāciju analīze lietišėie 
pētījumi u.c. interaktīvas metodes. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
 

Pamatliteratūra (mācību):  
 

ReĦăe, Viesturs. Mūsdienu organizāciju psiholoăija / Viesturs ReĦăe. 
- Rīga: Zvaigzne ABS, 2007. - 215, [1] lpp. 

Volkovs, Vladislavs. Socioloăijas teorijas. XIX gadsimts - XX 
gadsimta sakums: lekciju kurss / V. Volkovs. - Daugavpils: 
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2007. - 
204 lpp. - (Daugavpils Universitāte sociālo zinātĦu fakultāte). 

Nikiforovs O. Psiholoăija – pedagogam. Rīga Izglitības soĜi 2007. 
Dūka M. Psihes bioloăiskie pamati. - R.: 2003. -79 lpp. 
PĜaviniece M.: Škuškovnika D. Sociālā psiholoăija. R.: Raka, 2002. 
ReĦăe V. Sociālā psiholoăija. R: Zvaigzne, 2002. 
Vorobjovs A. Vispārīgā psiholoăija. - R.:2000. - 212 lpp. 
Omarova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoăija. Rīga, 2001. 
Psiholoăija. Izturēšanās un tās kontekts. 3. daĜa.- motivācija un 

emocijas, attīstības psiholoăija, sociālā psiholoăija, veselības 
psiholoăija, personība./ No angĜu val. tulk. I.Kalnciema.- R.: 
RaKa, 2001.- 220 lpp. 

Garleja R., Vidnere M. Psiholoăijas un sociālās uzvedības aspekti 
ekonomikā. R.: Raka, 2000. 

Bernstein, Douglas A. Psychology / Douglas A. Bernstein, Louis A. 
Penner, Alison Clarke-Stewart, Edvard J. Roy – 7th ed. - 
Houghton Mifflin Company, 2006. - 746, [180] p.: ill 

Hogg, Michael A. Social Psychology / Michael A. Hogg, Graham M. 
Vaughan. - 4th ed. - Prentice Hall, 2005. - 770, [28] p. 

Хэйес, Ник. Что такое психология? / Ник Хэйес, Сью Оррелл. - 
Москва: Эксмо, 2005. - 688 с. 

Церкилевич В.Ф. Социология. Курс-конспект лекций и 
контрольные задания для заочного и дистанционного 
обучения. Рига: БРИ, 2005.- 138с.  

Калинникова Л. Методы ведения социально-психологического 
тренинга. Курс-конспект лекций и контрольные задания для 
заочного и дистанционного обучения. Рига: БРИ, 2005.- 90с. 

Калинникова Л. Психология подростка. Курс-конспект лекций и 
контрольные задания для заочного и дистанционного 
обучения. Рига: БРИ, 2005.- 114с. 

Григорович, Л.А. Педагогика и психология: учебное пособие / 
Л.А. Григорович, Т.Д. Марцинковская. - Москва: Гардарики, 
2005. - 480 с. 
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Психология. Введение в профессию: учебное пособие / В.А. 
Фокин, Т.М. Буякас, О.Н. Родина и др.; под ред. Е.А. Климова. 
- Москва: Академия, 2007. - 208 с. 

Сухов, А.Н. Социальная психология: учебное пособие / А.Н. 
Сухов. 4-е изд., стереотипное. - Москва: Академия, 2007. - 
232, [2] с. 

 
Papildliteratūra:  
 

Vorobjovs A. Sociālā psiholoăija. Teorētiskie pamati: eksper. māc. līdz. / Aleksejs 
Vorobjovs. - Rīga: Izglītības soĜi, 2002. - 340 lpp. 

Vigotskis ě. Domāšana un runa. - R.: 2002. - 391 lpp. 
Psiholoăija. Izturēšanās un tās kontekts. 3. daĜa.- motivācija un emocijas, attīstības 

psiholoăija, sociālā psiholoăija, veselības psiholoăija, personība./ No angĜu val. 
tulk. I.Kalnciema.- R.: RaKa, 2001.- 220 lpp. 

ReĦăe V. Personības psiholoăija. - R.:2000. - 125 lpp. 
ReĦăe V. Psiholoăija. Personības psiholoăiskās teorijas. R: Zvaigzne ABC, 1999. 
Karnegi D. Ka iegūt draugus un iepatikties cilvekiem. R., 1990. 
Karnegi D. Ka attīstīt pašapzinu un ietekmēt cilvēkus publiskas runas. R., 1992. 
Свеницкий, А.Л. Социальная психология: учебник / А.Л. Свеницкий. - 

Москва: Проспект, 2005. - 336 с. 
Платонов, Ю.П. Основы социальной психологии / Ю.П. Платонов. - Санкт-

Петербург: Речь, 2004. - 620, [4] с. - (Мастерская психологии) 
Битянова М. Социальная психология. – М., 2001. 
Кравченко, А.И. Психология и педагогика: учебник / А.И. Кравченко. - 

Москва: ИНФРА-М, 2008. - 398, [2] с. - (Высшее образование). 
 
 
 
 

Ieteicamā periodika: 
 

Psiholoăijas pasaulē (žurnāls)  
Psiholoăija mums (žurnāls)  
Skolotājs (žurnāls) 
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Specialitāte – ekonomika 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  SOCIOLOĂIJA 
Kred ītpunki  – 2 
Kursa autors:  V. Kunickijs, dr. phil.   
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi un  

Iepazīstināt studentus ar socioloăijas teorētiskajām nostādnēm. 
 
Disciplīnas uzdevumi: 
izprast sabiedrības sociālas struktūras, funkcionēšanas un attīstības īpatnības. 
iemācīt operēt ar socioloăijas jēdzieniem un kategorijām. 
sniegt priekšstatu par socioloăisko pētījumu metodoloăiju un metodiku, par 

mūsdienu socioloăijas problēmām. 
 
Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Socioloăijas priekšmets. 
2. Sociālā stratifikācija un sociālā mobilitāte. 
3. Dzimumu socioloăiskās problēmas. 
4. Vecuma grupu socioloăiskās īpatnības. 
5. Etniskās diferenciācijas socioloăiskais raksturojums. 
6. Nabadzības problēma. 
7. Politika, vara un valsts. 
8. Sociālā organizācija. 
9. Ăimene kā sociālais institūts. 
10. Izglītības socioloăisks raksturojums. 
11. Darbs, bezdarbs un brīvais laiks. 
12. Sociālās izmaiĦas. 
13. Sociālā kontrole. 
14. Pašnāvības socioloăija. 
15. Socioloăisko pētījumu metodoloăija, metodika, tehnika, organizācija. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
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Pamatliteratūra (mācību):  
 

Volkovs, Vladislavs. Socioloăijas teorijas. XIX gadsimts - XX gadsimta 
sakums: lekciju kurss / V. Volkovs. - Daugavpils: Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds "Saule", 2007. - 204 lpp. - (Daugavpils Universitāte 
sociālo zinātĦu fakultāte). 

Sociologija. Latvijas universitates raksti. 701. sejums / galv. red. Talis 
Tisenkovs. - Riga: LU, 2006. - 142 lpp.  

Religijas sociologija / Makss Vebers; no vacu valoda tulk. Rihards Kulis. - 
Riga: LU Filozofijas un sociologijas instituts, 2004. - 304 lpp. 

Mihelss R. Moderno demokrātiju partejiskuma socioloăija / Roberts Mihelss. - 
Rīga: AGB, 2004. - 432 lpp. 

Laėis P. Socioloăija : ievads socioloăijā / Pēteris Laėis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 
2002. - 90, [5] lpp.  

Macionis, John J.  Sociology. A Global Introduction / John J. Macionis, Ken 
Plummer. - 3rd ed. - Prentice Hall, 2005. - 786, [38] p. 

Церкилевич В.Ф. Социология. Курс-конспект лекций и контрольные 
задания для заочного и дистанционного обучения. Рига: БРИ, 2005.- 
138с. 

Штопка, П. Социология. Анализ современного общества / П. Штопка; пер. 
с польского С.М. Червонной. - Москва: Логос, 2005. - 664 с.: 32 с. цвет. 
вкл. 

Волков, Ю.Г. Социология: учебник / Ю.П. Волков. - 2-е изд; под общей 
ред. В.И. Добренькова. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 576 с. - (Высшее 
образование). 

 
Papildliteratūra:  
 
Integrācija un etnopolitika / Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloăijas 

inst. ; Elmāra Vēbera red.. - Rīga : Jumava, 2000 - 514 lpp. 
Criticism and the Grown of Knowledge. (Edit by I.Lakatos and A.Musgrave). 

Cambridge Univ. Press, 1974. (Repr. 1989) 277 p. 
Laudan L. Two Dogmas of Methodology // Philosophy of Science. 1976, 

Vol.43,Nr.4, p.585-597 
Бабосов, Е.М. Общая социология : учебное пособие / Е.М.Бабосов. - 

Минск : ТетраСистемс, 2002. - 637 с.  
 Социология. Основы общей теориии : учебник для вузов / Г.В.Осипов, 

Л.Н.Москвичев. - Москва : НОРМА-ИНФРА.М, 2002. - 912 с. 
Кравченко, А.И. Социология : учебное пособие / А.И.Кравченко. - Москва 

: ACADEMIA, 2002. - 414, [1] с.  
Социология / Ю.И.Волков... [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Гардарики, 2003. - 510 с.  
Социология: учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ, - 2004. - 447, [1] с. 
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Социология: конспект лекций / под общей ред. Р.Т. Мухаева, Л.В. 
Французова. - Москва: Приор, 2004. - 160 с. 

Зборовский, Г.Е. Общая социология: учебник / Г.Е. Зборовский. - 3-е изд., 
исправленное и доп. - Москва: Гардарики, 2004. - 592 с. 

Масионис, Дж. Социология / Дж. Масионис. - 9 - е изд.; пер. с англ. З. 
Замчук, С. Комаров, А. Смирнов. - Санкт - Петербург: Питер, 2004. - 
752 с. 

Соколова Г.Н.. Экономическая социология: Учебник. изд. 2-е, перераб. и 
доп.- М.: ИИД "Филинъ"; Мн.: "Беларуская навука", 2000.- 376с. 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA  
 
 

Apstiprinu 
Programmas “Eiropas ekonomika 

 un bizness” direktore 
__________________________ 

Žanna Caurkubule 
“____”_______________2008.g. 

 
 

 
 
 
 

Studiju programma disciplīnā 
 

STARPTAUTISKIE EKONOMISKIE SAKARI 

( p i l n a  l a i k a / n e p i l n a  l a i k a )  
 

Profesionālā augstākās izglītības studiju programma 
“Eiropas ekonomika un bizness” (42345) 

profesionālā bakalaura grāda uzĦēmējdarbībā 
un 

ekonomista 
kvalifikācijas iegūšanai 

 
 
 
 
 

Specialitāte – ekonomika 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 

Studiju kursa nosaukums:  STARPTAUTISKIE EKONOMISKI E SAKARI  
Kred ītpunki  – 2  
Kursa autors: V. Morohins, dr. oec. , A. Rubanovskis, dr.oec. 
Pārbaudes forma: eksāmens 
 

Disciplīnas mērėi:  
Sniegt studentiem zināšanas mūsdienīgu starptautisko ekonomisko attiecību teorijā un 

praksē, t.i., valstu savstarpējo saimniecisko attiecību sistēmas.  
 

Disciplīnas uzdevumi: 
Veidot studentiem dziĜas zināšanas par mūsdienu starptautisku ekonomiku. Iemācīt orientēties 

ekonomikas teorijā un praktiskajās problēmās.  
Novērtēt reālo ekonomisko politiku un tās sekas dažādās valstīs. 
 

Kursa apraksts: 

Nr T ēmas nosaukums 

1. Starptautiskās ekonomiskās attiecības. 
2. Starptautiskās ekonomikas reăionālās īpatnības. 
3. Starptautiskās tirdzniecības teorija. 
4. Starptautiskā tirdzniecības politika. 
5. Darbaspēka pasaules tirgus. 
6. Komercdarbība pasaules tirgū. 
7. Starptautiskās valūtas norēėinu attiecības. 
8. Faktori, kas ietekmē valūtas kursu. 
9. Pasaules valstu integrācijas procesi. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
 

 
Pamatliteratūra (mācību): 

 

Rubanovskis, A. Starptautiskā ekonomika. Valūtas tirgus: mācību līdzekĜis / 
Aleksandrs Rubanovskis. - Rīga: EKA, 2004. - 146 lpp. 

Olevskis G. Starptautiskā tirdzniecība – Rīga: RSEBAA, 2003. – 204 lpp. 
Dimza V. Inovācijas pasaulē, Eiropā, Latvijā. - Rīga, LZA, 2003.- 206 lpp. 
Zile H. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. – Rīga, BA Turība, 2003.- 368 

lpp. 
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ZiĦojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga. Ikgadējie izdevumi no 2000. 
gada. 

Ball, Donald A. International Business. The Challenge of Global Competition / Donald 
A. Ball, Wendell H. McCulloch, Paul L. Frantz, J. Michael Geringer, Michael S. 
Minor. - 10th ed. - McGraw-Hill, 2006. - 693, [72] p.  

Economic Development of Latvia. Report. Riga: Ministry of Economics of LR, Jume 
2004, 152 p. 

Киреев А. Международная экономика 1.1. – Москва, 2005. – 415.с. 
Киреев А. Международная экономика 1.2. – Москва, 2005. – 485.с. 
Воронкова, О.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и управление: 

учебное пособие / О.Н. Воронкова, Е.П. Пузакова; под общей ред. Е.П. 
Пузаковой. - Москва: Экономистъ, 2007. - 495 с. 

Дайнеко, А.Е. Экономические факторы мирового развития / А.Е. Дайнеко, Г.В. 
Забавский, А.С. Малинин; под общей ред А.Е. Дайнеко. - Минск: Дикта, 2007. - 
392 с. 

12.Воронкова, О.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и управление: 
учебное пособие / О.Н. Воронкова; под ред. Е.П. Пузанковой. - Москва: 
Экономистъ, 2006. - 495 с. 

13.Ливенцева. - Москва: Экономистъ, 2006. - 430 с. (Homofaber). 
14. Ростовский, Ю.М. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / Ю.М. 

Ростовский, В.Ю. Гречков. - 2-е изд. c изменениями. - Москва: Экономистъ, 2006. - 
589 с. - (Homofaber). 

15.Международные экономические отношения: учебник / В.Е. Рыбалкин  [и др.]; под 
ред. В.Е. Рыбалкина. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ, 2008. - 591 с. - 
(Золотой фонд российских учебников). 

 

Papildliteratūra: 
Avena K. Starptautiskā ekonomika. – Rīga. Turības mācību centrs, 1998. – 102 lpp. 
Pugel T.A., Lindert P.H. International Economics – Irvin: Mc Craw – Hill, 2000. 
Salvatore D. International Economics. – New York, 1998. 
Бор М. История Мировой экономики. – Москва, 2000. 
Куханов В. Международная экономика. – Rīga. Transporta un sakaru institūts, 2004. – 169 

lpp. 
Миклашевская, Н. А. Международная экономика : учебник / Н.А. Миклашевская, А.В. 

Холопов ; под ред. А.В. Сидоровича. - Москва : Дело и Сервис, 2000. - 303 с. 
Международная экономика: учебное пособие / Джеральд Дж. Линч, Майкл У. Уаттс, 

Дональд Р. Уэнтворт; пер. с англ. С. Григорьева, Т. Равичевой. - Москва: М/н центр 
эконом. образ-ия, 2002. - 181 с  

Пугель, Томас А.Международная экономика: учебник / Томас А. Пугель, Питер Х. 
Линдерт; пер. с англ. - 11-е изд. - Москва: Дело и Сервис, 2003. - 800 с.  

Кругман, П.Р.Международная экономика : теория и практика: учебник для вузов по экон. 
специальностям / П.Р. Кругман, М. Обстфельд; пер. с англ. - 5-е изд. - Санкт - 
Петербург: Питер, 2003. - 832 с.: ил. - (Учебник для вузов).  

Сальников В.М. Мировая экономика и международнные экономические отношения: Курс 
лекций для студентов экономического факультета. Рига, БРИ, 1998.-76с. 

 

Web-saites:  
 

Latvijā: 
www.mk.gov.lv / http://ppd.mk.gov.lv/ui/  
www.saeima.lv 
www.em.gov.lv  
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www.mfa.gov.lv  
www.liaa.gov.lv  
www.raplm.gov.lv  
www.fm.gov.lv  
www.bank.lv  
www.csb.lv  
www.politika.lv  
 

Ārvalstīs:  
http://europa.eu.int  
http://epp.eurostat.cec.eu.int/  
www.worldbank.org  
www.imf.lv 
www.oecd.org  
www.weforum.org  
www.wto.org 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA  
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“____”_______________2008.g. 

 
 

 
 
 
 

Studiju programma disciplīnā 
 

STARPTAUTISKĀS  KORPORĀCIJAS UN EKONOMISK ĀS SAVIENĪBAS 

( p i l n a  l a i k a / n e p i l n a  l a i k a )  
 

Profesionālā augstākās izglītības studiju programma 
“Eiropas ekonomika un bizness” (42345) 

profesionālā bakalaura grāda uzĦēmējdarbībā 
un 

ekonomista 
kvalifikācijas iegūšanai 

 
 
 
 
 

Specialitāte – ekonomika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RĪGA, 2008 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums: STARPTAUTISKĀS KORPORĀCIJAS UN EKONOMISK ĀS 

SAVIENĪBAS  
Kred ītpunki  – 2  
Kursa autors: V. Morohins, dr. oec., I. Stecenko, dr.oec.,  
Pārbaudes forma: dif.ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi: 

Sniegt studentiem izpratni par transnacionālo ekonomisko savienību un 
korporāciju, likumsakarību par preču, pakalpojumu, darbaspēka un kapitāla 
starptautisko kustību, kā arī globālās ekonomikas sistēmas attīstību un aktuālajām 
problēmām.  
 
Disciplīnas uzdevumi: 
Novērtēt transnacionālo ekonomisko savienību un korporāciju ietekmi uz uzĦēmējdarbību. 
Izpētīt mūsdienu integrācijas procesus.  
Papildināt studentu zināšanas par starptautiskajām ekonomiskajām attiecībām, starptautisko 

darījumu īpatnībām un starptautiskajām ekonomiskajām organizācijām. 
Attīstīt studentu analītiskās vadīšanas domāšanas iemaĦas un iespējas. 
 

Kursa apraksts: 

N.r. 
p.k. 

Temats 

1. Starptautisko ekonomisko un stratēăisko savienību un transnacionālo korporāciju 
vēsture un evolūcija. 

2. Starptautisko ekonomisko un stratēăisko savienību un apvienību darbības globalizācija. 
3. Starptautisko korporāciju, konglomerātu un banku attīstības tendences un perspektīvas. 
4. Integrācijas grupējumi: veidi, likumsakarības un attīstības īpašības. 
5. Internacionalizācijas process Eiropā un ES integrācijas stratēăijas evolūcija. 
6. ZiemeĜamerikas vienošanās par brīvo tirdzniecību: problēmas un perspektīvas. 
7. Valstu asociācija Dienvidaustrumu Āzijā: attīstības rezultāti un attīstības perspektīvas. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
 

Pamatliteratūra (mācību): 
300 soli līdz ES. 2. daĜa: laikraksta “Dienas bizness” pielikums. - Rīga: Diena - 

Bonnier SIA, 2004. - 241 lpp. 
Pārskata ziĦojums par Eiropas Savienības darbību, Eiropas Komisija, 2005. 
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Gillingham, John European Integration, 1950 - 2003. Superstate or New Market 
Economy? / John Gillingham. - Cambridge University Press, 2003. 

Šumilo Ē., Subbotina T., Pasaule un Latvija, -R.,2002. 
Schwab K., Porter M. E. The Global Competitiveness Report 2004-2005, 

Switzerland, 2004, 628 pages. 
Economic Development of Latvia. Report. Riga: Ministry of Economics of LR, 

Jume 2004, 152 p. 
Deards, Elspeth European Union Law. Textbook / Elspeth Deards, Sylvia 

Hargreaves. - Oxford University Press, 2004. 
Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование 

мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности. – БРИ, 
2000 г. 624с. 

Стеценко И.П. формирование и развитие интеграционных процессов, - БРИ, 
2003г. 

Balasa B. The Theory of Ekonomic, Metford, 2001. 
Pugel T.A., Lindert P.H. International Economics–Irvin:Mc Cra – Hill, 2000. 
Рыбалкин А.М. Международные экономические отношения, 2004г. 503с. 
Пашковская И.Г. Европейская экономическая и валютная интеграция: 

Аспекты права Европейского Союза. – М., 2003. 
Семенов К.А Международная экономическая интеграция. Учеб. пособие. – 2-

е изд., переработ. и доп. - М.: Логос, 2001.- 128с.  
 

Papildliteratūra:  
Libermanis G. Makroekonomika: teorija un Latvijas attīstības problēmas. Rīga, 

1999. 
OĜevskis G., Starptautiskā ekonomika,- R.,2000. 
G.Lībermanis, Starptautiskie ekonomiskie sakari un Latvija,-R.,1999. 
Шлеплер Х-А. Международные экономические организации. 1997г. 456с. 
Кругман П.Р., Обстфельд Н. Международная экономика. 2003г. 799с. 
Paiders J. Pelēkā ekonomika. Rīga, 2001. 
D.Salvatore, International Economics.-N.Y.,1998. 
Carbaugh R.J. International economics Cincinnati, 1998. 
Robson Rhodes. Getting Started. Now to Set Up Your Own Business. Third ed. – 

Kogan page. L., - 137 p. 
Caves R.E. Multinational Enterprice and Economic Analysis – NY: Cambridge 

University Press, 1996. 
Ohlin B. Interregional and International trade Theory. Cambrigr (Mass.), 1993. 
Ārējo ekonomisko kontraktu paraugu albums – Rīga: Mērkurijs LAT, 1994. – 53 

lpp. 
 

Ieteicamā periodika: 
Kapitāls 

The Economist  

World Bank Economic Review  
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News Week  

Global Finance  

Financial Times 

Dienas Bizness  

Neatkarīgā Rīta avīze  

Latvijas Avīze 
 

Web-saites: 
http://www.em.gov.lv 
http://www.eiropainfo.lv 
http://europa.eu.int 
http://www.delrus.cec.eu.int/ru/index.htm  
www.eu.int/en/sum.htm 
www.oecd.org 
www.unglobalcompact.org  
www.corporate-governance-code.de  
www.ecgi.org  
www.knab.lv 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA  
 
 

Apstiprinu 
Programmas “Eiropas ekonomika 

 un bizness” direktore 
__________________________ 

Žanna Caurkubule 
“____”_______________2008.g. 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  STARPTAUTISKIE GR ĀMATVED ĪBAS  
          STANDARTI 
Kred ītpunki  – 2  
Kursa autors: I.Grīnberga, mg. oec. 
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 

 
Disciplīnas mērėi: 

Veidot studentiem profesionālās zināšanas un darba iemaĦas apstākĜos, kad 
grāmatvedības uzskaite tiek reformēta saskaĦā ar starptautiskajiem standartiem;  

 

Disciplīnas uzdevumi: 

iepazīties ar starptautiskajiem uzskaites un atskaišu standartiem. 

apgūt normatīvo terminoloăiju, kā arī uzskaites būtību, metodes un paĦēmienus 
saskaĦā ar starptautiskiem noteikumiem. 

 
Kursa apraksts: 

Nr T ēmas nosaukums 

1. 
Vispārīgais priekšstats par grāmatvedības standartiem. Standartu veidi. 
 

2. Starptautisko grāmatvedības standartu komitejas loma un funkcijas. 
3. Starptautisko grāmatvedības standartu klasifikācija un sastāvs. 
4. Finansu atskaišu starptautisko standartu saturs. 
5. UzĦēmuma uzskaites politikas standarti. 
6. Materiālo vērtību un nemateriālo aktīvu uzskaites standarti. 
7. Naudas līdzekĜu uzskaites standarti. 
8. Investīciju uzskaites standarti. 
9. Standarti, kuri atspoguĜo uzĦēmuma darbības rezultātus un tā finansiālo stāvokĜi. 

10. 
Starptautisko grāmatvedības standartu sistēmas attīstības pamatvirzieni Eiropas 
Savienības valstīs. 

11. Grāmatvedības standarti LR un to pilnveidošana saskaĦā ar starptautiskajām prasībām. 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto ieskaite (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
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Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
 

Pamatliteratūra (mācību): 
 

Finansu pārskatu revīzija: Starptautiskie revīzijas standarti: māc. līdz. / D. 
DaĦeviča – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003. – 124 lpp. 

Starptautiskie grāmatvedības standarti 2000 / Starpt. Grāmatvedības standartu 
komiteja; tulk. no angĜu val. / Latvijas Zvērinātu revidentu asoc., 2000. – 
1025 lpp. 

Grāmatvedības terminu vārdnīca. Rīga, LU, 2003. 
L.Ābika,I.Brūna, I.Būmane, M.Kassale "Praktisko darbu uzdevumi grāmatvedības 

teorijā", R., SIA"Tipogrāfija Ogre", 2004. 
Mālderis, Guntis. Grāmatvedība. Audits. Revīzija / Guntis Mālderis. - 2. papild. 

izd. - Rīga: Turība, 2004. - 128 lpp.: tab., sh. 
Grāmatvedība. Audits. Revīzija: metod. mac. līdz. / G. Mālderis – Rīga: Biznesa 

augstskola Turība, 2002. – 125 lpp. 
Mott, Graham. Accounting for non-Accountants. A manual for Managers and 

Students / Graham Mott. - 6th ed. - Kogan Page, 2005. - 344, [8] p. 
Warren S., Reeve M., Fess E. "Accounting", South-Western College/West, 2004. 
Evans G. "Accounting Theory: Contemporary Accounting, Issues", South-Western 

College Pub., 1th edition, 2002. 
  10. V.Andžāne "Ievads finansu grāmatvedībā", R., LU, 2003. 
11. Grigorjeva R., Jesemčuka A. u.c. "Grāmatvedības pamati", Jelgava, LLU, 

2002. 
12. Пpавaрне О. Основы бухгалтерского учета: учебное пособие. Рига, 

БКИ, 2003.-200 с. 
13. Аудиторский словарь / Под. ред. В.Я. Соколова – Москва: Финансы и 

статистика, 2003 – 190 с. 
 

Papildliteratūra:   
 

Afins R. Grāmatvedības organizācija un grāmatvedības tiesu ekspertīze: 
Māc. līdz. Rīga: Turība, 2000. – 120 lpp. 

Weygandt J., Kieso E., Kimmel D. "Accounting Principles", Wiley Text 
Book, 6th edition, 2001. 

"LR grāmatvedību reglamentējošie normatīvie akti", KIF "Biznesa 
komplekss", Rīga, 1999 

LR grāmatvedību reglamentējošie normatīvie akti līdz 1999. g. 
Drake, Susan M. The practical guide to finance and accounting. Paramus. 

2001. 455 p. 
Januška, Marina. Mūsdienu prasības bilances kontu uzskaitei un analizei / 

Marina Januška. - Rīga: Merkurijs LAT, 2000. - 168 lpp. 
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Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский учет для менеджеров: учебник / Н.Г. 
Сапожникова. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва: КНОРУС, 2005.- 
448 с. 

 
Ieteicamā periodika: 

"Bilance" 

"Grāmatvedība un revīzija"  

"Mans īpašums"  

"Latvijas ekonomists" 

"The European Accounting Review" - European Accounting Association 

"Latvijas Vēstnesis" 
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un 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  STARPTAUTISKIE BANKU NOR ĒĖINI 
Kred ītpunki  – 2 
Kursa autors: S. Čhartišvili, dr. oec.  
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi: 

Radīt priekšstatu par starpbanku attiecībām; izprast starptautisko maksājumu 
instrumentu būtību, kā arī maksājumu sistēmas būtību. 

 
Disciplīnas uzdevumi: 

Analizēt starptautisko banku darbības pamatprincipus. 

Gūt priekšstatu par starptautisko banku norēėinu veidiem. 

Analizēt dažādas  maksājumu sistēmas ārvalstīs. 

 
Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Starpbanku korespondentattiecības. 
2. Bezskaidrās naudas norēėini. 
3. Dokumentārās norēėinu formas. 
4. Dokumentārie akreditīvi. 
5. Norēėini vekseĜu un čeku formā. 
6. Maksājumu sistēmas ārvalstīs. 

 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto ieskaite (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī jāuzraksta referāts (30%) priekšmeta ietvaros. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, patstāvīga darba sagatavošana. 
 

Pamatliteratūra (mācību):  
 
Latvijas banka. Normatīvie akti. Maksājumu un norēėinu sistēmas. 
Latvijas Komercbanku Asociācijas materiāli.  
Latvijas bankas normatīvie dokumenti. 



 318 

Vaidere, Inese. Banku sistēmas attīstība Latvijā 1987 - 1997 / Inese Vaidere. Rīga: 
LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 104 lpp. 

Saksonova, Svetlana. Banku darbība / Svetlana Saksonova; red. L. Vjatere. - Rīga: 
Latvijas Komercbanku asociācijas, 2006. - 197 lpp. 

Kudinska, Marina. Komercbanku riski un to atbilstība pašu kapitālam: monografija 
/ Marina Kudinska. - Rīga: Datorzinību centrs, 2005. - 296 lpp. 

Saksonova S. Latvijas komercbanku aktīvi – attīstība, struktūras pārvaldības 
iespējas – Rīga: 2003. 

Zvirbule D., Žagare J. Banku grāmatvedības pamati – Rīga: 2003. 
Rupeika-Apoga R. Valūtas tirgus un valūtas darījumi – Rīga: 2003. 
Walsh, C.E., Monetary Theory and Policy. The MIT Press, Cambridge, 2003. 
Mishkin F.S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets- 6th 

edition, Addison- Wesley: 2001. 
Решина Г. Банки и денежное обращение. Курс-конспект лекций и 

контрольные задания. Рига: БМA, 2006.- 102 с. 
Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2005. - 560 с. - (Финансовая академия 
при Правительстве РФ). 

Петров, А.Ю. Комплексный анализ финансовой деятельности банка / А.Ю. 
Петров, В.И. Петрова. - Москва: Финансы и статистика, 2007. - 551 с. 

Хабаров, В.И. Коммерческие банки. Стратегии институционально-сетевого 
развития / В.И. Хабаров. - Москва: Маркет DS, 2004. - 206 с. - 
(Академическая серия). 

 

Papildliteratūra: 
 

ZiediĦa S. Elektroniskie norēėini: civilizācijas iezīme // Mans īpašums. – 
2000. – Nr. 10-11. 

Briede I. Banku finanšu pakalpojumi. – Rīga: Turība, 2000. 
Sēle A. Banku zinības. Dokumentārie maksājumi. – Rīga, 1998. 
Torgāns K. Norēėinu tiesiskais regulējums: Mācību līdzeklis. – Rīga: LU, 

2001. 
The World Bank atlas. – Washington: The World Bank, 1996. 
The World Bank atlas.- Washington, The World Bank, 1998. 
Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки: Учебник для ВУЗов. – 2е изд., 

переработанное и допущенное. – М.: Финансы и статистика, 2001. 
Деньги. Кредит. Банки. Учебник для вузов./ Под ред. проф. 

Е.Ф.Жукова.- М.: ЮНИТИ, 2001.- 622с. 
Герчикова И.Н.Международные экономические организации: 

регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской 
деятельности. Учеб.пособ.- М.: Консалтбанкир, 2000.- 624с.  

Чернявский, С.П.Международный офшорный бизнес и банки / С.П. 
Чернявский. - Москва: Финансы и статистика, 2002. - 144 с.: ил.  

 
Web-saites:  

http://www.bank.lv   
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http://fktk.lv 

http://www.bank.lv/lat/40464 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  STARPTAUTISKĀS FINANSES UN FINANŠU    
                                               INSTITŪCIJAS 
Kred ītpunki  – 2 
Kursa autors: S. Čhartišvili, dr. oec., I. Grīnberga, mg. oec.  
Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Disciplīnas mērėi: 

Starptautisko finanšu, valūtas un kredīta attiecību apgūšana un to 
praktiskais pielietojums uzĦēmējdarbībā. 

 

Disciplīnas uzdevumi: 

Prot analīzēt starptautiskās valūtas sistemas problēmas. 

Apgūt zināšanas par pasaules valūtas tirgu. 

Prof izpētīt starptautiskās finanšu tirgus problēmas. 

Iemācīt studentus novērtēt šos procentus un to ietekmi uz nacionālo ekonomiku. 

 

Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Starptautiskās valūtas un kredīta attiecības: pamatiezīmes un īpatnības. 
2. Starptautiskā valūtas sistēma. 
3. Valūtas kurss. 
4. Pasaules valūtas tirgus. 
5. Eiropas valūtas sistēma. 
6. Starptautiskie norēėini, to nosacījumi un formas.  

Starptautisko norēėinu bilances. 
7. Starptautiskais kredīts. 
8. Finansu krīzes un valūtu problēmas mūsdienu pasaulē. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī jāuzraksta referats (30%) priekšmeta ietvaros. 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, patstāvīga darba sagatavošana. 
 

Pamatliteratūra (mācību): 
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Leibus, Inguna. Individuālā uzĦēmēja grāmatvedība un nodokĜi / Inguna Leibus. - 
Rīga: Lietišėās informācijas dienests, 2006. - 192 lpp. - (Bilances bibliotēka). 

Krugman P.R., Obstfeld M. International Economics: Theory and Policy, 5th.ed. - 
Addisson-Wesley, 2000.  

Tobin J. World Finance and Economic Stability. - Edward Elgar Publishing, 2003. 

Karolyi G.A.& Stulz R.M. (eds.) International Capital Markets. - Edward Elgar 
Publishing, 2003. 

Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J. Corporate Finance, 6th ed. - McGraw-Hill, 
2002. 

Давыдов В.. Финансовые рынки. Бонды и деривативы. Рига, БРИ, 2003. – 
454с. 

Давыдов В.Г. Фондовые рынки: инвестиции в акции и взаимные фонды. 
Рига: БРИ, 2004.- 490с. 

Колб, Роберт В. Финансовые институты и рынки: учебник / Роберт В. Колб, 
Рикардо Дж. Родригес; пер. с англ. - Москва: Дело и Сервис, 2003. - 688 с. 

Вахрушина, М.А. Международные стандарты финансовой отчетности: 
учебное пособие / М.А. Вахрушина, Л.А. Мельникова, Н.С. Пластикова; 
под ред. М.А. Вахрушиной. - Москва: Омега-Л, 2006. - 568 с.: табл. - 
(Высшее финансовое образование). 

Иванова, Ольга. Международные стандарты финансовой отчетности / Ольга 
Иванова. - Рига: Merkurijs LAT, 2005. - 234 с. 

Балтина, А.М. Финансовые системы зарубежных стран: учебное пособие / 
А.М. Балтина, В.А. Волохина, Н.В. Попова. - Москва: Финансы и 
статистика, 2007. - 304 с.: ил. 

Моисеев, А.А. Международные финансовые организации (правовые аспекты 
деятельности) / А.А. Моисеев. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: Омега-
Л, 2006. - 296 с. 

Суэтин, А.А. Международный финансовый рынок: учебник / А.А. Суэтин. - 
Москва: КНОРУС, 2007. - 264 с. 

 

Papildliteratūra: 
Krugman P.R., Obstfeld M. International Economics, 5th ed. - Addison-Wesley, 

2000. 
W. J. Ethier. Modern International Economics. – W.W. Norton & Company NY, 

1998. 
Суэтин, А.А. Международные валютно-финансовые отношения: учебник / 

А.А. Суэтин. - 2-е изд., исправленное и доп. - Москва: КНОРУС, 2005. - 
288 с. - (Финансовая академия при Правительстве РФ). 

Колб, Роберт В. Финансовые институты и рынки: учебник / Роберт В. Колб, 
Рикардо Дж. Родригес; пер. с англ. - Москва: Дело и Сервис, 2003. - 688 с. 
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Libermanis G. Nauda, inflācija, valūtas kurss. – Rīga: Kamene, 1995. 
Жозет Перар. Управление международными денежными потоками. – Москва: 

Финансы и статистика, 1998. – 208 с. 
Федякина, Л.Н. Международные финансы: учебник / Л.Н. Федякина. - Санкт-

Петербург: Питер, 2005. - 560 с.: ил. - (Академия финансов). 
 
Ieteicamā periodika: 
 
The Economist  
Global Finance  
Financial Times 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 

Studiju kursa nosaukums:  STARPTAUTISKAIS MĀRKETINGS  
Kred ītpunki  – 2  
Kursa autors: Ž.Caurkubule, dr. sc. ing., I. Gerčikovs, dr. oec.  
Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Disciplīnas mērėi un uzdevumi: 

Iepazīstīnāt ar starptautiskā marketinga būtību, metodoloăiju un 
pamatjēdzieniem. 
 
Disciplīnas uzdevumi: 
Apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas par starptautiskā marketinga 

koncepcijām. 
Veidot prasmi izstrādāt un realizēt marketinga stratēăiju. 

 
Kursa apraksts: 
 

Nr T ēmas nosaukums 

1. Ievads starptautiskajā mārketingā. Mūsdienu starptautiskā marketinga īpatnības. 
2. Starptautisko tirgu pētījumi. 
3. Mūsdienu starptautiskā mārketinga vide. 

4. 
Mūsdienu starptautiskā mārketinga koncepcijas. Starptautiskās kompānijas 
mārketinga komplekss. 

5. Preču politika starptautiskā mārketingā. 
6. Cenu politika starptautiskā mārketingā. 
7. Preču sadale starptautiskā tirgū. 
8. Starptautiskās komunikācijas līdzekĜi. 
9. Mārketinga vadība. 
10. Mārketings atsevišėās valstīs. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī jāuzraksta pētījuma projekts vai kursa darbs (30%) priekšmeta ietvaros. 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, patstāvīga darba sagatavošana. 
 
Pamatliteratūra (mācību):  
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Kotlers Filips. Mārketings no 
A līdz Z. - Rīga: Jumava-

2007.- 208 lpp. 
Zavadskis.M. Pārdošanas 
meistarība / no krievu val. 

tulk. Kurga S. – Rīga: 
JUMAVA, 2004. – 297 lpp. 

Ž. Caurkubule, A. VišĦevska. 
Mārketinga pamati – Rīga: 
Merkūrijs LAT, 2006. – 175 

lpp. 
Džims Blaits. Mārketing 
menedžment. – 11th ed. – 

Prentice Hall, 2003. – 130, 
[4] p. 
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Preču drošums Eiropā.- Rīga: 
Latvijas Tirgotāju 

asociācija.-2005.-68 lpp. 
Akulich Ivan, Klimchenja 

Ljudmila. Prakticheskij 
marketing. - Rīga: 

RSEBAA.-2005- 288 lpp. 
OĜevskis Grigorijs. 

Starptautiskā tirdzniecība.- 
Rīga: RSEBAA.-2003.- 208 

lpp. 
O’Reilijs Darags, Gibass 

Džuliāns. Darījumu 
attiecības ar pircējiem. 
Veiksmīga pārdošana 

organizētajā tirgū.: Tulk. no 
angĜu val. – Rīga: Biznesa 
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augstskola Turība, 2001. – 
240 lpp. 

Cateora, Philip R. 
International Marketing / 
Philip R. Cateora, John L. 

Graham. - 12th ed. - 
McGraw-Hill Companies, 

2005. - 697, [34] p. 
Kenneth E. Clow, Donald 

Baack. Integrated 
Advertising, Promotion, & 

Marketing Communications. 
– 2nd ed. – Prentice Hall, 

2004 – 538 p. 
Malhotra N.K. Marketing 

Research. An Applied 
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Approach. – 4th. - Prentice 
Hall, 2004 – 124 p. 

Kotler, P. Marketing 
Management / Philip Kotler. 

– 11th ed. - Prentice Hall, 
2003. 

Акулич И.Л. Международный маркетинг: учебное пособие. Рига. 2006. 
Международный маркетинг: учебное пособие / С.В. Васильев, Л.А. 

Ибрагимов... [и др.]; под ред. Н.А. Нагапетьянца. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- Москва: ЮНИТИ, 2005. - 271 с. 

Азарян Е.М. Международный маркетинг – 3-изд. – Харьков: Студцентр, 
2003. 

Черепков В.И. Международный маркетинг – СПб.: Знание, 2003. 
Алексунин В. Международный маркетинг- М.: 2005, 160 с. 
Сейфулаева М. Международный маркетинг – М.: 2004, 319 с. 
Черенков В. Международный маркетинг– СПб.: 2003, 848с. 
 
Papildliteratūra: 
 

Andra Briede. Lietišėais mārketings. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. – 108 lpp.Škiltere D. 
Pieprasījuma prognozēšana. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. – 83 lpp. 

J.Ē. Niedrītis. Mārketings. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. – 240 lpp. – (Sērija 
“UzĦēmējdarbības bibliotēka”). 

Mārketinga pamati. – Rīga: Jumava, 2002. – 351 lpp. 
Kotable M., Helsen K. Global Marketing Management – New York: John Willet &Jon Inc., 

2001. 
Terpstra J., Sarathy R. International Marketing – 9th ed. – The Dryden Press, 2002. 
Международный маркетинг / под ред. Васильева Г. – М.: 2000., 199 с. 
Международный маркетинг / под ред. Перцовского Н. – М.: 2001., 239 с. 
Моисеева Н. Международный маркетинг – СПб.: 1998., 320 с. 

 
 

Web-saites:  
www.vid.gov.lv 
www.likumi.lv  
www.oecd.org  
www.worldbank.org 
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( p i l n a  l a i k a / n e p i l n a  l a i k a )  
 

Profesionālā augstākās izglītības studiju programma 
“Eiropas ekonomika un bizness” (42345) 

profesionālā bakalaura grāda uzĦēmējdarbībā 
un 

ekonomista 
kvalifikācijas iegūšanai 

 
 
 
 
 

Specialitāte – ekonomika 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
Studiju kursa nosaukums: TIESĪBU ZINĀTNES PAMATI 
Kred ītpunkti  – 1 
Kursa autors: D. Buėele, mg. jur.  
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi:  

Iepazīstināt studentus ar Latvijas tiesību sistēmu, tās avotiem un pamatnozarēm, dot 
zināšanas par tiesiskajiem aspektiem, pienākumiem un atbildību: 
 
Disciplīnas uzdevumi: 

Veidot studentos vispārēju izpratni par Latvijas tiesību sistēmu, kā arī atsevišėu 
praktisko iemaĦu apgūšanu normatīvo aktu iztulkošanā un piemērošanā.  

Sniegt studentiem zināšanas par Latvijas, Eiropas un starptautisko tiesību 
pamatiem, kā arī attīstīt praktiskās iemaĦas un sagatavot turpmākai atsevišėu 
tiesību nozaru padziĜinātai apguvei.  

Palīdzēt studentiem loăiskās domāšanas spēju izstrādē un attīstīt prasmi 
patstāvīgi analizēt konkrētus tiesību aktus, kā arī globālus procesus valsts un 
sabiedrības tiesiskajā dzīvē. 

 
Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Latvijas tiesību attīstības vēsture, tās galvenie posmi.  
2. Tiesību pamatjēdzieni (tiesību jēdziens, pazīmes, būtība, tiesību sistēmas pasaulē un 

Latvijā, tiesību avoti, Latvijas un Eiropas Kopienu normatīvie akti u.c.), tiesiskās 
attiecības 

3. Valsts un tiesību teorijas pamati. 
4. Konstitucionālo tiesību pamati. 
5. Administratīvo tiesību pamati. 
6. Civiltiesību pamati.  
7. Darba tiesību pamati. 
8. Civilprocesa pamati. 
9. Dabas aizsardzības tiesību pamati. 
10. Krimināltiesību un Kriminālprocesa pamati. 
11. Starptautisko un Eiropas tiesību pamati. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 1 kredītpunkti ir 16 
kontaktstundas un 24 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 1 kredītpunkti ir 10 kontaktstundas un 30 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 1 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto ieskaite (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūra apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
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Studentu patstāvīgais darbs: iepazīšanās ar normatīvajiem aktiem un literatūras apguve. 
 

Pamatliteratūra (mācību):  
 
Terehovičs, Vladimirs. Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā / Vladimirs 

Terehovičs. - Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2007. - 180 lpp. 
Neimanis J. Ievads tiesībās – Rīga, 2004, 214 lpp. 
KrastiĦš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. – Rīga: Tiesu namu 

aăentūra, 2008. 
Dišlers K. Latvijas valsts varas orgāni un viĦu funkcijas – Rīga: 2004., 204 lpp.  
JakubaĦecs V. Tiesību normas. – Rīga, 2001. 
Alehno I., Buka A., Jarinovska K., Škoba L., Ievads Eiropas Kopienu tiesībās 

(Tiesu prakse un komentāri). Rīga, Tiesu namu aăentūra, 2001. 
Valters P. Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. Rīga: SIA Divergens, 

2001. 
Arnull A., Dashwood A., Ross M., Wyatt D. European Union Law. – London: 

Sweet & Maxwell. 2000. 
Barnard C. The Substantive Law of the EU. Oxford, 2004. 

Craig P., de Burca Gr. EU Law. Texts, Cases, Materials. – Oxford: Clarendon 
Press. 2004. 

Youngs R. English, French and German Comparative Law – London, Sydney: 
1998, 466p. 

Načisčionis J. Administratīvās tiesības. – Rīga, 2002. 
Жаркой М.Э., Кривачёв А.А. Теория права и государства: Лекции в тезисах, 

определениях и блок-схемах – Москва: 2003, 64с. 
 

Papildliteratūra: 
 
Civiltiesisku līgumu paraugi – Rīga: 2003., 151 lpp. 
KrastiĦš I. Tiesību būtība un to forma. Rīga, 1998. 
KrastiĦš I. Tiesību sistēma, tās struktūra un tiesību normu klasifikācija; Tiesību 

sistēma un tās struktūra Latvijā. Tiesību būtība un forma, Rīga, 1998. (38-
44.lpp). 

Bērnems S. Dž. Līgumu sastādīšana. CeĜvedis saistību tiesību principu    
praktiskai lietošanai. R., 1995. 
Burovs A. Valsts un tiesību pamatjēdzieni. R., 1991. 
Cipeliuss R., Tiesību būtība. Rīga, Latvijas Universitāte, 2001. 
V. Valters P. Tiesību teorija. – Rīga, 2002.VītiĦš. Vispārējais tiesību pārskats. 

Rīga, Verdikts, 1993. 
Horns N. Ievads tiesību zinātnē un tiesību filozofijā, Likums un Tiesības., 1999, 

Nr. 1 (16.-17.lpp) un Nr. 3 (74.-75. lpp) 
Grūtups A. Tiesu prakse un komentāri. R., 1994. 
JakubaĦecs V. Tiesības sabiedrība. R., 1997. 
Jelāgins J. Normatīvie akti un to hierarhija. – L.V., 1998 Nr. 25. 



 333 

Jelāgins J. Tiesību pamatavoti. Mūsdienu tiesību teorijas atziĦas., Rīga, Tiesu namu 
aăentūra, 1999. 

Šajo A. Tiesības postkomunisma periodā, Likums un tiesības., 1999, Nr. 2, 37.-44. 
lpp. 

 
Ieteicamā periodika: 
 

Likums un tiesība"  
Latvijas Vēstnesis 
Latvijas jurists  
Mans īpašums   
Juristu žurnāls  
 

Web-saites: 
 

www.likumi.lv - Latvijas normatīvo aktu datu bāze  
www.saeima.lv - LR Saeimas mājas lapa  
www.mk.gov.lv - LR Ministru kabineta mājas lapa  
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums: UZĥĒMĒJDARBĪBAS FINANSES  
Kred ītpunki  – 4 
Kursa autors: I. Grīnberga, mg. oec., S. Čhartišvili, dr. oec.  
Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Disciplīnas mērėis: 

Sniegt studentiem zināšanas par finansu teoriju, par valsts finansu sistēmu 
un mehānismu, par finansu politiku un vadību. 

 
Disciplīnas uzdevumi: 

Iepazistināt studentus ar uzĦēmuma finansēšanas principiem, avotiem, metodēm. 
Iemācīt veikt nepieciešamas finansēšanas aprēėinus (iekšējās un ārējās 

finansēšanas gadījumos). 
Iepazistināt ar paĦēmieniem, kā izvēlēties izdevīgākās finansēšanas iespējas, 

izdevīgākus attīstības plānus. 
Iemācīt sastādīt uzĦēmuma finanšu budžetu. 

 
Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Finanšu būtība un funkcijas. 
2. Finanšu sistēma un finansu vadīšana. 
3. Finanšu tirgi un institūti. 
4. Organizāciju un uzĦēmumu finanses. 
5. Apdrošināšanas organizācijas finanses. 
6. Finanšu vadīšanas mērėi un uzdevumi. 
7. Finanšu atskaites.  
8. Finanšu rādītāji un finanšu plānošana. 
9. Naudas resursu vērtība laikā. 
10. Akciju un obligāciju novērtēšana. 
11. Ienākums un risks. 
12. Investīciju efektivitātes novērtēšanas metodes. 
13. Kapitāla vērtība. Kapitāla struktūra. 
14. Krājumu vadīšana. Naudas līdzekĜu vadīšana. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 4 kredītpunkti ir 64 
kontaktstundas un 96 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 4 kredītpunkti ir 40 kontaktstundas un 120 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 4 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī jāuzraksta kursa darbs (30%) priekšmeta ietvaros. 
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Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, patstāvīga darba sagatavošana. 
 

Pamatliteratūra (mācību):  
  

Rurāne, Marita. Finanšu menedžments: mācību grāmata / Marita Rurāne. - 
Rīga: RSEBAA, 2005. - 384 lpp. - (Biznesa izglītības bibliotēka). 

Verjē, Tanja. Finanšu fitness / Tanja Verjē. - Rīga: Nordik, 2005. – 249.lpp. 
Ievinga, Irina. Finanšu grāmatvedības pamati: mācību līdzeklis / Irina Ievinga, 

Zoja Sundukova. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2004. - 111 lpp. 
Kutuzova O. Finanses un kredīts. – Rīga: 2003. 
Dudele A., Korsaka T. Finansu vadības pamati. Rīga 2001., Banku augstskola, 

99 lpp. 
Kudinska M., Baltača B., Kaužēns E. Finansu tirgus Latvijā un Eiropas 

savienībā, Rīga, 2001. 
Gončarovs G. Finanšu teorija – Rīga: 2000. 
Ross, Stephen A. Corporate Finance Fundamentals / Stephen A. Ross, 

Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan. - 7th ed. - McGraw-Hill 
Companies, 2006. - 844, [88] p. 

Tjia J.S. Building financial models. A guide to creating and interpreting 
financial statements. McGraw Hill, 2004. 

Brigham, Eugene F. Fundamentals of Financial Management / Eugene F. 
Brigham, Joel F. Houston. - 10th ed. - THOMSON, 2004. - 831, lpp. - 
(International Student Edition). 

Решина Г.А. Бюджет и бюджетная деятельность в Латвийской Республике. 
(перераб. и доп.).- Рига, ЮМИ, 2007.-280с. 

Благодатин, А.А. Финансовый словарь: словарь / А.А. Благодатин, Л.Ш. 
Лозовский, Б.А. Райзберг. - Москва: ИНФРА-М, 2006. - 378 с. - 
(Библиотека малых словарей). 

Пайк, Рихард. Корпоративные финансы и инвестирование / Рихард Пайк, 
Билл Нил; пер. с англ. Е. Ковачева. - 4-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 
2006. - 784 с.: ил. - (Академия финансов). 

Ковалёв В. В. Финансы, Санкт - Петербург, 2002 г. 
 

 
 
 
Papildliteratūra:  
 
Нешитой, А.С. Финансы: учебник / А.С. Нешитой. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Дашков и К°, 2006. - 512 с. 
Peter Atrill. Financial Management for Non-specialists. Person Education- Prentice 

Hall, 2003. 
Grigorjeva R. un citi. Finanšu grāmatvedība – Rīga: 2004. 
Dudele A., Korsaka T. Finanšu vadības pamati – Rīga, 2001. 
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Бернстайн Л. Анализ финансовой отчётности: Пер. с англ. Москва: финансы 
и статистика, 2002 г. 

Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: Пер. с англ. Москва: финансы 
и статистика, 2001 г. 

Колб Р., Родригес Р. Финансовый менеджмент. Учебник: Пер. с англ. 
Москва: финпресс, 2001 г. 

LR likumi: Komerclikums, Par uzĦēmuma gada pārskatiem, citi regulējošie 
uzĦēmumu darbību. 

Решина Г.А. Бюджет и бюджетная деятельность в Латвийской Республике. 
Рига, БРИ, 2000.-207с. 

Кругивиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории 
финансов: Пер. с нем. Санкт - Петербург, 2000 г. 

Давыдов В.. Финансовые рынки. Бонды и деривативы. Рига, БРИ, 2003. – 
454с. 

Rešina G. Latvijas Republikas Budžets: vakar, šodien, rīt – Rīga: 2003. 
Серёгина А. Основы управления финансами. Рига, ВШЭК, 2003 г., 249 стр. 
Давыдов В.Г. Фондовые рынки: инвестиции в акции и взаимные фонды. 

Рига: БРИ, 2004.- 490с. 
Миронов, М.Г. Финансовый менеджмент: учебное пособие / М.Г. Миронов, 

Е.А. Замедлина, Е.В. Жарикова; под ред. М.Г. Миронова. - Москва: 
Экзамен, 2005. - 224 с. 

 
Web-saites: 

www.fktk.lv 
www.laa.lv 
www.esb.gov.lv 
www.em.gov.lv 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 

Studiju kursa nosaukums: UZĥĒMUMA EKONOMIKA UN ORGANIZ ĒŠANA 
Kred ītpunki  – 3 
Kursa autors: S.Grigorjeva, dr.oec. 
Pārbaudes forma: eksāmens 
 

Disciplīnas mērėi: 
Veidot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas, kuras nepieciešamas 

uzĦēmuma komercdarbībai un saimnieciskai darbībai, ekonomiskās ražošanas 
procesu organizēšanai, vadīšanai un vadībai. 
 

Disciplīnas uzdevumi: 
Sniegt zināšanas uzĦēmuma saimnieciskās darbības ekonomiskās vadības jomā. 
Iepazīstināt topošos ekonomistus ar ražošanas procesa organizācijas un plānošanas jautājumiem, 

ar tā struktūru. 
Veidot izpratni par uzĦēmuma vadības ekonomisko mehānismu, investīciju darbību un 

inovācijām uzĦēmējdarbībā, ražošanas plānošanā un organizēšanā, ražošanas resursu vadībā. 
 

Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. “Firmas ekonomika un organizācija” ekonomisko zinātĦu sistēmā. 
2. UzĦēmumu tiesību formas. UzĦēmumu tipoloăija. 
3. Saimniecisko procesu struktūra. 
4. Firmas attīstības resursi. 
5. Personāls un darba samaksa. 
6. Saimnieciskās darbības vadīšanas mūsdienu metodes. 
7. Plānošana un tās veidi. Efektivitātes plānu novērtēšana. 
8. Saimnieciskās darbības uzskaite un tās veidi. 
9. Bilances analīze un bilances politika. 
10. Vadīšanas uzskaite un kalkulācijas sistēmas. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 3 kredītpunkti ir 48 
kontaktstundas un 72 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 3 kredītpunkti ir 30 kontaktstundas un 90 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%.  

Lai iegūtu 3 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto divi eksāmeni (40%) un 
jāpiedalās semināros (30%), kā arī jāuzraksta kursa darbs (30%) priekšmeta ietvaros. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, kursa darba sagatavošana un uzrakstīšana. 
 

Pamatliteratūra (mācību):  
 

Latvijas nacionālā attīstības programma. – Rīga, 2006. 
Latvijas statistikas gadagrāmata 2007 g. Centrālā statistikas pārvalde. Rīga, 

2007. 
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Biznesa ekonomiskie pamati. Ekonomikas pamatjautājumus palīdz izprast 
piemēru analīze. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. - 156 lpp. 

Gringlazs, Leonīds. Krājumu pārvaldības pamati: mācību līdzeklis / Leonīds 
Gringlazs, JevgeĦijs Kopitovs. - Rīga: RSEBAA, 2005. - 96 lpp.: tab., sh. 

Rurāne M. Ražošana. – Rīga, 2002, Turība, 128 lpp. 
Rurāne M. UzĦēmējdarbības pamati. - Rīga, Turība, 2002, 183 lpp. 
Diderihs H. UzĦēmuma ekonomika / Tulk. no vācu val. M.Balaško., 

K.Didenko., J.Kipsna. u.c.; galv. zin. red. R.Škapars. Rīga: Zinātne, 2000. –
515 lpp. 

Hofs K.G. Biznesa ekonomika/ Tulkots no norvēău valodas. – Rīga: JāĦa Rozes 
apgāds, 2002. – 560 lpp. 

OvčiĦĦikova I. UzĦēmējdarbības ekonomika: Lekciju konspekts – Rīga: RTU, 
2002. – 64 lpp. 

Sundukova Z., Jevinga I. UzĦēmuma ekonomika: komersantu darbības pamati, 
Mācību līdzeklis – Rīga: RTU, 2002. – 33 lpp. 

Экономика фирмы: учебник / под общей ред. Н.П. Иващенко. - Москва: 
ИНФРА-М, 2006. - 528 с. - (Учебники экономического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова). 

Предпринимательство: учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка, 
В.А. Швандара. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ, 2008. - 
735 с. - (Золотой фонд российских учебников). 

 

Papildliteratūra:  
 
Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред проф. О.И.Волкова и 

доц. О.В.Девяткина.- М.:ИНФРА, 2003.-601с. 
Экономика предприятия:Учебник / Под ред проф. Н.А. Сафронова.- М.: 

Юристь, 2002.-608с. 
Хаммер Майкл. Бизнес в ХХ1 веке: повестка дня / Пер. с англ..- М.: ООО 

«Издательство «Добрая книга», 2005.-336с. 
Ширенбек Х. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Пер. с нем. 

Под общ. Ред. И.П.Бойко, С.В. Валдайцева. К. Рихтера.- СПб.:Питер, 
2005.—848 с. 

Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. Москва: ИНФРА-
М, 2001. - 280 с. 

Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях: Учебно-
методическое пособие. Москва: Финансы и статистика, 2002. - 392 с. 

Blundell Richard, Эффективные бизнес - коммуникации: теория и практика 
в эпоху информации. Санкт – Петербург, 2000. 380 с. 

Lahiff James M. Бизнес – коммуникации: стратегии и навыки. Санкт – 
Петербург, 2001. 686 с. 

Кураченко Ю.П., Кураченко О.Ю. Качество в управлении фирмой. Рига: 
БРИ, 2003.- 340с. 

Mazā biznesa kurss: mācību līdzeklis; otrais izdevums. - Rīga: Jumava, 2006. - 
326 lpp. 
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Latvijas ārējā tirdzniecība. Cent. statistikas pārvalde, Rīga. bibl. 2002. – 79 lpp. 
 
Web-saites: 
http://www.em.gov.lv/  
http://www.esfondi.lv/  
http://www.liaa.gov.lv/  
http://www.lga.lv/  
http://irc.innovation.lv/ 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums: UZĥĒMĒJDARBĪBAS EKONOMIKA UN  

VADĪŠANA 
 
Kred ītpunki  – 2 
Kursa autors: V. Morohins, dr. oec.  
Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Disciplīnas mērėi:  

Iemācīt studentus patstāvīgi izstrādāt uzĦēmējdarbības projektus un vadīt to realizāciju, 
izskatīt uzĦēmējdarbības būtību un dažādas vadīšanas shēmas. 
 

Disciplīnas uzdevumi:  
Sniegt priekšstatu par uzĦēmējdarbību kā par viengabalainu sistēmu.  
Izskatīt uzĦēmējdarbības sistēmas elementus, uzĦēmējdarbības projektēšanas 

posmus.  
Apgūt uzĦēmējdarbības vadīšanas metodiskos pamatus, sistēmu pieejas dažādu 

zinību kompleksajā izmantošanā uzĦēmējdarbībā.  
 

Kursa apraksts: 

Nr. 
p.k. 

Tēmas nosaukums 
 

 Ievads. 
1. UzĦēmējdarbības būtība un shēmas. 
2. UzĦēmējdarbības vadīšana: sistēmu pieeja. 
3. UzĦēmuma vispārējās un vadīšanas funkcijas. 
4. UzĦēmējdarbības vide un viĦas loma uzĦēmējdarbības sistēmas 

izveidošanā. 
5. UzĦēmuma ekonomika un grāmatvedība: redzējums no uzĦēmēja puses. 
6. Situācija tirgū: izpētīšana, cīĦa ar uzĦēmējiem-konkurentiem. 
7. UzĦēmējdarbības projekta izstrādāšana. 
8. UzĦēmējdarbības projekta realizācija un pabeigšana. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī jāuzraksta kursa darbs (30%) priekšmeta ietvaros. 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, patstāvīga darba sagatavošana. 
 

Pamatliteratūra (mācību):  
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Vadībzinības. Rokasgrāmata. Viss par uzĦēmējdarbību un vadību / red. Roberta 
Helera; no anglu val. tulk. Ilze Dukate. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. - 256 lpp. 

Zvirbule-BērziĦa Andra. Ražošanas menedžments/A. Zvirbule-BērziĦa. - Rīga: 
Turība, 2006. - 150 lpp. - (UzĦēmējdarbības bibliotēka 48). 

Ekonomika un vadības zinātne. LU raksti. 696. sējums / g. red. Elmārs Zelgalvis, 
Edvīns Vanags. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. - 309 lpp. 

AlsiĦa, R. UzĦēmējdarbības plānošanas principi un metodes: mācību līdzeklis / R. 
AlsiĦa, G. Gertners. – 2-ais pārstrādāt. un papild. izdevums. - Rīga: RTU, 2005. 
- 230 lpp. 

Ball, Donald A International Business. The Challenge of Global Competition / 
Donald A. Ball, Wendell H. McCulloch, Paul L. Frantz, J. Michael Geringer, 
Michael S. Minor. - 10th ed. - McGraw-Hill, 2006. - 693, [72] p.  

Lēmumu pieĦemšana; no angĜu val. tulk. Agnese Orupe. - Rīga: LID, 2007. - 194 
lpp. - (Harvard Business Review on). 

Друкер, Питер Ф. Энциклопедия менеджмента / Питер Ф. Друкер; пер. с 
англ. О. Пелявского; под ред. Т.А. Гуреш. - Москва: Вильямс, 2004. - 432 
с.  

Ершов, В.Ф. Бизнес-проектирование / В.Ф. Ершов. - Санкт-Петербург: Питер, 
2005. - 288 с. ил: - (Практика менеджмента).  

Морохин В. Организационные и правовые основы коммерческой 
деятельности. Курс-конспект лекций и экзаменационные задания для 
студентов заочного и дистанционного обучения. Рига: БМА, 2008.- с. 142.  
Нив, Генри Р. Пространство доктора Деминга. Принципы построения 

устойчивого бизнеса / Генри Р. Нив; пер. с англ. - Москва: Альпина 
Бизнес Букс, 2005. - 370 с.  

Никифоров В. Методы принятия управленческих решений. Курс-конспект 
лекций и контрольные задания для магистрантов. Рига: БРИ, 2005 - 
123с.  

О' Коннор, Джозеф. Искусство системного мышления. Необходимые 
знания о системах и творческом подходе к решению проблем / Д. О' 
Коннор, И. Макдермотт; пер. с англ. Б. Пискнера; ред. И. Толстикова. - 
Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 256 с.  

Попов, В.М. Современные бизнес-технологии: учебное пособие / В.М. 
Попов, С.И. Ляпунов, В.В. Филиппов; под общей ред. В.М. Попова, 
С.И. Ляпунова. - Москва: КНОРУС, 2007. - 384 с. 

Тэпман, Л.Н. Предпринимательское управление. Зарубежный опыт: учебное 
пособие / Л.Н. Тэпман; под ред. В.А. Швандара. - Москва: ЮНИТИ, 2004. 
- 220 с.  

Предпринимательство: учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка, В.А. 
Швандара. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ, 2008. - 735 с. - 
(Золотой фонд российских учебников). 
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Papildliteratūra:  
Forands, Ilgvars Biznesa vadības Tehnoloăijas / Ilgvars Forands. - Rīga: Latvijas 

Izglītības fonds, 2004. - 332 lpp.: tab., diagr.  
Litke, Hanss D Projektu vadība / Hanss D. Litke, Ilonka Kunova; [tulk. Ineta 

Dubava]. - Rīga: BALTA eko, 2003. - 126 lpp.; 17 cm. - ( Rokasgrāmata; 5).  
Гриффин, Р. Международный бизнес: учебник / Р. Гриффин, М. Пастей; под 

ред. А.Г. Медведева. - 4-е изд; пер. с англ. Н.Г. Яцюк. - Санкт-Петербург: 
Питер, 2006. - 1088 с.: ил. - (Классика МВА).  

Кийосаки, Р.Т. Школа бизнеса / Р.Т. Кийосаки, Ш.Л. Лектер; пер. с англ. Л.А. 
Бабук. - 2-е изд. - Минск: Попурри, 2005. - 272 с.: ил. - (Успех).  

Классики менеджмента. Энциклопедия. / Под ред. М.Уорнера.: Пер. с англ.; 
под ред. Ю.Н.Каптуревского.- СПб.: Питер, 2001.- 1168с.: ил.- (Серия 
«Бизнес-класс»).  

Малый бизнес. Организация, экономика, управление: учебное пособие / под 
общей ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: ЮНИТИ, 2007. - 495 с.  

Морохин В. Европейский бизнес. Курс-конспект лекций и контрольные 
задания для студентов очного, заочного и дистанционного обучения. Рига: 
БМА, 2008.- 145 с.  

Основы бизнеса: учебник / под ред. Ю.Б. Рубина. - 6-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: Маркет, 2005. - 784 с. - (Университетская книга).  
Пирсон, Барри Краткий курс MBA. Практическое руководство по 

развитию ключевых навыков управления / Барри Пирсон, Нил Томас; 
пер. с англ. А. Куницына…[и др.]. - 2-е изд., перераб и доп. - Москва: 
Альпина Бизнес Букс, 2005. - 338 с.  

Спинелли-мл., Стивен Франчайзинг - путь к богатству / Стивен Спинелли-
мл., Роберт Розенберг, Сью Берли; пер. с англ. Н.Ю. Скачек, Н.Г. 
Яцюк. - Москва: Вильямс, 2007. - 384 с.: ил.  

 
Web-saites: 
http://www.em.gov.lv/  
http://www.esfondi.lv/  
http://www.liaa.gov.lv/  
http://www.lga.lv/  
http://irc.innovation.lv/  
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums: VARBŪTĪBU TEORIJA UN MATEM ĀTISKĀ  

STATISTIKA  
Kred ītpunki  – 3 
Kursa autors: ě.Raizs, dr. sc. ing. 
Pārbaudes forma: eksāmens 
 
Disciplīnas mērėi: 

Iegūt pamatzināšanas par varbūtību teorijas aksiomātiskas pamatus,  
matemātiskās statistikas pamatjēdzienus, statistisku datu vākšanas, apstrādes un 
analīzes metodēm un iegūto rezultātu korektu interpretāciju. 

 
Disciplīnas uzdevumi: 

Dot priekšstatu par varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas lietojumiem 
praksē. 

Iepazīstināt ar daudzdimensiju matemātiskās statistikas pamatmetodēm: 
dispersiju analīzi, kvalitatīvo faktoru korelāciju, klāsteru analīzi, 
diskriminantanalīzi un faktoranalīzi. 

Iegūst priekšstats par tām metodēm un to kompleksiem, kuri ir nepieciešami 
socioloăisko, psiholoăisko, ekonomisko un pedagoăisko statistisko datu 
apstrādē un analīze ar MS Excel un SPSS. 

 
Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Gadījuma notikumi. 
2. Gadījuma lielumi. 
3. Izlases metode. 
4. Sadalījuma parametru punktnovērtējumi un intervālie novērtējumi. 
5. Statistisko hipotēžu pārbaude. 
6. Korelācijas un regresijas analīzes elementi. 
7. Dinamikas rindas. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 3 kredītpunkti ir 48 
kontaktstundas un 72 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 3 kredītpunkti ir 30 kontaktstundas un 90 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 3 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī jāuzraksta kontroldarbs (30%) priekšmeta ietvaros. 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve, patstāvīga darba sagatavošana. 
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Pamatliteratūra (mācību):  
Smotrovs J. Varbūtību teorija un matemātiska statistika. Rīga, Zvaigzne ABC, 

2005., 264 lpp. 
GāliĦa T. Varbūtību teorija un matemātiska statistika. Rīga, 2004. 
Gringlazs L., Kopitovs J. Matemātiskā statistika. Rīga: RSEBAA, 2003. 
Vasermanis, E.Varbūtību teorija un matemātiskā statistika / E. Vasermanis, D. 

Šėiltere. - Rīga: Izglītības soli, 2003. - 171[14].  
KrastiĦš O. Ekonometrija. – Rīga, Latvijas Republikas Centrālā statistikas 

pārvalde, 2003., 207 lpp. 
Arhipova I., BāliĦa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un  

Microsoft Excel. Rīga, Datorzinību Centrs, 2003, 352 lpp. 
KrastiĦš O., CiemiĦa I. Statistika. – Rīga, Latvijas Republikas Centrālā 

statistikas pārvalde, 2003., 267 lpp. 
Revina I. Ekonometrija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2002 - 270 lpp. 
Durrett, Richard. Probability: Theory and Examples. 3rd ed. Belmont, CA: 

Duxbury Press, 2004. 
Grimmett, G. R., and D. R. Stirzaker. Probability and Random Processes. 3rd 

ed. New York, NY: Oxford University Press, 2001.  
Kvanli A.H., Pavur R.J., Guynes C.S. Introduction to Business Statistics 

Computer Integrated, Data Analysis Approach, South-Western Col. 
Publishing, 2000., 987 p. 

Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: 
учебник для вузов / Н.Ш. Кремер. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
ЮНИТИ, 2004. - 573 с. 

Райз Л.С. Применение методов теории вероятностей и математической 
статистики в поведенческих науках. Курс лекций. Рига, БРИ, 2000.- 
340с. 

J. Vergina, V. KārkliĦa. Statistika ekonomistiem. Rīga: “Kamene” 2000. – 91. 
lpp. 

Общая теория статистики: Учеб. – Москва: Юристъ. 2001. – 511 с. 
KrastiĦš O., CiemiĦa I. Statistika. – Rīga, Latvijas Republikas Centrālā 

statistikas pārvalde, 2003., 267 lpp. 
Андронов, А.М. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебник для вузов / А.М. Андронов, Е.А. Копытов, Л.Я. Гринглаз. - 
Санкт-Петербург: Питер, 2004. - 461 с.: ил. - (Учебник для вузов). 

Замков, О.О. Математические методы в экономике: учебник / О.О. 
Замков, А.В. Толстопятенко, Ю.Н. Черемных; под общей ред. А.В. 
Сидоровича. - 4-е изд., стереотип. - Москва: Дело и Сервис, 2004. - 
365, [3] с. - (Учебники МГУ им. М.В. Ломоносова). 

Papildliteratūra: 
KrastiĦš O. Ekonometrija. – Rīga, Latvijas Republikas Centrālā statistikas 

pārvalde, 2003., 207 lpp. 
Arhipova I., BāliĦa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft 

Excel. Mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību Centrs, 2003 - 352 lpp. 
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Newbold P. Statistics for Business and Economics, Prentice – Hall 
International, Inc, 1991., 930 p. 

Avena K. Starptautiska ekonomika, Rīga, Turība, 1998 – 102 lpp. 
Kvanli A.H., Pavur R.J., Guynes C.S. Introduction to Business Statistics 

Computer Integrated, Data Analysis Approach, South-Western Col. 
Publishing, 2000, 987 p. 

Everitt B. S., Der G. A. Handbook of statistical analysis using SAS. Published 
by Chapman & Hall, London, U.K.: 1996. - 157 p.  

Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятности и 
математической статистике: Учебное пособие. – 5-е изд., стер. – 
Москва: Высш. шк., 1999. – 400 с. 

Теория вероятностей и матeматическая статистика : Учебник / Под ред. 
В.Колемаева.-М.:ИНФРА-М,1999.-302с. 

Гринглаз Л. Я., Копытов Е. А. Математическая статистика. – Рига: ЕКА, 
1999 г., 258 с. 

Прикладная статистика. Основы эконометрики: учебник для вузов. - в 2-х 
т. - 2-е изд. - Т. 1. Теория вероятностей и прикладная статистика / С.А. 
Айвазян, В.С. Мхитарян. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 656 с.  

Eiropas Savienības ekonomikas pamati. Māc. Līdz. – Rīga, 2001. – 92 lpp. 
Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : 

учебное пособие для вузов / В.Е.Гмурман. - 8-е изд., стереотипное. - 
Москва : Высшая школа, 2002. - 479 с. : ил.  

ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga, 2002 – 100 lpp. 
KrastiĦš O. Statistika un ekonometrija. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 

1998. - 437 lpp. 
Вентцель Е.С. Теория вероятностей. Учебник для вузов.- 7-е изд., 

стериотипное.- М.: Высш.шк., 2001.- 576с.  
Тюрин Ю. Н., Макаров А. А. Анализ данных на компьютере. Москва: 

ИНФРА-М, Финансы и статистика, 1995, - 384 с. 
 
Ieteicamā periodika:  

LR Centrālās Statistikas Pārvalde. Statistiskie datu krājumi 
LR Centrālās Statistikas Pārvalde. Latvijas reăioni skaitĜos  

 
Web-saites: 
www.uwm.edu 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums: VĒRTSPAPĪRU  TIRGUS  EIROPĀ 
Kred ītpunki  – 2  
Kursa autors: A. Rubanovskis, dr. oec., I.Grīnberga, mg. oec. 
Pārbaudes forma: dif.ieskaite 

 
Disciplīnas mērėi un uzdevumi: 

Dot studentiem zināšanas par vērtspapīru tirgiem un to problēmām, par vērtspapīru 
novērtēšanu un uzskaiti finansu institūcijās. 
 

Disciplīnas uzdevumi: 
Apskatīt vērtspapīru tirdzniecības principus. 
Iepazīstināt studentus ar sākotnējo, otro, trešo un ceturto vērtspapīru tirgu un tā problēmām 

Latvijā; 
Salīdzināt vērtspapīru biržas mehānismu ASV un Latvijā; 
Sniegt zināšanas par vērtspapīru kvalitātes novērtēšanas metodēm un vērtspapīru kvalitātes 

novērtēšanas metodēm un vērtspapīru tirgus mehānismu modeĜiem. 
 

Kursa apraksts: 

N.p.k. Temats 
1. Vērtspapīru tirgus īpatnības. 
2. Vērtspapīru emitēšana un izvietošanas metodes. 
3. Vērtspapīru tirgus organizēšana un funkcionēšana. 
4. Darījumi ar vērtspapīriem un vērtspapīru tirgus efektivitāte. 
5. Vērtspapīru tirgus starpnieki. 
6. Vērtspapīru tirgi Eiropā un pasaulē. 
7. Vērtspapīru kvalitātes vērtēšanas metodes. 
8. Obligāciju menedžments un analīze. 
9. Vērtspapīru tirgus vadība. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto ieskaite (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 
Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 

 
Pamatliteratūra (mācību): 

 
Noteikumi “Latvijas Bankas vērtspapīru norēėinu sistēmas”. 
Noteikumi "Par dalību Latvijas Bankas vērtspapīru norēėinu sistēmā” 
LR likums "Finanšu instrumentu tirgus likums". 
LR likums "Par finanšu un kapitāla tirgus komisiju". Latvijas Vēstnesis 2000, 

Nr.230/232. 



 352 

Apsītis G., Aščuns I., Cērps U., Kokorevičs G., Ozols G., Sedlenieks A., ZuĜăis H. 
Vērtspapīru tirgus zinības. Rīga, 2003. - 211 lpp. 

Emerging local securities and derivatives marnets. Washington: International 
Monetary Fund, 2004. 

Gitman, Lawrence I. Fundamentals of investing. Addison Wesley, 2002. - 661p. 
Corporate Finance Fundamentals /Stephen Ross, Randolph Westerfield, Bradford 

Jordan /with CD/7 th Edition.  
William F.Sharpe, Gordon J.Alexander, Jeffrey V.Bailey Investments. Prentice-

Hall, 1999. - 962 lpp. 
Arnold, Glen Corporate Financial Management / Glen Arnold. - 2nd ed. - Prentice 

Hall, 2002. - 1098, [22] p. 
Сборник нормативных актов по ценным бумагам. - Рига: BIB, 2005. - 146 с. 
Решина Г. Банки и денежное обращение. Курс-конспект лекций и 

контрольные задания. Рига: БМA, 2006.- 102 с. 
Решина Г.А. Финансы и кредит.  Курс-конспект лекций и контрольные 

задания для студентов заочного и дистанционного обучения  Рига: БМА, 
2006.- 120 с. 

Ивасенко, А.Г. Рынок ценных бумаг. Инструменты и механизмы 
функционирования: учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, В.А. 
Павленко. - Москва: КНОРУС, 2005. - 272 с. 

Суэтин, А.А. Международные валютно-финансовые отношения: учебник / 
А.А. Суэтин. - 2-е изд., исправленное и доп. - Москва: КНОРУС, 2005. - 
288 с. - (Финансовая академия при Правительстве РФ). 

 
 

Papildliteratūra:   
 

“K ā Latvijas uzĦēmumi var publiski izlaist akcijas”. – Rīga: Rīgas Fondu 
birža, 1997. – 24, 32 lpp. 

Latvijas vērtspapīru tirgus organizācijas koncepcija. – Rīga, 1996. – 36 lpp. 
Klauss A. Vērtspapīru darījumi. – Rīga, 1996. 
Leonoviča C. Biržas un vērtspapīri. – Rīga, RTU, 1998. 
Appleyard D.R., Field A.J. International Economics. Chicago 1998. 
Dahlen H., Pabst P. Vieweg, Cop., 1996. 
Fabozzi F., Mogdiliani F. Capital markets: Institutions and instruments. 

Prentice Hall. Upper Saddle River 1999. 
R.Ž.Gibonz, E.S.Breili, T.M.Tjulz. Fondovij rinok. M., Infra, 1997., 648 p. 
B.A.LjaĦin, P.B.Vorobjov. Cennije bumagi i fondovaja birža. M., 1998, 229 

p. 
Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, 

механизм функционирования. Москва, 1999. 
Павук О. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – Рига, ВШЕК, 2001. 
Килячков А А., Палдаева Л.А. Рынок ценных бумаг. Курс в схемах – 

Москва, Юрист, 2003 
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Ieteicamā periodika: 

Laikraksts "Latvijas Vēstnesis" 

Žurnāls "Latvijas ekonomists"  

Laikraksts "Dienas bizness"  

 

Web-saites: 

www.rfb.lv 

www.fktk.lv   

www.fivb.lv 

www.bis.lv   

www.etrade.lv  

www.ecb.int  

www.edgar-online.com  
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  VIDES EKONOMIKA 
Kred ītpunki  – 2  
Kursa autors: A. MauriĦš, dr. hab. biol.  
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi: 

Iepazīstināt studentus ar vides zinātnes problemātiku un tās ekonomiskajiem aspektiem.  
 
Disciplīnas uzdevumi: 

sniegt studentiem modernu konceptuālu priekšstatu par procesiem dzīves vidē un tās 
struktūru, kas nepieciešams ekonomisko uzdevumu risināšanā;  

dot teorētiskas zināšanas un parādīt praktiskas pieejas vides ekonomikā ilgtspējīgas 
attīstības nodrošināšanai.  

mācīt studentiem izprast dabas un sabiedrisko zinātĦu komplekso lomu vides ekonomikas 
problēmu pārredzēšanā un risināšanā.  

parādīt vides ekonomikas saistību ar likumdošanu, ētiku, stratēăisku paredzēšanu un 
kultūras tradīcijām ilgtspējīgas attīstības procesā Latvijā, Baltijas reăionā un ES. 

 
Kursa apraksts: 

Nr. 
p.k. 

Tēmas nosaukums 

1. Vides zinātne un ekonomika. Vides ekonomikas būtība. 
2. Vides struktūra un procesualitāte. Laiks kā procesualitātes mērs. 
3. Dabsaimniecība. Dabas resursi. Kadastri. 
4. Vides vērtība. Teritorijas ekoloăiski ekonomiskais  novērtējums. 

5. 
Pirmējā un otrreizējā resursu izmantošana. Vides piesārĦošana, atkritumu 
apsaimniekošana 

6. 
Ietekmes uz vidi novērtēšana. Vides indikatori monitoringa sistēmā. Vides aizsardzība 
Latvijā un Baltijas reăiona ilgtspējīgā attīstība. 

7. Vides prognozēšana un vadīšana. Starptautiskā sadarbība. Biosfēra un noosfēra. 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 

atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto ieskaite (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī jāuzraksta  referāts (30%) priekšmeta ietvaros. 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
 
Pamata (mācību) literatūra: 
Cilvekpotencials sociala vide / Rasma Garleja. - Riga: RaKa, 2006. - 199 lpp. Автор: Garleja, 

Rasma. 
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Vircavs, Magnuss. Vide, ietekmes un novērtējums. Principi un analīze / Magnuss Vircavs. - 
Rīga: Turība, 2005. - 248 lpp. - (UzĦēmējdarbības bibliotēka 43). 

Benders J. Vides un kvalitātes vadības sistēmas. Lekciju materiāli - LU Vides zinātnes un 
pārvaldības institūts. 2006. 

Biznesa vides attistiba Latvija: tendences un iespejas: magistranturas absolventu darbi. - Riga: 
biznesa augskola Turiba, 2004. - 200 lpp. 

Strautmanis J. Vides ētika un vides tiesības.- Rīga: Zvaigzne, 2003. 
Baltijas reăiona ilgtspēja. Baltijas universitātes programmas lekciju kurss. 1.-10. lekcija. 

Tulkojums no angĜu val.- Rīga: LU, 2001.  
Latvijas tūrisma mītĦu nacionālā eko-sertifikāta “ZaĜai sertifikāts” saĦemšanas kritēriji lauku 

tūrisma mītnēm - Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija “Lauku ceĜotājs” 2007. 
Goodstein E.S. Economics and the Environment.- Danver: Wiley, 2005. 
Jackson A. R., Jackson J. M. Enviromental Science.- London, 2000. 
Liepa I., MauriĦš A., Vimba E. Ekoloăija un dabas aizsardzība.- R.: Zvaigzne, 1991. 
Resursu patēriĦa pārskats. Latvijas Republikas Vides ministrija. Latvijas Vides aăentūra - Rīga, 

2004. 92 lpp.  
Vides aizsardzības rādītāji Latvij ā – Ikgadējs statistikas biĜetens. 
Eiropas vide: trešais novērtējums - Eiropas Vides aăentūra. 2003. 
Белов, Г.В. Экологический менеджмент предприятия: учебное пособие / Г.В. Белов. - 

Москва: Логос, 2006. - 240 с. 
Воронцов А.П. Экономика природопользования. Учебник.- М.: Элим, 2004. 
Сборник нормативных актов об охране среды: сборник. - Рига: BIB, 2005. - 120 с. 
 
Papildliteratūra: 
Benders J. Dabas resursu pārvaldes pamati - Lekciju kursa konspekts. LU Vides zinātnes un 

pārvaldības institūts. 2004. 
Ekodizaina rokasgrāmata – SIA Vides vadības tehnoloăijas. Rīga. 2006. 133 lpp.  
Vadībzinības rokasgrāmata. R.Helera red. – R.: Zvaigzne ABC. 2005. 201.lpp. 
The Atlas of Climate Change. Edited by Kirstin Dow and Thomas E Downing. EARTHSCAN, 

2006. 112 pp. 
Baltic Sea Region: Cultures, Politics, Societies.- Upsala Univ., 2002. 
Dabas aizsardzības normatīvo aktu apkopojums.- Rīga, 1998. 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības vides indikatoru pārskats.- R.: Latvijas vides aăentūra, 2003., 

2004. 
Meadows D. et al. The Limits to Growth. – London, 1972. Latviešu valodā: Medouzs D. 

Pārsniedzot robežas.- R.: LU, 1995. 
Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология.- М., 1998. 
 
Ieteicamā periodika: 
Vides vēstis  
AMBIO. A Journal of the Human Enviroment  
Journal of Environmental Policy and Planning. Routledge 
Journal of Environmental Management, Elsevier  
Kvalitāte. Latvijas Kvalitātes asociācijas izdevums  
Logs. Latvijas Pašvaldību savienības izdevums  
 
Web-saites: 
http://reports.eea.europa.eu 
www.vidm.gov.lv  
www.virums.lv 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 
Studiju kursa nosaukums:  VISPĀRĒJA  PSIHOLOĂIJA 
Kred ītpunki  – 2 
Kursa autors: I.Plotka, dr.psyh.   
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 
 
Disciplīnas mērėi: 

Nodrošināt teorētisko zināšanu apguvi psiholoăijas jomā nepsiholoăisko specialitāšu 
studentiem. 
 

Disciplīnas uzdevumi: 
Veidot izpratni par psiholoăijas zinātnes būtību un nozīmību. 

Atklāt personības saturu, tās struktūru no vispārīgās psiholoăijas viedokĜa. 

PadziĜināt izpratni par psiholoăijas iespēju izmantošanu studijas, virzoties pa 
karjeras kāpnēm, risinot personīgas problēmas, aizsargājot savu psihisko 
veselību. 

 

Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 

1. Psiholoăijas priekšmets. Ko pētī psiholoăija. Psiholoăijas kā zinātnes vēsture. 
2. Psihe - psihiskie procesi. Psihisko procesu saistība ar izziĦas procesiem. 
3. ApziĦa un  ZemapziĦa. Uzvedība. 
4. Uztvere un sajūtas. 
5. Uzmanība un atmiĦa. 
6. Domāšana un runa. 
7. Iztēle. Iztēles veidi. Griba un tās struktūra. 
8. Jūtu un emociju jēdziens. Emocijas izjūtas. 
9. Temperaments un raksturs. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas 
atbilst studējošo 40 darba stundām. Pilna laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgais darbs, kas veido sekojošas proporcijas 40% pret 60%. Nepilna 
laika studiju veidam 2 kredītpunkti ir 20 kontaktstundas un 60 stundas patstāvīgajam darbam, 
kas veido sekojošu proporciju 25% pret 75%. 

Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (40%) un jāpiedalās 
semināros (30%), kā arī patstāvīga literatūras apgūšana (30%) priekšmeta ietvaros. 

Semināru laikā ir  paredzēts grupu darbs: diskusijas, praktisko situāciju analīze lietišėie 
pētījumi u.c. interaktīvas metodes. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
 

Pamatliteratūra (mācību):  
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Nikiforovs O. Psiholoăija – pedagogam. Rīga Izglitības soĜi 2007. 
ReĦăe, Viesturs. ВШП.  Mūsdienu organizāciju psiholoăija / Viesturs ReĦăe. - 

Rīga: Zvaigzne ABS, 2007. - 215, [1] lpp. 
A. Šteinberga. Vispārīgā un personības psiholoăija. Rīga: RTU.-2006- 52 lpp. 
Dūka M. Psihes bioloăiskie pamati. - R.: 2003. -79 lpp. 
Psiholoăija. Izturēšanās un tās kontekts. 3. daĜa.- motivācija un emocijas, attīstības 

psiholoăija, sociālā psiholoăija, veselības psiholoăija, personība./ No angĜu val. 
tulk. I.Kalnciema.- R.: RaKa, 2001.- 220 lpp. 

Bernstein, Douglas A. Psychology / Douglas A. Bernstein, Louis A. Penner, 
Alison Clarke-Stewart, Edvard J. Roy – 7th ed. - Houghton Mifflin Company, 
2006. - 746, [180] p.: ill. 

Garleja R., Vidnere M. Psiholoăijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. R.: 
Raka, 2000. 

ReĦăe V. Personības psiholoăija. - R.:2000. - 125 lpp. 
Vorobjovs A. Vispārīgā psiholoăija. - R.:2000. - 212 lpp. 
Benešs H. Psiholoăijas atlants. - R.: [b.g.]. - 237 lpp. 
Vigotskis ě. Domāšana un runa. - R.: 2002. - 391 lpp. 
Hogg, Michael A. Social Psychology / Michael A. Hogg, Graham M. Vaughan. - 

4th ed. - Prentice Hall, 2005. - 770, [28] p. 
Григорович, Л.А. Педагогика и психология: учебное пособие / Л.А. 

Григорович, Т.Д. Марцинковская. - Москва: Гардарики, 2005. - 480 с. 
Хэйес, Ник. Что такое психология? / Ник Хэйес, Сью Оррелл. - Москва: 

Эксмо, 2005. - 688 с. 
Платонов, Ю.П. Основы социальной психологии / Ю.П. Платонов. - Санкт-

Петербург: Речь, 2004. - 620, [4] с. - (Мастерская психологии). 
Кравченко, А.И. Психология и педагогика: учебник / А.И. Кравченко. - 

Москва: ИНФРА-М, 2008. - 398, [2] с. - (Высшее образование). 
 

Papildliteratūra:  
 

Vorobjovs A. Sociālā psiholoăija. Teorētiskie pamati: eksper. māc. līdz. / Aleksejs 
Vorobjovs. - Rīga: Izglītības soĜi, 2002. - 340 lpp. 

ReĦăe V. Psiholoăija. Personības psiholoăiskās teorijas. R: Zvaigzne ABC, 1999. 
Renăe V. Organizāciju psiholoăija. Rīga, Kamene, 1999. 
Karnegi D. Ka iegūt draugus un iepatikties cilvekiem. R., 1990. 
Karnegi D. Ka attīstīt pašapzinu un ietekmēt cilvēkus publiskas runas. R., 1992. 
KundziĦš P. Saskarsmes kultūra. R., 1993. 
Omarova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoăija. R., 1995. 
Vuorinens R., Tānala E., Mikonens V. Psiholoăijas pamati. Psihe - garīgā pasaule. 

- R.:1998. - 143 lpp. 
Сухов, А.Н. Социальная психология: учебное пособие / А.Н. Сухов. - 4-е 

изд., стереотипное. - Москва: Академия, 2007. - 232, [2] с. 
Психология. Введение в профессию: учебное пособие / В.А. Фокин, Т.М. 

Буякас, О.Н. Родина и др.; под ред. Е.А. Климова. - Москва: Академия, 
2007. - 208 с. 
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Ieteicamā periodika:  

 

Psiholoăijas pasaulē (žurnāls)  
Psiholoăija mums (žurnāls)  
Skolotājs (žurnāls) 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Profesionālā bakalaura studiju programma “Eiropas ekonomika un bizness” 

 
 

Studiju kursa nosaukums: ZINĀTNISKĀ UN MĀCĪBU DARBA    
TEORIJA UN METODIKAS  

 
Kursa autors: V. ĥikiforovs, dr.hab.fil., profesors  
Pārbaudes forma: dif. ieskaite 

 
Disciplīnas mērėi: 

Iepazīstināt studentus ar zinātniskā un mācību darba teoriju un metodikas, dot studentiem 
priekšstatus par sazināšanas specifiku augstskolā un zinātniskās darbības pamatiem. 

 

Disciplīnas uzdevumi: 
saformulēt patstāvīgās informācijas meklēšanu novadīšanas iemaĦas;  
informēt par augstskolas pamata struktūru apakšnodaĜu funkcionēšanu. 

Kursa apraksts: 
 

Nr. Tēmas nosaukums 
1. LR likumdošana augstākās izglītības sfērā  

Latvijas augstskolu sistēma. Augstākās izglītības līmeĦi. Maăistratūra. 
Doktorantūra. Profesiju standarti izglītošanas standarti. Akadēmiskā un 
profesionālā izglītības. Kredītpunktu sistēma. Licenzēšana un akreditācijas. 
Bolonijas process. Augstskolu autonomija un akadēmiskās brīvības. 
Starptautiskā diplomu atzīšana. 

2. Augstākās izglītības tehnoloăija  
Izglītība kā vadīšanas process. Informācijas apgūšanas līmeĦi: zināšanas – 
iemaĦas – prasmes – profesionālā darbība. Izglītības formas, metodes: 
apskata, tematiskās un problēmu lekcijas; frontālās aptaujas; izprotošie 
diktāti; semināri – konferences; eseja, referāti un kursa darbi; alternatīvo 
domu analīze; disputi un diskusijas. Elektroniskie mācību līdzekli: TV – 
lekcijas; internēta – konsultācijas; kursa – konspekti un elektroniskās mācību 
grāmatas. Konspektēšanas, anotēšanas un referēšanas tehnoloăija. Studenta 
patstāvīgā darba tehnoloăija. 

3. ātniskā darba metodoloăija un metodika 
Zinātnes specifika kā sabiedriskās apziĦas formas. Zinātne kā zināšanas 
sistēma un tās veidošanas darbība. Izzināšanas cikls: zinātniskā problēma – 
hipotēze – teorija. Zinātniskās izzināšanas metodoloăija. Zinātniskā 
izzināšanas empīrisks un teorētisks līmeĦi. Filozofiskās izzināšanas 
empīriskie un teorētiskie līmeĦi. Zinātniskās izzināšanas metodes. 
Zinātniskās disciplīnas objekts un priekšmets. Zinātniskās izzināšanas 
aktualitātes un jauninājuma jēdziens. Izglītība kā zinātniskās zināšanas 
translācija un zinātne kā  sabiedrības intelektuālā potenciāla attīstības 
līdzeklis. Zinātnes attīstības pamata koncepcijas: gipotētiski-deduktīvs 
modelis; loăiskais pozitīvisms; kritiskais racionālisms; paradigmātiska 
koncepcija; pētniecisko programmu un c. metodoloăija.   
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4. ību un zinātniskā darba informācijas apgādāšana  
Informācijas meklēšanas stratēăijas un metodikas. Pilnības un informācijas 
meklēšanas precizitātes izpratne. Elektroniskās datu bankas un meklēšanas 
sistēmas. Izdevumu tipi un veidi, un to loma mācību un zinātniskajā darbā. 
Baltijas Starptautiskās akadēmijas un Psiholoăijas augstskolas bibliotēkas 
izdevumi. 

5. Baltijas Starptautiskas akadēmijas un Psiholoăijas augstskolas funkcionālā 
struktūra  

Valde, akadēmiskā sanāksme, Senāts, studentu parlaments.  
Rektors, prorektori, programmu direktori.  

Mācību daĜa. Grāmatvedība. Saimniecības daĜa. Bibliotēkas. 
 

Studentu patstāvīgais darbs: literatūras apguve. 
 

Pamatliteratūra (mācību): 
Gorsāne I. Studentu pētniecisko darbu struktūra un noformēšana.- R.: BKI, 2005. 
ĥikiforovs V. Diplomdarbu izstrādes metodika, noformēšanas noteikumi un 

aizstāvēšanas kārtība Baltijas Krievu institūtā. Otrais izdevums izlabots un 
papildināts. Rīga: BKI, 2005. – 36. lpp. 

Spata, Andrea. Research Methods. Science and Diversity / Andrea Spata. - JOHN 
WILEY & SONS, INC, 2003. - 336, [10] p. 

Vucenlazdāns P. Darbmācības metodikas pamati.- RA., 2002., 147. lpp. 
Сондерс, Марк. Методы проведения экономических исследований / Марк 

Сондерс, Филип Льюис, Эйдриен Торнхилл; пер. с англ. В. Лавриненко. - 
3-е изд. - Москва: Эксмо, 2006. - 640 с. - (Профессиональные издания для 
бизнеса). 

Андреев А. А. Педагогика высшей школы. – М., 2003. 
Буланова М. В. И др. Педагогика и психология высшей школы. – Ростов-на-

Дону, 2002. 
Гузеев В. В. Педагогическая техника в контексте образовательной 

технологии. – М., 2001. 
Загвязинский В. И. Теория обучения. Современная интерпретация. – М., 

2001. 
Никифоров В. Е. Логика и методология научных исследований. Курс-

конспект лекций и контрольные задания. Рига: 2005. 
Никифоров О. Психология и педагогика. Рига, 2007. 
 

Papildliteratūra: 
Mūrnieks E. Projektu metode studiju procesā. - R.: RTU, 1999. - 42 lpp. 
Pedagoăijas teorija un metodika./Rakstu krājums. - L.: LPA, 1998. - 133 lpp. 
Latvijas valsts standarts: bibliogrāfiskais apraksts, vispārīgie principi.- R.: 

LNSMC, 1998. 
Никифоров В. Е. Требования и рекомендации по подготовке дипломных 

работ: Методика написания, правила оформления и порядок защиты. 
Издание 2-е, испр. и доп. Рига: БРИ, 2005. 

Андреев А. А., Троян Г. М. Основы Интернет-обучения. – М., 2003. 
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Вальциферов Ю. В., Самойлов В. А. и др. Мультимедийный учебник на CD-
ROM. Информатика для абитуриентов/  Под ред. Тихомирова. – М., 2002. 

Никифоров В. Е. Методика дискуссии: анализ проблемной ситуации и 
постановки проблемы. Рига, 1990. 

Никифоров В. Е. Теоретические основы педагогики высшей школы. Рига, 
2003. 

Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технология обучения.–М., 
2001. 

Трайнёв И. В. Конструктивная педагогика. – М., 2003. 
Трайнёв И. В., Горнштейн М. Ю. Организация контроля качества учебного 

процесса/ Под общей ред. Проф. И. М. Ващенко. – М., 2003. 
Основы сетевого обучения/ Под ред. Л. Т. Титарева. – М., 2001. 
Полат Е. С. Интернет в гуманитарном образовании. – М., 2001. 
Полат Е. С., Моисеева М. В. и др. Дистанционное образование. Учебное 

пособие. – М., 1998. 
Трайнёв И. В. Оптимизация структуры учебной информации.–М., 2003. 
Трайнёв В. А., Матросова Л. Н., Бузукина А. Б. Методы игрового обучения и 

интенсивные учебные процессы. – М., 2003. 
Троян Г. М. Универсальные информационные и телекоммуникационные 

технологии в дистанционном образовании. – М., 2002. 
Чоманов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучение.–М., 1996. 
Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – 

М., 1998.   
 
Ieteicamā periodika: 

Izglītība un kultūra 
Skolotājs 
International Journal of Consumer Studies and Home Economics 
Journal NICE-Mail, News and Information about Consumer Education 
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Pielikums Nr. 5. 
 

 
Līgumi ar prakses vietām 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLAS 

S T U D I J U  P R A K S E S  O R G A N I Z ĒŠ A N A S  

S A D A R B ĪB A S  L ĪG U M S  

RĪGĀ 
 
2008.gada ___.____________      Nr._________________ 
 

 
Psiholoăijas Augstskolas (turpmāk tekstā - PA), reă.Nr.40003261174, adrese: Lomonosova 

iela 4, Rīga, LV-1003, rektores Ž.Caurkubules personā no vienas puses, 
__________________________ (turpmāk tekstā – Prakses devējs), 
reă.Nr._______________________, adrese:__________________ , ___________________ iela, 
LV -_________, direktora ________________________ personā no otras puses un Psiholoăijas 
Augstskolas studenti (turpmāk tekstā - studenti) no trešās puses, vadoties pēc Latvijas 
Republikas 1999.gada 10.jūnija Profesionālās izglītības likuma un 2000. gada 15. augusta LR 
MK noteikumiem Nr.276 “Mācību prakses organizēšanas kārtība” visas puses kopā un katra 
atsevišėi sauktas arī Puses/Puse, noslēdz šo sadarbības līgumu: 
 
Prakses mērėi un uzdevumi: 
Prakses mērėis – studentu praktisko zināšanu un pastāvīgā darba iemaĦu iegūšana, profesionālās 

sagatavošanas kvalitātes uzlabošana iegūstamajai kvalifikācijai. 
Prakses uzdevumi: 

1.2.1. topošo speciālistu efektīva adaptācija praktiskajā darbībā, augstskolas absolventu 
stāvokĜa nostiprināšana darba tirgū; 

1.2.2. teorētisko zināšanu sistematizācija, nostiprināšana un paplašināšana iegūstamajā 
specialitātē; 

praktisko iemaĦu iegūšana risinot konkrētus zinātniskos, tehniskos, ekonomiskos uzdevumus; 
informācijas vākšana, apstrāde, sistematizācija un analīze, izstrādājot kursa un diplomdarbus; 
nākamā diplomdarba (projekta) pamatideju, slēdzienu un priekšlikumu izmēăināšana un 

pielietošana bāzes uzĦēmumā (organizācijā). 
 
L īguma priekšmets. 
 

Augstskola noslēdz līgumu ar Prakses devēju par prakses vietu nodrošināšanu Psiholoăijas 
Augstskolas studentiem profesionālā augstākās izglītības studiju programma “Eiropas 
ekonomika un bizness” (42345) profesionālā bakalaura grāda uzĦēmējdarbībā un ekonomista 
kvalifikācijas iegūšanai. 

PA un _____________________ plāno kopīgi darboties PA studentu prakses organizēšanā 
un rīkošanā. Kopdarbības vadība tiek uzticēta PA studentu prakses kuratoram no vienas puses un 
__________________________ prakses vadītājam no otras puses. Darbu izpildes termiĦu 
nosaka PA mācību plāns. Izpildīto darbu pieĦemšanas kārtību, pieĦemšanas komisijas sastāvu, 
izsniegto dokumentu sarakstu un kopdarbības iegūto rezultātu izmantošanu nosaka pusēm 
vienojoties. 
 
 
 
L īgumslēdzēju pienākumi un atbild ība:  
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Augstskola apĦemas: 
 
nodrošināt praktikanta iepriekšējo teorētisko sagatavotību. Iepazīstināt praktikantu ar viĦa 

tiesībām un pienākumiem prakses laikā;   
iecelt prakses vadītāju – PA darbinieku, kurš koordinē un kontrolē prakses norisi; 
izstrādāt un saskaĦot prakses programmu ar Prakses devēju; 
nodrošināt praktikantu ar prakses programmu un metodisko dokumentāciju, vērtēt praktikanta 

darbību prakses laikā un novērtēt praksi, pieĦemot ieskaiti; 
pieĦemt no praktikanta tikai tādu prakses atskaiti, kura ir saskaĦota ar prakses devēja vadītāju. 
 
Prakses devējs apĦemas: 
 
iecelt prakses vadītāju, kurš vada praktikanta darbu un konsultē praktikantu saskaĦā ar prakses 

nolikumu un programmu; 
instruēt praktikantu jautājumos par iekšējās kārtības noteikumiem, drošības tehnikas prasībām, 

darba aizsardzību un ugunsdrošību; 
nodrošināt praktikantu ar nepieciešamām konsultācijām prakses uzdevuma jautājumos, iesaistot 

uzĦēmuma speciālistus; 
sniegt praktikantam informāciju, kas nepieciešama uzdoto pienākumu izpildei un prakses 

atskaites sastādīšanai, izĦemot tādu, kura saskaĦā ar LR tiesību aktiem uzskatāma par 
konfidenciālu; 

prakses noslēgumā dot slēdzienu par studenta darbu, novērtēt profesionālo sagatavotību, 
attieksmi pret prakses programmas un uzdevuma izpildi pēc 10 ballu sistēmas. 

 
Augstskolas studenti apĦemas: 

plānot mācību prakses praktisko darbību kopā ar augstskolas prakses vadītāju; 
studenti garantē prakses vietā iegūtās informācijas konfidencialitātes saglabāšanu; 
aktīvi l īdzdarboties prakses vietas organizētajos pasākumos; 
sistemātiski veikt studiju prakses dienasgrāmatu; 
prakses noslēgumā iesniegt prakses atskaiti un aizstāvēt to; 
 

Papildus nosacījumi: 

 
4.1. Psiholoăijas Augstskola, ________________________ un studenti, slēdz papildvienošanos, 
kas ir neatĦemama šī līguma sastāvdaĜa, par katra studenta praksi, norādot: 

4.1.1. Studentu vārdu, uzvārdu, studentu apliecības numuru, kā arī studenta parakstu; 
4.1.2. Studenta pienākumus, tiesības un atbildību; 
4.1.3. Studiju prakses ilgumu un stundu skaitu; 
4.1.4. Studiju prakses mērėi un uzdevumus; 
4.1.5. Studiju prakses apmaksas kārtību. 

4.2. Ja kāda no pusēm nepilda šī līguma saistības, otra puse tiesīga pārtraukt šo līgumu ar vainīgo 
pusi. 

4.3. Visus strīdus par līgumsaistībām puses risina pārrunu ceĜā. Ja tiek konstatēta tālāka darbu 
veikšanas nelietderība vai neiespējamība, vai konstatēta negatīva rezultāta iegūšanas 
neizbēgamība, ieinteresētā puse iesniedz priekšlikumu par šī līguma pirmstermiĦa pārtraukšanu, 
kas jāizskata nedēĜas laikā. 

 

Citi noteikumi:  
 
Līgumslēdzējiem ir tiesības slēgt papildus vienošanās līgumus gadījumos, kad tas nepieciešams. 
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Līgums stājas spēkā no tā brīža, kad to ir parakstījušas visas Puses un ir noslēgts uz neierobežotu 
laiku. 

 Visi labojumi un papildinājumi šajā līgumā ir spēkā no tā brīža, kad tie ir noformēti rakstiski un 
tos ir parakstījušas abas līgumslēdzējas puses. 

Līgums tiek izbeigts visu Pušu rakstiskas vienošanās rezultātā. 
Līgums ir sagatavots divos eksemplāros, katra puse saĦem vienu eksemplāru, visiem 

eksemplāriem piemīt vienāds juridisks spēks. 
 
Pušu juridiskās adreses: 
 
 
  

Psiholoăijas 

Augstskola 
Lomonosova iela 4 

 

Ž.Caurkubule 

paraksts__________________________ 

_______________ 

_________________________________
_____________________ iela, ________ 

_____________________, LV - _______ 

 

Direktors ___________________________ 

paraksts___________________________ 

 

Z.V. 

 

200___.gada “____”.___________________ 
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P A P I L D V I E N O Š A N ĀS  

P S I H O L O Ă I J A S  A U G S T S K O L A S  S T U D I J U  P R A K S E S  
O R G A N I Z ĒŠ A N A S  S A D A R BĪB A S  L ĪG U M S   

Rīgā 

200___.gada “_____”. ________________     Nr._______________ 
 
 
 
Psiholoăijas Augstskolas (turpmāk tekstā - augstskola)  

rektore Ž.Caurkubule__________________________________________________, 
                                                                      (paraksts) 

un _________________________________________________________________  
(turpmāk tekstā – prakses devējs) _________________________________________ 
kas organizēs praksi prakses                                             (paraksts) 

 
Studiju prakses ilgums augstskolas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

“Eiropas ekonomika un bizness” ______kursa studentiem ir _____ nedēĜas. 
 

Studiju prakses mērėi: 
Apgūt uzĦēmuma ekonomisko dienestu darbību un finanšu vadīšanu. 

 
Studiju prakses uzdevumi: 

1) Apgūt galvenos ekonomiskos rādītājus, kuri raksturo uzĦēmuma ražošanas un 
saimniecisko darbību; 

2) Iepazīties un izanalizēt uzĦēmuma grāmatvedības dokumentāciju; 
3) Veikt uzĦēmuma finansiālā stāvokĜa analīzi. 
 

Psiholoăijas Augstskolas augstākas profesionālās izglītības studiju programmas “Eiropas 
ekonomika un bizness”  

Studenta pienākumi: 

stingri ievērot iekšējās kārtības noteikumus, darba disciplīnu, drošības tehnikas noteikumus, 
darba aizsardzības noteikumus; 

bez ierunām pildīt uzĦēmuma prakses vadītāja norādījumus; 

pilnīgi un patstāvīgi izpildīt prakses programmā paredzētos uzdevumus; 

veikt primārās informācijas vākšanu, tās sistematizāciju, apstrādi un analīzi; 

regulāri veikt ierakstus prakses dienasgrāmatā par izpildāmo darbu un uzdevuma raksturu, laicīgi 
iesniegt kontrolei prakses vadītājam; 

iesniegt prakses vadītājam atskaiti par uzdevumu izpildi un aizstāvēt to. 

Studenta tiesības: 
saĦemt informāciju, nepieciešamo prakses uzdevuma  izpildei; 
ar galveno speciālistu un apakšnodaĜu vadītāju atĜauju izmantot informācijas fondus un 

uzĦēmuma tehniskos arhīvus; 
saĦemt uzĦēmuma speciālistu kompetentu konsultāciju jautājumos, saistītos ar prakses 

uzdevumu; 
ar galveno speciālistu un apakšnodaĜu vadītāju atĜauju izmantot skaitĜošanas un citu tehniku 

informācijas apstrādei, saistītas ar prakses uzdevuma izstrādi; 
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ja students  bez viĦa piekrišanas tiek iesaistīts darbos, kas nav saistīts ar prakses programmas 
izpildi, praktikantiem ir pienākums par to ziĦot prakses vadītājam vai nodaĜas dekānam. 

Studenta atbildība: 
students, kurš nav izpildījis prakses programmu noteiktajā laikā, saĦēmis negatīvu atsauksmi 

par darbu vai arī neapmierinošu atzīmi atskaites aizstāvēšanā, tiek norīkots uz praksi 
atkārtoti; 

ja students ir pārkāpis darba disciplīnu un iekšējās kārtības noteikumus, viĦš var tikt atbrīvots 
no prakses, par ko tiek ziĦots nodaĜās dekānam vai mācību daĜas vadītājam un pēc viĦu 
priekšlikuma, rektors var izskatīt jautājumu par studenta atskaitīšanu no augstskolas. 

 
Papildvienošanos ar studentiem sastādīta uz 2(divām) lapām un atbilst papilvienošanās slēdzēju 

skaitam, katram papilvienošanās slēdzējam pa 1 (vienam) eksemplāram, visiem 
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 
Psiholoăijas Augstskolas augstākās profesionālās studiju programmas “Eiropas ekonomika un 

bizness” studenti, kas no trešās puses, noslēdz šo sadarbības līgumu: 
 

Nr.
p.k. 

Studenta 
 vārds uzvārds 

Studenta  
apliecības  

Nr. 
Datums Studenta paraksts 

  
 

   

 
 
Papildvienošanās puses: 

 
 

Psiholoăijas 

Augstskola 
Lomonosova iela 4 

īga, LV - 1003 

Rektore Ž.Caurkubule 

_____________________ 

200___.gada 

“____”._______________ 

_______________________________
_____________________ iela, ______ 

___________________ LV - ________ 

Direktors________________________ 

________________________________ 

200___.gada “____”._______________ 
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Pielikums Nr. 6. 
 

 
Profesijas “Ekonomists” standarts 
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APSTIPRINĀTS  
ar Izgl ītības un zinātnes 
ministrijas  
2004.gada 20. aprīĜa  
r īkojumu Nr. 241  

 
 
 

PROFESIJAS STANDARTS  
 
 
 

Reăistrācijas numurs              PS 0254  

Profesija                                   Ekonomists  

Kvalifik ācijas līmenis              5  

Nodarbinātības apraksts:   Ekonomists var veikt darbus, kas saistīti ar 
ekonomisko procesu un sasniegto rezultātu 
analīzi gan mikrolīmenī, gan makrolīmenī, 
problēmas apzināšanu, mērėu formul ēšanu, to 
sasniegšanas ceĜu prognozēšanu, plānošanu, 
īstenošanu.  
Ekonomists var ieĦemt amatus valsts un 
pašvaldību institūcijās, iestādēs, 
komercsabiedrībās, nevalstiskajās, 
starptautiskajās un pārnacionālajās 
organizācijās.  
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Pienākumi un uzdevumi: 
  

Pienākumi  Uzdevumi  
1. Veikt iekšējās un  

ārējās vides izpēti.  
 

1.1. Pētīt dažādas ekonomiskās problēmas -makroekonomiskos 
procesus, naudas apgrozību, ražošanas veidus un tirgvedību, 
nacionālās un starptautiskās tirdzniecības tendences, valūtas 
finansiālo politiku un cenu politiku, nodarbinātību, darba 
ražīgumu un samaksu, ražošanas izdevumus, kā arī konsultēt 
šajos jautājumos.  

2. Formulēt 
ekonomiskās 
darbības mērėus.  

2.1. Vākt, analizēt un interpretēt ekonomikas datus, izmantojot 
ekonomikas teorijas, kā arī dažādas statistikas un citas metodes.  

3. Noteikt mērėu 
sasniegšanas ceĜus.  

3.1. Noteikt mērėa sasniegšanas alternatīvos variantus, veikt to 
salīdzināšanu un izvērtēšanu.  

4. Prognozēt un plānot 
ekonomisko darbību 
kopumā un 
atsevišėus tās 
posmus.  

4.1. Konsultēt ekonomiskās politikas un darbības izvēles jautājumos, 
Ħemot vērā iepriekšējos, esošos un sagaidāmos ekonomiskos 
faktorus un tendences.  

5. Vadīt procesus un 
resursus ar mērėi 
nodrošināt to 
efektīvu 
izmantošanu.  

5.1. Veikt zinātniskās pētniecības darbu, attīstot ekonomiskās 
teorijas, koncepcijas un metodikas, ko izmanto, nosakot un 
analizējot nacionālo un starptautisko ekonomisko resursu 
efektīvu izmantošanu.  

 
6. Veikt ekonomiskās 

darbības procesu un 
rezultātu analīzi.  

6.1. Lietot zināšanas, veidojot ekonomisko politiku, risinot 
pašreizējās un nākotnes ekonomiskās problēmas un sniedzot 
konsultācijas.  

 
 

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi:  
• Vides mainīguma noteikta nepieciešamība paredzēt izmaiĦas, reaăēt, pielāgoties un ietekmēt 

tās.  
• Nevienmērīgs darba ritms – iekšējās un ārējās vides izmaiĦu rezultātā ir vērojami atsevišėi Ĝoti 

intensīva darba periodi.  
• Darbs tiek veikts gan individuāli, gan strādājot komandā.  
• Darbs saistās ar liela apjoma informācijas uztveri.  
• Darbība aizvien pieaugošā mērā iekĜaujas globālajā ekonomiskajā telpā, kas saistās ar plašu 

starptautisku saskarsmi.  
 
Īpašas prasības uzdevumu veikšanai:  
• Spēja izdarīt vispārinātus abstraktus spriedumus no konkrētu faktu kopuma un spēja pielāgot 

šos vispārinātos secinājumus konkrētu faktu izskaidrošanai.  
 

Prasmes:  
 

Kopīgās prasmes nozarē  Specifiskās prasmes 
profesijā  

Vispārējās prasmes un 
spējas  

 
• Izprast grāmatvedības 
operācijas.  
• Orientēties banku un finansu 

 
• Izmantot ekonomikas 

teorijas atzinumus konkrētu 
faktu vērtēšanā un analīzē.  

 
• Lietot modernās 

informācijas tehnoloăijas.  
• Formulēt problēmas, dot 
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sektora darbībā un nodokĜu 
sistēmā 

• Izprast likumdošanas procesu un 
tā ietekmi uz ekonomiku.  

• Novērtēt situāciju tirgū un 
pielāgot uzĦēmējdarbību 
atbilstoši tirgus prasībām. 

 

• Izvērtēt un salīdzināt 
ekonomiskās darbības 
alternatīvas, novērtēt to 
iespējamās sekas.  

• Novērtēt uzĦēmējdarbības 
vidi un tās iespējamās 
izmaiĦas. 

uzdevuma nostādni.  
• Ievērot ētiskos aspektus 

mērėu formulēšanā un to 
sasniegšanā.  

• Izmantot secinājumu 
veidošanas loăiskās 
metodes. 

 
 
 
• Izprast uzĦēmējdarbības 

ietekmi uz vidi īsā un ilgā 
laika posmā.  

• Pārzināt lēmumu pieĦemšanas 
metodes.  

• Izprast sabiedrībā notiekošos 
procesus un to ietekmi uz 
sociāli ekonomisko vidi.  

 

• Izprast ekonomiskās darbības 
uzskaiti un kontroli.  

• Veikt ekonomisko un finansu 
analīzi.  

 

• Izmantot saskarsmes 
prasmes un valodu 
zināšanas.  

• Izmantot atbilstošas 
vadības metodes un 
formas.  

• Sagatavot un sniegt 
prezentācijas.  

 
Zināšanas: 
 

Zināšanu līmenis  
Zināšanas  Priekšstats  Izpratne Pielietošana  

Mikroekonomika     
Makroekonomika     
Ekonomiskā prognozēšana     
Ekonomiskā analīze un plānošana     
UzĦēmējdarbības ekonomika     
Finanses     
Grāmatvedība     
Tirgzinības     
Informācijas tehnoloăijas     
Vadības zinības     
Kvalitātes vadība     
Pētnieciskā darba metodoloăija     
Svešvaloda     
NodokĜu un nodevu sistēmas     
Vides ekonomika     
Statistika     
Tiesību zinības     
Starptautiskie ekonomiskie sakari     
Nozares tehnoloăijas     
Innovācijas     
Darba un civilā aizsardzība     
Lietišėā komunikācija     
Socioloăija     
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Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs: 
 
• Arbidāne Iluta  Rēzeknes augstskola, Ekonomikas fakultāte, dekāne;  

• Brīvers Ivars  Banku augstskola, maăistrantūras vadītājs;  
• Didenko 

Konstantīns  
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, dekāns;  

• Jaunzeme Ieva  Latvijas Darba devēju konfederācija, ăenerāldirektore;  
• Kudinska 
Marina  

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Finansu institūts, 
profesionālās studiju programmas direktore;  

• Ėipsna Jānis  Rīgas Tehniskās universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, 
UzĦēmējdarbības vadīšanas profesora grupas vadītājs;  

• Paupa Vilma  LR Grāmatvežu asociācija, prezidente;  
• Šenfelde Maija  Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, dekāna 

vietniece;  
• VītiĦa Anda  Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte, dekāne.  

 
 
Konsultanti:  
 
• Iraida Mlijevska - AS „Ditton PR” personāla daĜas vadītāja;  
• Vladislavs SiĦavskis - AS „Rebir” pesonāla daĜas vadītājs.  
 
Profesijas standarta eksperti:  
 
• K.Gerhards, LR Ekonomikas ministrija, valsts sekretārs;  
• R.Karnīte, BO SIA Latvijas ZA Ekonomikas institūts, direktore.  
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Pielikums Nr.7. 
 

 
Programmas satura salīdzinājums ar 

profesijas standarta prasībām  
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Programmas satura salīdzinājums ar profesijas standarta prasībām  
 

(pienākumi un uzdevumi) 

Pienākumi Uzdevumi Studiju kursi 

1. Veikt iekšējas 
un ārējās 
vides izpēti 

1. Pētīt dažādas 
ekonomiskās 
problēmas 

A bloka studiju kursi 
Socioloăija 
Augstākā matemātika ekonomistiem 
Mikroekonomika 
Makroekonomika 
Eiropas valstu ekonomika 
Ekonomiska statistika 
 

B bloka studiju kursi 
Mārketings 
ES: institūcijas, politika, ekonomika 
Starptautiskie ekonomiskie sakari 
UzĦēmējdarbības finanses 
UzĦēmuma ekonomika un organizēšana 
Bankas un naudas sistēmas 
Starptautiskais mārketings 
Bizness Eiropā 
Eiropas monetāra sistēma un valūtas tirgi 
UzĦēmējdarbības ekonomika un vadīšana 
Starptautiskās finanses un finanšu institūcijas 
Vērtspapīru tirgus Eiropā 

 
C bloka studiju kursi 

1.  Latvijas tautsaimniecība 
2.  Starptautiskās korporācijas un ekonomiskās 

savienības 
2. Formulēt 

ekonomiskas 
darbības 
mērėis 

2.1. Vākt, analizēt un 
interpretēt 
ekonomiskos aspektus 

A bloka studiju kursi 
Loăika 
Filozofija 
Zinātniskā un mācību darba teorija un 

metodikas 
Socioloăija 
Ekonomikas teoriju vēsture 
Mikroekonomika 
Makroekonomika 
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 
Informātika 
Datortehnoloăijas ekonomikā 
Ekonomiska statistika 
Informācijas sistēmas ekonomikā 
 

B bloka studiju kursi 
1. Menedžments 
2. ES fondu un projektu vadīšana 
3. Finanšu analīze 
4. Ekonomiskā analīze un plānošana 
5. UzĦēmuma ekonomika un organizēšana 
6. UzĦēmējdarbības ekonomika un vadīšana 
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Pienākumi Uzdevumi Studiju kursi 

7. Pārvaldes uzskaite 
8. Kompānijas vērtības noteikšana 

3. Noteikt mērėa 
sasniegšanas ceĜus 

3.1. Noteikt mērėa 
sasniegšanas 
alternatīvas variantus, 
veikt to salīdzināšanas 
un izvērtēs 

 

A bloka studiju kursi 
1. Loăika 
2.  Filozofija 
3.  Zinātniskā un mācību darba teorija un 

metodikas 
4.  Informātika 
5.  Komercdarbības organizatoriskie un 

tiesiskie pamati 
6.  Datortehnoloăijas ekonomikā 
7.  Informācijas sistēmas ekonomikā 

B bloka studiju kursi 
1.  Menedžments 
2.  UzĦēmējdarbības finanses 
3.  UzĦēmuma ekonomika un organizēšana 

4.  UzĦēmējdarbības finanses 

5.  Finanšu analīze 
6.  Pārvaldes uzskaite 

7.  UzĦēmējdarbības ekonomika un vadīšana 
8.  Inovācijas uzĦēmējdarbībā 
9.  Ekonomiskā analīze un plānošana 
10. Kompānijas vērtības noteikšana 

C bloka studiju kursi 
1. Loăistika 
2. Personāla vadīšana 

4. Prognozēt un 
plānot 
ekonomisko 
darbību kopumā 
un atsevišėus tās 
posmus  
 

4.1. Konsultēt 
ekonomiskās politikas 
un darbības izvēles 
jautājumos, Ħemot vērā 
iepriekšējos, esošos un 
sagaidāmos 
ekonomiskos faktorus 
un tendences  

 
 

A bloka studiju kursi 
1.  Loăika 
2.  Filozofija 
3.  Vispārēja psiholoăija 
4.  Sociālā psiholoăija 
5.  Pedagoăijas pamati 
6.  Informātika 
7.  Datortehnoloăijas ekonomikā 
8.  Informācijas sistēmas ekonomikā 
9.  Ekonomiskā prognozēšana 

B bloka studiju kursi 
1.  NodokĜi un nodevas 
2.  Mārketings 
3.  Grāmatvedības pamati 
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Pienākumi Uzdevumi Studiju kursi 

4.  Menedžments 
5.  UzĦēmējdarbības finanses 
6.  Audits un revīzija 
7.  UzĦēmuma ekonomika un organizēšana 
8.  Bankas un naudas sistēmas 
9.  Bizness Eiropā 
10. UzĦēmējdarbības ekonomika un vadīšana 
11. Risku vadība un apdrošināšana 
12. Vērtspapīru tirgus Eiropā 

C bloka studiju kursi 
1.  Latvijas tautsaimniecība 
2.  Loăistika 
3.  Starptautiskās korporācijas un  

ekonomiskās savienības 
4.  Personāla vadīšana 
 

5. Vadīt procesus 
un resursus ar 
mērėi nodrošināt 
to efektīvu 
izmantošanu 

5.1. Veikt zinātniskās 
pētniecības darbu, 
attīstot ekonomiskās 
teorijas, koncepcijas 
un metodikas, ko 
izmanto, nosakot un 
analizējot nacionālo 
un starptautisko 
ekonomisko resursu 
efektīvu izmantošanu  

 

A bloka studiju kursi 
1.  Loăika 
2.  Filozofija 
3.  Zinātniskā un mācību darba teorija un  

metodikas 
4.  Socioloăija 
5.  Ekonomikas teoriju vēsture 
6.  Mikroekonomika 
7.  Makroekonomika 
8.  Eiropas valstu ekonomika 
9.  Vides ekonomika 
10. Informātika 
11. Datortehnoloăijas ekonomikā 
12. Informācijas sistēmas ekonomikā 
13. Ekonomiska statistika 
14. Kvalitātes vadība 

B bloka studiju kursi 
1.  Eiropas valstu nodokĜu sistēmas 
2.  ES: institūcijas, politika, ekonomika 
3.  Starptautiskie ekonomiskie sakari 
4.  ES fondu un projektu vadīšana 
5.  Finanšu analīze 
6.  Starptautiskais mārketings 
7.  Bizness Eiropā 
8.  Eiropas monetāra sistēma un valūtas tirgi 
9.  Starptautiskās finanses un finanšu 

institūcijas 
10. Eiropas ekonomiskā integrācija 
11. Inovācijas uzĦēmējdarbībā 
12. Risku vadība un apdrošināšana 
13. Vērtspapīru tirgus Eiropā 
14. Ekonomiskā analīze un plānošana 

C bloka studiju kursi 
1. Latvijas tautsaimniecība 
2. Politoloăija 
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Pienākumi Uzdevumi Studiju kursi 

3. Starptautiskās korporācijas un  
ekonomiskās savienības 

6. Veikt 
ekonomiskās 
darbības procesu 
un rezultātu 
analīzi 

6.1. Lietot zināšanas, 
veidojot ekonomisko 
politiku, risinot 
pašreizējās un 
nākotnes ekonomiskās 
problēmas un sniedzot 
konsultācijas 

A bloka studiju kursi 
1.  Loăika 
2.  Filozofija 
3.  Mikroekonomika 
4.  Makroekonomika 
5.  Vides ekonomika 
6.  Informātika 
7.  Datortehnoloăijas ekonomikā 
8.  Informācijas sistēmas ekonomikā 
9.  Kvalitātes vadība 
10. Ekonomiskā prognozēšana 

 
B bloka studiju kursi 

1. UzĦēmuma ekonomika un organizēšana 
2. UzĦēmējdarbības finanses 
3. Finanšu analīze 
4. Pārvaldes uzskaite 
5. UzĦēmējdarbības ekonomika un vadīšana 
6. Ekonomiskā analīze un plānošana 
7. Kompānijas vērtības noteikšana 

C bloka studiju kursi 
1. Latvijas tautsaimniecība 
2. Politoloăija 
3. Starptautiskās korporācijas un  

ekonomiskās savienības 
 

Kopīgās prasmes nozarē  
 

Standarta prasības PA programma 

• Izprast grāmatvedības 
operācijas 

4 nozares teorētiskajos un informācijas tehnoloăiju kursos (11 
KP), 
3 profesionālos izvēles kursos (7 KP), 
Bakalaura darbs 

• Orientēties banku un finanšu 
sektora darbībā un nodokĜu 
sistēma 
 

2 vispārizglītojošajos studiju kursos (4 KP), 
6 nozares teorētiskajos un informācijas tehnoloăiju kursos (16 
KP), 
10 profesionālos izvēles kursos (22 KP), 
Bakalaura darbs 

• Izprast likumdošanas 
procesu un tā ietekmi uz 
ekonomiku 

1 vispārizglītojošajā studiju kursā (2 KP), 
6 nozares teorētiskajos un informācijas tehnoloăiju kursos (3 
KP), 
4 profesionālos izvēles kursos (8 KP), 
1 brīvas izvēles studiju kursā (1 KP) 

• Novērtēt situāciju tirgū un 
pielāgot uzĦēmējdarbību 
atbilstoši tirgus prasībām 

4 nozares teorētiskajos un informācijas tehnoloăiju kursos (12 
KP), 
6 profesionālos izvēles kursos (14 KP), 
1 brīvas izvēles studiju kursā (1 KP), 
Bakalaura darbs 

• Izprast uzĦēmējdarbības 4 nozares teorētiskajos un informācijas tehnoloăiju kursos (11 
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ietekmi uz vidi īsā un ilgā 
laika posmā 

KP), 
7 profesionālos izvēles kursos (16 KP), 
1 brīvas izvēles studiju kursā (1 KP) 

• Pārzināt lēmumu 
pieĦemšanas metodes 

3 vispārizglītojošajos studiju kursos (6 KP), 

2 nozares teorētiskajos un informācijas tehnoloăiju kursos (6 
KP), 
4 profesionālos izvēles kursos (10 KP), 
1 brīvas izvēles studiju kursā (1 KP) 

• Izprast sabiedrībā notiekošos 
procesus un to ietekmi uz 
sociāli ekonomisko vidi 

2 vispārizglītojošajos studiju kursos (4 KP), 

5 nozares teorētiskajos un informācijas tehnoloăiju kursos (14 
KP), 
9 profesionālos izvēles kursos (18 KP) un visos ekonomista 
kompetences attīstīšanas kursos, 
3 brīvās izvēles studiju kursos (4 KP) 

Specifiskās prasmes profesijā 
 

Standarta prasības PA programma 
• Izmantot ekonomikas 
teorijas atzinumus konkrētu 
faktu vērtēšanā un analīzē 

1 vispārizglītojošajā studiju kursā (2 KP), 
3 nozares teorētiskajos un informācijas tehnoloăiju kursos (8 
KP) un visos ekonomista kompetences attīstīšanas kursos, 
Prakse, bakalaura darbs 

• Izvērtēt un salīdzināt 
ekonomiskās darbības 
alternatīvas, novērtēt to 
iespējamās sekas 

2 vispārizglītojošajos studiju kursos (4 KP), 
4 nozares teorētiskajos un informācijas tehnoloăiju kursos (9 
KP) un visos ekonomista kompetences attīstīšanas kursos, 
Prakse, bakalaura darbs 

• Novērtēt uzĦēmējdarbības 
vidi un tās iespējamās 
izmaiĦas 

5 nozares teorētiskajos un informācijas tehnoloăiju kursos (14 
KP) un visos ekonomista kompetences attīstīšanas kursos, 
Prakse, bakalaura darbs 

• Izprast ekonomiskās 
darbības uzskaiti un kontroli 

2 vispārizglītojošajos studiju kursos (4 KP), 
8 nozares teorētiskajos un informācijas tehnoloăiju kursos (21 
KP) un visos ekonomista kompetences attīstīšanas kursos, 
Prakse, bakalaura darbs 

• Veikt ekonomisko un 
finansu analīzi 

8 nozares teorētiskajos un informācijas tehnoloăiju kursos (21 
KP) 
9 profesionālos izvēles kursos (22 KP) 
Prakse, bakalaura darbs 

Vispārējās prasmes 
 

Standarta prasības PA programma 
• Lietot modernās 
informācijas tehnoloăijas  

7 nozares teorētiskajos un informācijas tehnoloăiju kursos (18 
KP) 

• Formulēt problēmas, dot 
uzdevuma nostādni 

2 vispārizglītojošajos studiju kursos (4 KP), 

1 nozares teorētiskajā un informācijas tehnoloăiju kursā (3 KP), 
3 profesionālos izvēles kursos (8 KP), 
Kursa darbs, bakalaura darbs 

• Ievērot ētiskos aspektus 
mērėu formulēšanā un to 
sasniegšanā 

5 vispārizglītojošajos studiju kursos (9 KP), 

1 nozares teorētiskajā un informācijas tehnoloăiju kursā (3 KP), 
3 profesionālos izvēles kursos (8 KP), 
1 brīvas izvēles studiju kursā (1 KP) 
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• Izmantot secinājumu 
veidošanas loăiskās metodes 

3 vispārizglītojošajos studiju kursos (4 KP), 

1 nozares teorētiskajā un informācijas tehnoloăiju kursā (2 KP), 
un visos ekonomista kompetences attīstīšanas kursos, 
Kursa darbs, bakalaura darbs 

• Izmantot saskarsmes 
prasmes un valodu zināšanas 

5 vispārizglītojošajos studiju kursos (9 KP), 

4 brīvās izvēles studiju kursos (10 KP) 
Kursa darbs, bakalaura darbs 

• Izmantot atbilstošas vadības 
metodes un formas 

6 vispārizglītojošajos studiju kursos (10 KP), 

1 nozares teorētiskajā un informācijas tehnoloăiju kursā (3 KP), 
5 profesionālos izvēles kursos (12 KP), 
2 brīvas izvēles studiju kursos (2 KP) 

• Sagatavot un sniegt 
prezentācijas 

5 vispārizglītojošajos studiju kursos (8 KP), 

1 nozares teorētiskajā un informācijas tehnoloăiju kursā (2 KP), 
2 brīvas izvēles studiju kursos (3 KP) 
Kursa darbs, bakalaura darbs 
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Pielikums Nr.8. 
 

 
Studiju programmas salīdzinājums ar citu 

augstskolu studiju programmām 
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PA programmas salīdzinājums ar citam augstskolām (ECTS) 
(Disciplīnas nosaukums un kredītpunkti ECTS) 

 
Nr. 
p.k. 

 
Psihologijas 
Augstskola E

C
T

S
 Gentes Universitāte 

(BeĜăija) 

E
C

T
S

  
Kiel University 

(Vācija) E
C

T
S

  
Rīgas StradiĦa 

universitāte Eiropas 
studiju fakultāte 

  
Ekonomikas un Kultūras 

Augstskola E
C

T
S

 

1. Tiesību zinātnes pamati 
 

1,5 
 

Tiesību pamatprincipi 5 Ievads sabiedriskas 
tiesības 

4,5 Ievads tiesību teorijā 6 Tiesību pamati 3 

2. 
Biznesa svešvaloda  I 
Biznesa svešvaloda II 
 
 

10,5 
9 
 
 

Svešvaloda 
Ekonomiskā svešvaloda I 
Ekonomiskā svešvaloda II 

12 
6 
6 

Svešvaloda II 9 AngĜu valoda 
Vācu valoda  
Trešā svešvaloda (franču 
vai spāĦu) 
Latvijas valodas kultūra 

7,5 
15 
 
7 
3 

Lietišėa svešvaloda  
 

6 

3. Darba un civilā 
aizsardzība 0 

      Darba drošība un aizsardzība 3 

4. 

Vispārēja psiholoăija 
Sociāla psiholoăija 
Biznesa komunikācijas 

3 
4,5 
 
1,5 

Ekonomika un ētika 5   Starptautiskā 
komunikacija un biznesa 
ētika  
Uzvedības kultūra  

6 
 
 
1,5 

Sociālā psiholoăija  
Lietišėā komunikācija 

3 
3 

5. 
Loăika 3 

        

6. Zinātniskā un mācību 
darba teorija un 
metodikas 0 

Biznesa pētīšanas metodes 6 Pētnieciskā darba 
metodoloăijas pamati 

3   Pētniecības darba organizācija  3 
 

7. Filozofija 3       Filozofijas pamati 3 
8. Komercdokumentācija 

un lietišėā saskarsme  1,5 
Lietišėas iemaĦas 4       

9. Socioloăija 3         
10. Pedagoăijas pamati 

 1,5 
        

11. Augstākā matemātika 
ekonomistiem 
 

7,5 
 
 

Matemātika I 
Matemātika II 
Finanšu matemātika 

8 
6 
5 

Matemātika 
 

7,5 
 

Matemātika 
 

6 
 

Matemātika ekonomistiem 
 

6 
 

12. Ekonomikas teorijas 
vēsture 

3 
 

Mūsdienu ekonomikas un 
sociālā vēsture 

5   Ekonomikas vēsture 
Ievads specialitātē 

6 
6 

  

13. Mikroekonomika 
 
 

4,5 
 
 

Mikroekonomika 
Ekonomika 
 

6 
9 

Mikroekonomika 
 

9 
 

Mikroekonomika 
 

6 
 

Mikroekonomika 
 

6 
 

14. Informātika 3 Informatika 5   Informātika 1,5 Ekonomikas informātika I 6 
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    Ekonomikas informātika II 6 
15. Vides ekonomika 3 Ekoloăiskais likums 5       
16. Makroekonomika 

 
 

4,5 
 
 

Makroekonomika 
Ekonomika 
 

6 
9 

Makroekonomika 
 

9 
 

Makroekonomika 
 

6 
 

Makroekonomika 
 

6 
 

17. Komercdarbības 
organizatoriskie un 
tiesiskie pamati 
 
 
 

4,5 
 
 
 
 

Biznesa likumdošana 
Korporatīvā sociālā atbildība 
UzĦēmējdarbība 
Darbs un nobarbinatība 

4 
4 
4 
5 
 

Komercdarbības un 
sabiedriskas tiesības  
Biznesa pārvaldes 
tiesibas 
Privātas tiesības 
Civillikums 

6 
 
3 
 
3 
6 

  UzĦēmējdarbības pamati 
Saimnieciskas tiesības 
 
 

3 
6 
 

18. Eiropas valstu 
ekonomika 
Bizness Eiropā 

4,5 
 
3 

Centrālās un Rietumu 
Eiropas  ekonomika 
Ekonomiskā ăeogrāfija 

5 
 
5 

  Eiropas valstu ekonomika 

Bizness Eiropā 

6 
 
4,5 

  

19. Datortehnoloăijas 
ekonomikā 
 

3 
 
 

  Datortehnoloăijas pamati 
 
Programēšana 

3 
3 

    

20. Ekonomiskā statistika 
Varbūtību teorija un 
matemātiskā statistika 

3 
4,5 
 

Lietišėā statistika I 
Lietišėā statistika II 

5 
6 

Statistiskās metodes 18 
 

Statistika 
 

6 
 

Statistika I 
Statistika II 
 

6 
3 

21. Informācijas sistēmas 
ekonomikā 
 

3 
 
 

Biznesa informācijas 
sistēmas 

7       

22. Kvalitātes vadība 3         

23. Ekonomiskā 
prognozēšana 3 

Attīstības ekonomikā 
 

5 
 

      

24. NodokĜi un nodevas 
Eiropas valstu nodokĜu 
sistēmas 

3 
 
3 

NodokĜu aplīkšana 3     NodokĜu sistema 
 

6 

25. Mārketings 
Reklāma un PR-
tehnoloăijas 
Starptautiskais 
mārketings 
 

4,5 
3 
 
3 
 

Mārketings 
 

6 
 

Mārketings 
 

4,5 
 

Mārketings Starptautiskais  
mārketings 
Starptautiskā tirdzniecība 
un ES politika ārējā 
tirdzniecībā 
Starptautiskā reklāma 

6 
6 
 
6 
4,5 

Tirgzinības 
Starptautiskā tirgzinība un 
reklāma 

6 
3 

26. Grāmatvedības pamati 
Starptautiskie 
grāmatvedības standarti 
Pārvaldes uzskaite 
Audits un revīzija 
 

4,5 
3 
3 
3 
 
 

Grāmatvedība 
Vadības grāmatvedībā 
Analītiskā vērtības uzskaite 
 
 

8 
5 
 
5 
 

Grāmatvedība 
 
Gada pārskaiti 

3 
 
4,5 

Grāmatvedības pamati 
Vadības grāmatvedība 
Starptautiskais banku 
bizness 
Starptautiskie 
gramatvedības standarti 

6 
6 
6 
 
1,5 

Vadības grāmatvedība 
Finanšu grāmatvedība 
Kontrole, revizija, audits 

3 
6 
3 
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27. ES: institūcijas, politika, 

ekonomika 
Eiropas ekonomiskā 
integrācija 
 
 

3 
 
3 
 

    Eiropas ekonomiskā 
integrācija 
ES: institūcijas, politika, 
likumi un ekonomika 
ES reăionālā politika 

6 
 
4,5 
 
1,5 

  

28. Starptautiskie 
ekonomiskie sakari 
Starptautiskās 
korporācijas un 
ekonomiskās savienības 
 
 

3 
3 
 
 
 
 

  Starptautiskā ekonomika 
 
 

 
 
 

Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības 
Starptautiskās 
organizācijas 
Globalizacijas – 
ekonomiskie aspekti 

6 
 
4,5 
 
1,5 

Starptautiskā uzĦemējdarbība 
Starptautiskās ekonomiskās 
attiecības 

6 
3 

29. Menedžments 
Personāla vadīšana 
 
 
 
 
 

4,5 
1,5 
 
 
 
 

Organizācijas teorija 
Biznesa vadīšana 
Cilvēcisko resursu 
menedžments 

6 
5 
5 

  Stratēăiskais 
menedzments 
UzĦēmumu stratēăija un 
politika 
Organizāciju teorija un 
vadība 

6 
 
6 
 
6 

Personālvadība  
Vadības teorija 
UzĦēmējdarbības stratēăiskā un 
operatīvā plānošana 

6 
6 
6 

30. 
ES tirgus attiecību 
tiesiskā regulēšana 
Eiropas tiesības 
Eiropas darba tiesības 

3 
3 
1,5 

Ievads Eiropas Savienības 
likumdošana  
Likumdošanas ekonomiskā 
analīze 
Darba likums un sociālās 
apdrošināšanas likums 

5 
 
5 
 
5 

  Starptautiskās tiesības 
 

6 
 

  

31. UzĦēmējdarbības 
finanses 
Finanšu analīze 
Starptautiskās finanses 
un finansu institūcijas 
Eiropas monetārā 
sistēma un valūtas tirgi 
 
 

6 
 
3 
3 
3 
 
 
 

Finanšu analīze 
Korporatības finanses 
 

5 
6 
 
 

Finanses 
Ievads finansēs 
 

4,5 
3 

Finanšu pamati 
Korporatīvās finanses 
Starptautiskās finansu 
attiecības un Eiropas  
Monetārā savienība 

6 
3 
6 

Finanšu toerija 
UzĦēmuma finanšu analīze 

6 
6 

32. Ārējās ekonomiskās 
darbības muitas 
regulēšana 3 

        

33. ES fondu un projektu 
vadīšana 
 
 

3 
 
 
 

    Starptautiskās investicijas 
ES strukturalie fondi un 
biznesa attīstība 

3 
 
1,5 

Projektu vadība 
Investīcijas 

3 
3 
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34. UzĦēmuma ekonomika 
un organizēšana 
UzĦēmējdarbības 
ekonomika un vadīšana 
Ekonomiskā analīze un 
plānošana 
 
 
 
 

4,5 
 
3 
4,5 
 
 
 
 
 

  UzĦēmējdarbības 
ekonomika 
Izmaksu analīze 
UzĦēmējdarbības 
ekonomikas pamati 
UzĦēmējdarbības 
ekonomikas atseviškie 
jautājumi 
Izmaksu un produktu 
kalkulācija 

18 
 
4,5 
 
6 
 
6 
 
 
3 

  UzĦēmuma ekonomika un 
organizēšana 
 

4,5 

35. Bankas un naudas 
sistēmas 
Starptautiskie banku 
norēėini 

3 
 
3 
 

    Starptautiskais banku 
bizness 

6 Banku darbība 4,5 

36. Inovācijas 
uzĦēmējdarbībā  3 

    Inovātīvais menedzments 
Eiropā 

6 Inovācijas uzĦēmējdarbībā  3 

37. Risku vadība un 
apdrošināšana 
 

3 
 
 

    Risku vadīšana 
starptautiskajā 
biznesā 

6 Apdrošināšana 
 

3 

38. Vērtspapīru tirgus 
Eiropā 3 

    Vērtspapīru tirgus. 
Eiropas pieredze 

4,5 Vērtspapīru tirgus 3 

39. Kompānijas vērtības 
noteikšana 3 

        

40. Latvijas tautsaimniecība 
 
 
 

1,5 
 
 
 

Lauksaimniecības un 
pārtikas ekonomika 
Ražošanas tehnoloăija 

5 
 
5 

Ievads tautsaimniecības 
ekonomikā 

6 Industriālā un 
lauksaimniecības politika 
ES 

3 Reăionālā ekonomika 3 

41. Loăistika 
 

3 
 

Produkcija un loăistikas 
vadīšana 

5     Loăistika 3 

42. Retorika 3         

43. Politoloăija 
 

1,5 
 

  Ievads ekonomiskā 
politikā 

3     
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Pielikums Nr.9. 
 

 

Studējošo aptaujas anketu paraugi 
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PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLAS 
 

Rīga 
 

Studentu aptaujas 
ANKETA 

par studiju kvalitāti PA 
2006./2007. mācību gada 

pavasara semestri 
 

Vakara nodaĜa. 3. Kurss. Mācību valoda latviešu un krievu 
 

1. Vai šajā semestrī ir izmainījies Jūsu priekšstats par PA? 
 Izmainījās uz labo pusi 

 Neizmainījās 

 Izmainījās uz slikto pusi 

Ja Jūsu priekšstatam atbilst pēdējā atbilde, tad norādiet iemeslu: 
  Sapratu, ka šī nav mana specialitāte 
  Nepatīk studiju programma (priekšmetu saraksts) 
  Neapmierina studiju līmenis (studiju tehnoloăija) 
  Studiju procesa neapmierinošs nodrošinājums ar literatūru, mācību metodiskajiem 

līdzekĜiem, datortehniku, mācību tehniskajiem līdzekĜiem, laboratoriju iekārtu u.c. 
  Neinteresanta studentu dzīve 
  Citu iemeslu dēĜ 

           

            

          

           

             

2. Kādā mērā Jūs apmierina: 
 Dodiet novērtējumu pēc 10 ballu skalas (1-10 balles) 

Ja Jums ir sarežăīti izšėirties, izmantojiet simbolu ″–″ 
 

  balles 

2.1. Mana izvēle studēt PA  

2.2. Studiju programma (studējamo priekšmetu saraksts un apjoms)  

2.3. Nodarbību saraksts  

2.4. Nodarbību organizācija (precīza saraksta ievērošana, savlaicīga 
informācija par nodarbību pārcelšanu un izmaiĦām) 

 

2.5. Auditoriju tehniskais stāvoklis un iekārtojums (mēbeles, tāfeles,  
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apgaismojums, apkure u.c.) 
2.6. Studentu nodrošinājums ar literatūru, izdales materiālu, atbalsta 

konspektiem un citiem metodiskajiem līdzekĜiem. 
 

2.7. Iespēja izmantot datorklases un "INTERNET" tīklu   

2.8. Administrācijas, docētāju un citu darbinieku attieksme pret studentiem  

2.9. Attiecības ar kursa biedriem  

2.10.  Ārpus studiju pasākumi  

(turpinājums nākošajā lpp.) 
 
3. Kādā mērā Jūs apmierina studiju saturu un pasniegšanas līmenis šādos priekšmetos: 

 
 
 
 
 

Jautājumi       
 
 
 

Priekšmetu nosaukumi. 
Pasniedzēji 

M
at

er
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s 
un

 n
ov

itā
te
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   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Komerctiesības 
              Buėele D. 

          

Starptautiskie ekonomiskie 
sakari 
              Rubanovskis A. 

          

UzĦēmuma finanses 
              Grīnberga I. 

          

Menedžments 
              Caurkubule Ž. 

          

Ārējas ekonomiskās 
darbības buitas regulēšana 
              ĥečajevs V. 

          

Eiropas valstu nodokĜu 
sistēmas 
              Rubanovskis A. 

          

Audita pamati 
              Grinberga I. 

          

4. Jūsu novēlējumi un priekšlikumi studiju procesa kvalitātes uzlabošanai PA  

            

            

            

            

Novērtējiet pēc 10 ballu skalas visus pasniedzējus katrā jautājumā vienlaicīgi.  
Ja Jums grūti dot novērtējumu, izvēlēties simbolu ″– ″ 
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Pielikums Nr.10. 
 
 

Absolventu aptaujas anketu paraugi 
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Studiju programmas " Eiropas ekonomika un bizness"  
absolventu aptauja 

 
1. Vai Jūs strādājiet  specialitātē pēc augstskolas pabeigšanas? 

           Jā                            Ne 
 
2. Kur Jūs strādājiet pašlaik? 

_______________________________________________________________ 
(norādiet darba vietu) 

3. Par ko Jūs strādājiet? 
_______________________________________________________________ 

(norādiet savu amatu) 
4. Vai dotajā brīdī Jūs vēlāties mainīt darbu?  

            Jā                            Ne 
 
5. Vai Jūs uzskatāt  sevi par konkurentspējīgo  darba tirgū?   

            Jā                            Ne 
 
6. Cik lielā mērā studiju laikā iegūtās zināšanas un prasmes ir noderīgas Jums pašreizējā darbā?  

                  pilnībā noderīgās     
 

                   daĜēji  noderīgās            
 

                  nav noderīgās   
                       

7. Kā Jūs uzskatāt, vai studiju laikā  iegūtās zināšanas ir nepieciešams papildināt   ar studijām 
maăistrantūrā?  

          Jā  
 

              Ne          
 

          Es mācos maăistrantūrā  
  

               Es plānoju iestāties maăistrantūrā Latvijā  
 

               Es plānoju iestāties maăistrantūrā ārzemēs  
 

8. Jūsu ieteikumi studijas programmas un studiju procesa uzlabošanai.  
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Paldies par sadarbību 
 
 
Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas  
“Eiropas ekonomika un bizness” direktore        Ž. Caurkubule 
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Pielikums Nr.11. 
 
 

Studiju programmas  
“Eiropas ekonomika un bizness” 

aizstāvēto 
diplomdarbu temati 
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PROGRAMMAS “EIROPAS EKONOMIKA UN BIZNESS”  
AIZSTĀVĒTO BAKALAURA DIPLOMDARBU TEMATI    

2006./2007.ak.g. 
 

N. 
p.k. 

 
Tēmas nosaukums 

 
1. Cenu veidošanas sistēma un cenu politika Latvijas dzīvokĜu tirgu 

Eiropas integrācijas apstākĜos 
2. Firmas attīstības stratēăija Eiropas integrācijas kontekstā 

3. Eiropas struktūrfondu ieviešanas un administrēšanas problēmas 

4. Tirdzniecības uzĦēmuma finansiālī-ekonomiskās darbības 
efektivitātes paaugstināšana, integrācijas apstākĜos Eiropas 
savienībā 

5. Atalgojuma probl ēmas Latvijas valsts un pašvaldību iestādēs 
mūsdienu Eiropas integrācijas apstākĜos  

6. SIA ”R īgas Satiksme” kvalitātes vadības sistēmas efektivitāte 
Eiropas integrācijas kontekstā 

7. UzĦēmuma „R.T.L.” att īstības  stratēăija un tās novērt ējums  

8. Latvijas zemes tirgus attīstības problēmas Eiropas integrācijas 
kontekstā 

9. Kvalit ātes pārvalde A/S “Dzintars” Eiropas integr ācijas apstākĜos 

10. L īzinga pakalpojumu tirgus attīstības problēmas Latvijā un ES 
valstīs 

11. A/S “Aizkraukles Banka” kred ītpolitika ES integrācijas apstākĜos 

12. SIA “Recenata 2000” komerciālas politikas pilnveidošanas Eiropas 
integrācijas kontekstā 

13. Pašu kapitāls kā stabils uzĦēmuma  komercdarbības nosacījums 
Eiropas Savienības integrācijas apstākĜos 

14. SIA “Lion+Co Latvija Ltd” uz Ħēmuma darbības pilnveidošana 
Eiropas tirgū 
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PROGRAMMAS “EIROPAS EKONOMIKA UN BIZNESS”  
AIZSTĀVĒTO BAKALAURA DIPLOMDARBU TEMATI   

2007./2008.ak.g. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 
p.k. 

 
Tēmas nosaukums 

 
1. 

SIA “Coca-Cola HBC 
Latvija” produkta 
izplatīšanas veicināšanas 
pasākumu efektivitāte 
Latvijas tirgū 

2. SIA “AG Dienests” mārketinga stratēăija vienotajā  
Eiropas tirgū 

3. SIA “XXX” saimniecisk ās darbības analīze un  
attīstības perspektīvas Latvijas tirgū 

4. SIA “Laura Auto” att īstības stratēăijas izstrāde  
Latvijas tirg ū 

5. Tematisko pārbaužu pilnveidošana Valsts ieĦēmumu  
dienesta Rīgas reăionālajā iestādē 

6. Latvijas viesnīcu servisa attīstības problēmas 
Eiropas vienotajā tirgū 

7. Eiropas Savienības struktūrfondu apguves problēmas  
izglītības finansēšanā un to risinājumi Latvij ā 

8. Debitoru parādu pārvald ība Latvij ā un Eiropas Savienībā 
 

9. SIA “Firma Madara’89” darb ības stratēăijas izstrāde 
 

10. SIA “Jurates” personāla darba motivācijas paaugstināšana 
 

11. “Hipotek ārās kreditēšanas attīstība un problēmas Latvijā” 
 

12. SIA “Kr ūklis” preces – mārketinga pamatlīdzekĜa izstrāde 
 



 397

 
 
 
 
 

Pielikums Nr.12. 
 
 

Akadēmiskā personāla CV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
Vārds, uzvārds,  DAINA BUĖELE 

 



 398

Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
Adrese 
Tālrunis 
E-pasts 

 

Zvērinātu advokātu birojs  
„SkrastiĦš un Dzenis” juriste 
Brīvības iela 90-82, Rīga, LV- 1001 
+371 9152415 
dainiite007@yahoo.co.uk 

Ievēlēšanas vieta Psiholoăijas Augstskola  
Izglītība Mācību iestāde 

 
Beigšanas 
datums 

Iegūtā izglītība, pakāpe 
 

 Rīgas Juridiskā 
Augstskola 

12.2004. LLM (Maăistra grāds tiesību 
zinātnē) ar atzinību Eiropas un 
Starptautiskajās tiesībās. 

 Latvijas Universitātes 06.2002. Jurista kvalifikācija 
 Rēzeknes 

Komercskola 
06.1997. Vidējā izglītība ar ievirzi 

svešvalodu, ekonomikas, 
mārketinga, vadības un 
grāmatvedības pamatu apguvē 

Grāds Maăistra grāds tiesību zinātnē 
Specialitāte Jurisprudence 

Kvalifik ācija Jurista kvalifikācija 
Darba pieredze Laika periods Iestāde Amats 

 no 2005.-patreiz Psiholoăijas Augstskola Lektore 
 no 01.07.2005. International Bureau of 

Fiscal Documentation 
(IBFD) 

Latvijas korespondētājlocekle. 

 

 01.06.2004. - 
23.10.2006. 

SIA “IMG” SIA “IMG” juriste un valdes 
locekle 

 11.2002. – 
04.2004. 

Londonas juridiskais 
birojs “Medico-Legal 
Services”  

Stažēšanās Londonā 
juridiskajā birojā “Medico-
Legal Services” pie Dr. 
Justin Barnes 

 01.02.2000. – 
07.10.2002. 

Eiropas Kopienu 
Tulkošanas un 
terminoloăijas centrs 
Tiesību aktu 
tulkošanas nodaĜā. 

Tiesību aktu tulkošanas 
nodaĜas Juridiskā redaktore. 

Valodu zināšanas 
līmenis 

Latviešu Krievu AngĜu Franču Vācu 

 dzimtā Ĝoti labi Ĝoti labi pamati  pamati 
 
Papildinform ācija 

 

Citas prasmes un 
iemaĦas 

- 04.2004. Piedalīšanās starptautiskās šėīrējtiesas procesa izspēlē Vīnē 
Rīgas Juridiskās Augstskolas komandas sastāvā. 
 - Kopš 2003. gada - darbība Biedrībā Studenšu korporācija “Selga” 
 - 10.2002. – 04.2002. Edgware Academy, Londona, padziĜināta 
juridiskās terminoloăijas angĜu valodā apguve. 
 - Pārzinu un ikdienā lietoju izplatītākās datorprogrammas. 

    
2008. gada 01. aprīlī       /D. Buėele/  
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds,  ŽANNA  CAURKUBULE 
 

Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 
tālrunis 

 

Psiholoăijas Augstskola 
Psiholoăijas Augstskolas rektore, docente  
Lomonosova iela, 4, Rīga, LV-1003 
Tel. 67100628, 67100230 

Izglītība Mācību iestāde 
 

Beigšanas datums 
 

Iegūtā izglītība, 
pakāpe 

 - F.Engelsa ěeĦingradas 
padomju tirdzniecības 
institūta aspirantūra 
- V.Kuibiševa Baltkrievijas 
Valsts tautsaimniecības 
institūts, Tirdzniecības-
ekonomikas fakultāte 
- Minskas 57. vidusskola, 
Baltkrievija 

1979.-1983. 
 
 

1973.-1977. 
 

 
 

 
1963.-1973. 

Augstākā 
 

 
Augstākā 
ekonomiskā 

 

 
 
vidējā 

Grāds  
- InženierzinātĦu doktore 
(Dr.sc.ing.) 
- LU Nepārtikas preču 
prečzinības katedras docente 
- Tehnisko zinātĦu kandidāte 

 
1993.g. 

 
1991.g. 

 
1984.g. 

 

Specialitāte prečzine 
Kvalifik ācija augstākā kvalifikācija 

Darba pieredze Laika periods Izglītības iestāde Amats 
pedagoă. darbs No 05.06.2007:           

 
 
2005.-2007.g. 
 
 
2002.- 2005.g. 
 
 
2001.- 2002 .g. 
 
 
1997.-2001.g. 
 
1989.-1995.g. 
 

 
 
1985.-1989.g. 
 
 

Psiholoăijas 
augstskolas  
 
 
Psiholoăijas augstskola  
 
 
Ekonomikas un 
Kultūras Augstskola          
                                        
Ekonomikas un 
Kultūras Augstskola 
 
Rīgas 
34.arodvidusskola   
 
Latvijas Universitāte  
        
 
 
P.Stučkas Latvijas 

PA rektore  
Programmas direktore, 
docente 
 
Programmas direktore,  
rektora v.i., as.prof. 
 
Ekonomikas nodaĜas dekāne, 
docente   
 
Lektore    
 
 
Mazā biznesa skolotāja  
 
Ekonomikas fakultātes 
Nepārtikas preču prečzinības 
katedras docente 
 
Finansu un tirdzniecības 
fakultātes Prečzinības un 
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1983.-1985.g. 

 
 
 
 
1977.-1979.g. 

 

Valsts Universitāte 
 
 
 
 F.Engelsa ěeĦingradas  
padomju tirdzniecības 
institūta Krasnojarskas 
fili āle 
 
V.Kuibiševa 
Baltkrievijas Valsts 
tautsaimniecības institūts 

tirdzniecības organizācijas 
katedras vecākā pasniedzēja, 
kā arī vecākā laborante  
 
Speciālo tehnisko disciplīnu 
katedras asistente  
 
 
 
Tirdzniecības-ekonomikas 
fakultātes Nepārtikas preču 
prečzinības katedras asistente                                             

pieredze citā darbā No 2006.g. 
 
2004.-2005.g. 
 
no 2005.g. 
 
 
2004.g.februāris–
aprīlis-
septembris 
 
no 2003.g. 
 
2001.-2002.g. 
 
2001.g. 
 
2000.-2006.g. 
 
1999.-2000.g. 
 
 
 
1990.-1993.g 
 
 
 
no 1996.g. 
 
 
1981.-1982.g 

- Rīgas Tehniskā 
Universitāte 
- LR IZM Eiropas lietu 
departaments 
- Baltijas Starptautiskā 
Akadēmija  
 
- Ekonomikas un 
Kultūras Augstskola 
 
- SIA “Efekts”  
 
- Rīgas 
34.arodvidusskola 
 
-Biznesa skola 
“REBS” 
 
- Biznesa skola 
“Nimfa” 
 
- ”GoBest Baltija 
Internacionāls 
komerckoledža” 
 
- Latvijas Universitāte 
 
 
 
- SIA “Almia Ltd” 
 
 
ěeningrādas tiesas-
medicīnas ekspertīzes 
laboratoria 

Docente 
 
ESF projektu vērtēšanas 
eksperte 
 
Docente 
 
 
Rektores vietas izpildītāja 
 
 
Biznesa pamatu pasniedzēja   
 
Mazā biznesa skolotāja  
 
Tirgzinības pasniedzēja   
 
Ekonomikas, tirgzinības un 
vadīšanas pasniedzēja     
Ekonomikas un mārketinga 
pasniedzēja  
 
 
Ekonomikas fakultātes 
Nepārtikas preču prečzinības 
katedras laboratorijas 
vadītāja 
 
Mārketinga un SA 
konsultante, pardošanas 
menedžere   
 
Eksperte                                                                            

Valodu zināšanas 
līmenis 

Krievu 
 

Latviešu 
 

Vācu 
 

 Augsts 
 

Augsts Apmierinošs 
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Papildinform ācija 2003-2004g.g. – EKA pašnovērtējuma komisijas priekšsēdētāja 
(augstskolas akreditācijas laikā) 

Akadēmiskie kursi: Mikroekonomika, Mārketings, Starptautiskais mārketings, Menedžments, 
Ekonomikas teorijas pamati, Biznesa plānošana, Reklāma un PR-
tehnoloăijas, Nepārtikas preču prečzinība, UzĦēmējdarbības pamati, 
Kvalitātes vadīšana. 

Diplomdarbu 
vadīšana 

Vairak nekā 100 kvalifikācijas darbu vadīšana un recenzēšana, LU (1985-
1995) un EKA ( 2002.-2005. g.) valsts eksaminācijas komisijas locekle un 
valsts eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja vietniece 

Kvalifik ācijas 
paaugstināšana 

2002. – 2003. LU programma “Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā 
pilnveide (Inovācijas augstākās izglītības sistēmā augstskolu 
didaktikā un izglītības darba vadībā) – sertifikāts 

2001. – 2002. LVAVP Lat2 kursi cittautu skolu priekšmetu skolotājiem – 
apliecība 
 2000.-2001. RTU Humanitārais institūts- arodskolotāju pamata 
pedagoăiskās izglītības programma – apliecība un sertifikāts 
2000.janvāris – seminārs “Spēles izmantošana pedagoăiskajā procesā” – 
apliecība 
1999.g.22-24. novembris- seminārs “Jaunākās tendences ekonomikas 
mācīšanas saturā un metodikā” – apliecība 
1999.g.22.04-03.06.- seminārs “Skaistumkopšanas salonu vadība” – 
sertifikāts 
1999.g. augusts- Baltijas valstu ekonomikas skolotāju seminārs – sertifikāts 
1999.g. janvāris – seminārs “Projektu metodes pielietojums mācību un 
audzināšānas darbā” – apliecība 
1995.-1996. Turības mācību centrā “UzĦēmējdarbības pamati” kursi – 
bilancspējīga grāmatveža diploms 

Zinātniskās 
publik ācijas 

Ap 40 publikācijām, pēc 2000.gada – 17. 

 
 

2008. gada 25. aprīlī                                                                                              /Ž. Caurkubule/ 
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CURRICULUM VITAE 

 

 

Vārds, uzvārds  SOFIJA ČHARTIŠVILI 
 
 

  
Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 
tālrunis 
 

Psiholoăijas Augstskola 
Docente 
Lomonosova iela 4, Rīga, LV – 1019 
7100628 

Izglītība Mācību iestāde 
 

Beigšanas datums 
 

Iegūtā izglītība, pakāpe 
 

 Pētera Stučkas Latvijas 
Valsts universitāte 

1965. augst., ekonom. 

 Maskavas Ekonomikas 
un Statistikas institūts 

1970. ekon. zin. kand. 

    
Grāds PSRS AP 1971. ekon. zinātĦu kandidāte 
 Latvijas Universitātes 

habilit. Un promocijas 
pad.  

1992. LR ekon. zinātĦu dokt. 

 Latvijas Universitāte 1996. Docente 
Specialitāte Ekonomiste (finanses un kredīts)  

Kvalifik ācija docente 
 

 
 

Darba pieredze Laika periods Izglītības iestāde Amats 
pedagoă. darbs 

 
No 2006. g. Psiholoăijas Augstskolas 

BSA 
Docente 

 2001. – 2006. EKA, ekon. fak. Docente 

 1970. – 2001. Latvijas Universitāte, fin. un 
kred. katedra 

Docente 

pieredze citā darbā 1964. – 1967. Latvijas Bankas kantorī Ekonom.,  
Ver.ek. 

Valodu  
zināšanas līmenis 

 
Krievu 

 
Latviešu 

 
Vācu 

 brīvi brīvi sarunvaloda 
 

Papildinform ācija - Piedalījos rūpnīcas “VEF” zinātnisko tēmu izstrādāšanās ekonomisko 
jautājumu noskaidrošanā. 
- Bezskaidras naudas norēėinu formas pilnveidošana (Latvijas bankas 
kantorī – zin.t.). 
- Vadīju budž. zin.- pētn. tēmu “Rīga Himmaš”, izpētes rezultātā bija 
dotas rekomendācijas ar ekonomisku efektu. 

Akadēmiskie kursi: “Zinātniskā darba pamati” 
“Ievads specialitātē” 
“Finansu un kredīta teorija” 
“Naudas un kredīta teorijas” 
“Naudas apgrozība un kredīts” 

 “Kases un emisijas operācijas” 
“Bankas un naudas sistēmas” 
“Banku mārketings” 
“Starptautiskie banku norēėini” 
u.c. 

 
Diplomdarbu 
vadīšana 

 
Bakal., maă., profes. 
 

Kvalifik ācijas 
paaugstināšana (pēc 
2000.g.) 

- Stažēšana Baltijas Starptautiskajā bankā – 6 mēn. 
- Latvijas Universitāte. Augstskolu didaktika un inovācijas augstākās 
izglītīas sistēmā (no 2002.g. 15. oktobra līdz 2003.g. 15. maijam), sertif. 
Nr. 0103. 

Zinātniskās 
publik ācijas (no 
2000.g.) 

Mazo un vidējo uzĦēmumu kreditēšanas problēmas Latvijā. Zin.raksti. – 
Rīga: RSEI, 2000.g. 
Līzinga attīstība Latvijā. Zinātniskie raksti. – Rīga: EKA, 2003. 
Kredīttirgus stāvoklis Latvijā. Zinātniskie raksti. – Rīga: EKA, 2003. 
Studentu zināt.-pētn. dar. Tēma – Banku darbība Latvijā. – Rīga: EKA, 
2002.g. 
О развитии ссудосберегательных обществ в Латвии. – Рига: RSEI, 
2004.g. 
Starptautiskie banku norēėini. Mācību līdz. 
Sagatavots izdošanai. “Latvijas jubilejas un piemiĦas monētas”. 
 

Pedagoăiskā un 
zinātniskā darbība 

 
 

 
 
2008. gada 01. aprīlī                                                                                    /S. Čhartišvili/ 
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CURRICULUM VITAE 
 
 

Vārds, uzvārds, 
personas kods 

VJAČESLAVS DAVIDOVS 

Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 
tālrunis 

 

BSA 
Docents 
Piedrujas 3, Rīga 
7100540 

Izglītība Mācību iestāde 
Maskavas Valsts 
Universitāte 
 

Beigšanas datums 
1984.g. 

Iegūtā izglītība, pakāpe 
Augstākā 

Specialitāte Krievu valoda un literatūra 
Kvalifik ācija Filologs, krievu valodas un literatūras pasniedzējs 

  
Darba pieredze Laika periods Izglītības iestāde Amats 

pedagoă. darbs no 2005. Psiholoăijas Augstskola Vieslektors 
 2001. – pašlaik 

 
BSA Docents, lektors 

pieredze citā darbā 2001. - pašlaik Elektr. avīze “Version 
Invest.com” 

Galv. redaktors, vad. 
analītiėis 

 2000. – 2001. 
 
 

1988. – 1991. 

Elektr. avīze “Business 
Explouer” 

 
TASS-latinform 

Galv. redaktors, vad. 
Tulks 

 
korespondents 

 
Valodu  
zināšanas līmenis 

 
Krievu 
dzimtā 

 
Latviešu 
vidējais 

 
AngĜu 

augstākais 
    

Papildinform ācija  
Akadēmiskie kursi: Komercdokumentācija un lietišėa sarakste (angĜu valoda) 

Pasaules tirgus tirdzniecības tehnoloăija 
SAV finansu un banku jomā. 
Eiropas valstīs valūtas politikas īpatnības 
 

Zinātniskās publikācijas Давыдов В. Обменные курсы валют и монетарные системы. – 
Рига: БРИ, 2004. 
Давыдов В. Финансовые рынки: бонды и деривативы. – Рига: 
БРИ, 2003. 
Давыдов В. Фондовые рынки. Инвестиции в акции и взаимные 
фонды. – Рига: БРИ, 2003. 

 
Diplomdarbu vadīšana 1diplomdarbs 
 
 
2008. gada 01. aprīlī        /V. Davidovs/ 
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CURRICULUM VITAE 

 
Vārds, uzvārds,  VIKTORS  DINĒVIČS  

 
1933.g. 25.februārī  

Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 
tālrunis 
e-pasts 

 

Psiholoăijas Augstskola 
Profesors 
Dzeguzes 35, Kalngale, Carnikavas nov., Rīgas raj., LV-2163 
29299250, 67903104 
benedikts@delfi.lv  

Izglītība Mācību iestāde 
 

Beigšanas datums 
 

Iegūtā izglītība, 
pakāpe 

 VAAK Maskavā 1989.g. Piešėirts Profesors 
 Sabiedrisko zinātĦu 

akadēmijā Maskavā 
1974.g. Aspirantūra 

 Latvijas Valsts 
Universitāte 

1951. – 1956. Fizikas un 
matemātikas fakultāte 

Grāds nostrificēts Dr.oec. 1993.g.  
 ekonomisko zinātĦu 

kandidāts 
1974.g.  

Kvalifik ācija Augstākā 
Darba pieredze Laika periods Izglītības iestāde Amats 

pedagoă. darbs No 2005.g. Psiholoăijas Augstskola Profesors 
 1953. – 2005. Darba savienošanas kārtībā skolotājs, docents, 

profesors dažādās mācību iestādēs. Pedagoăiskais 
darba stāžs – 52 gadi. 

 1979.-2004. Latvijas Tautsaimniecības 
vadītāju un speciālistu 
valsts institūts 

Rektors 

 1953. – 1963. 38. vidusskola 
41. vidusskola 

Skolotājs, direktors 

   
  
pieredze citā darbā 1974.-1979 LPSR iekšlietu ministrija Iekšlietu ministra 

vietnieks 
 1970.-1972. LKP CK Izglītības un 

zinātnes nodaĜa 
Vadītāja vietnieks 

 1963. – 1970. Rīgas pils. ěeĦina raj. IK Priekšsēdētāja vietnieks, 
priekšsēdētajs 

Valodu zināšanas 
līmenis 

 
Latviešu  

 
Krievu  

 
AngĜu 

 dzimtā labas saziĦas līmenī 
Papildinform ācija  
Akadēmiskie kursi: Sabiedrisko sistēmu vadīšana, UzĦēmējdarbības vadīšana, Laika 

organizēšana un plānošana, Ekonomikas pamati, Nookrātija un tās 
īpatnības. 
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Kvalifik ācijas 
paaugstināšana Pēc 1990. gada kopā ar 

ASV mācību centriem 
"Cime", "Heritage 

Foundation", 
Pitsburgas un Dānijas 
Roskildes universitāti 
vairākkārt organizē 
mācību kursus valsts 
pārvaldes aparāta 
darbiniekiem un 

uzĦēmējiem Latvijā. 
Pieaugušo mācību problēmu praktisko un teorētisko pieredzi 
papildinājis ZiemeĜvalstu tautu vasaras akadēmijā Geteborgā, kur 
iepazinies ar Dānijas, Norvēăijas, Zviedrijas pieredzi. Ir sertifikāts. 

Citas iemaĦas Darbs ar datoru: lietojumprogrammas MS Word, MS Excel, MS. 
Access, Power Point, Window Explorer, Internets, E-mails. 

Darbs ar orgtehniku. 
Darbība partij ās, 
valsts pārvaldē, 
sabiedriskajās 
organizācijās 

6.Saeimas deputāts,  
No 1994 g. – 1998.g. Rīgas dome- deputāts. 1999. g – 2002. g. RD 
revīzijas komisijas loceklis 
Sociāldemokrātu savienības (SDS) biedrs,  
Latvijas Pieaugušo tautsaimnieciskās izglītības  
asociācijas prezidents, 

Apbalvojumi 1989. LPSR Nopelniem bagātais tautas izglītības darbinieks 
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Zinātniskās 
publik ācijas 

Vairāk kā 70 zinātnisko darbu autors.  

Viens no pirmajiem 
Latvijā (1972.-1979.) 
publicējis darbus par 
vadīšanas problēmām 
valsts aparātā, kuros 

apkopojis un izmantojis 
rietumu valstu 

vadīšanas darba 
pieredzi dažādās 
tautsaimniecības 

struktūrās.  
Šobrīd zinātnisko interešu lokā – noosfēras attīstības likum- 

sakarības, to 
izmantošana prakses 

analīzē, valsts 
pārvaldes formu pāreja 

no demokrātijas uz 
nookrātiju nākotnē. 

Zinātnisko interešu lokā 
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2008. gada 01. aprīlī                                                                                             /V. Dinēvičs/ 
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CURRICULUM VITAE 

 
Vārds, uzvārds,  IěJA GERČIKOVS 

 
Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 

A/S “Dzintars” 
valdes priekšsēdētājs 
Mālu 30, Rīga, LV - 1058 

Ievēlēšanas vieta Psiholoăijas Augstskola 
Izglītība Mācību iestāde Beigšanas 

datums 
 

Iegūtā izglītība, 
pakāpe 

 Baltijas Informatizācijas 
Akadēmija 

1996.g. Akadēmiėis, 
habilitētais ekonomikas 

doktors 
 Latvijas Valsts Universitāte 1992.g.  Ekonomikas zinātĦu 

doktors 
 Sankt-Pēterburgas tehnoloăiskais 

institūts 
1961.g. Inženieris mehāniėis 

Grāds Ekonomikas doktors (Dr. oec.) 
Specialitāte Inženieris mehāniėis 

Kvalifik ācija Augstākā 
Darba pieredze Laika periods Iestāde Amats 

 No 2006.g. Psiholoăijas 
Augstskola 

Docents 

 no 2003. A/S “Dzintars” Valdes priekšsēdētājs 
 1991. – 2003. A/S “Dzintars” Prezidents, valdes 

priekšsēdētājs 
 1987. – 1991. RA “Dzintars” Ăenerāldirektors 
 1974. – 1987. RA “Dzintars” Direktors 
 1966. – 1974. Liepājas cukurfabrika Direktors 
 1965. – 1966. Liepājas cukurfabrika Galvenais inženieris 
 1962. – 1965. Liepājas cukurfabrika Galvenais mehāniėis 

 1961. – 1962. Liepājas cukurfabrika Ražošanas tehniskās 
daĜas priekšnieks 

Valodu zināšanas 
līmenis 

Krievu  Latviešu Vācu 

 dzimtā brīvi sarunvalodas līmenī 
Papildinform ācija  
Nopelni Aktīva rīcība par dalību ES 

Par Latvijas ekonomikas attīstību izvirzīts “Kapitāla biznesa cilvēks 
2002” nominācijai 

AS “Dzintars” bija Barselonas olimpisko spēĜu Latvijas komandas 
galvenā finansētāja 

Apbalvots ar Latvijas olimpiskās komitejas goda zīmi 
Latvijas armijas misijas Irākā atbalsts 
Ebreju kopienas aizgādības padomes prezidija loceklis 
Kultūras pasākumu atbalstīšana, mecenātisms (Cesvaines pils, 

Krievu drāmas teātra garants u.c.) 
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 Palīdzības sniegšana, ziedojumi 33 000 Ls apmērā gadā (Latvijas 
kultūras fonds, Latvijas bērnu fonds, Bērnu slimnīcas atbalsta fonds, 
Latvijas Teātra darbinieku savienība, Latvijas olimpiešu sociālais fonds, 
Rīgas pensionāru savienība, Pareizticīgo Kristus dzimšanas Rīgas 
katedrāle, Sarkanais Krusts, Latvijas invalīdu biedrības u.c.) 

Apbalvojumi Triju ZvaigžĦu ordenis 
Starptautiskās 
organizācijas 

IFEAT (The international Federation of Essential Oils and Aroma 
Trades) 

Darbība 30 gadu darba stāžs “Dzintars” 
patentu skaits – vairāk kā 250 
ekonomisko zinātĦu doktors 
“Dzintars” ir kā Latvijas vizītkarte 
daži no izstrādājumu veidiem ir hīti 
AS “Dzintars” ir pārdzīvojusi grūtus laikus un spējusi saglabāt 

nacionālo ražošanu, šodien lielākais uzĦēmums Baltijā savā 
nozarē 

620 darbinieki 
vidējā alga virs 400 Ls 
Latvijā savs tirdzniecības tīkls, 44 veikali 
Attīstīts eksports, tirdzniecība ar Austrumiem un 

Rietumiem 
Ražošanas apjoma un peĜĦas pieaugums 115 – 120 % 

gadā 
Ieguldīti uzĦēmuma līdzekĜi ražošanas rekonstrukcijā, lai 

atbilstu kosmētikas labas ražošanas prakses prasībām, 
iegūts Kosmetik-GMP sertifikāts 

Katru gadu nodokĜos nomaksāts 1,5 miljons Ls 
Veikta visu darbinieku un uzĦēmuma veterānu 

pensionāru pilnīga bezmaksas medicīniskā 
apdrošināšana 41 000 Ls gadā 

Apmaksāti medicīniskie pakalpojumi 11 000 Ls gadā 
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Zinātniskās 
publik ācijas 

izdoto grāmatu skaits – vairāk kā 60 
patentu skaits – vairāk kā 250 
Акулич И.Л., Герчиков И.З. Политика продаж. – Минск: Финадо, 

1997 – 3,2 п.л. 

I. Akuličs, I. Gerčikovs Pārdošanas politika. – Rīga: LU, 1997. – 3,3 i.l. 
Акулич И.Л., Герчиков И.З. Товарная политика фирмы. – Минск: 

БГЭУ, 1998 – 3,2 п.л. 
I. Akuličs, I. Gerčikovs Preču politika. - Минск: БГЭУ, 1998 – 2,4 п.л. 
I. Akuličs, I. Gerčikovs Preces virzīšanas politika. – Rīga: LU, 1998. – 

3,2 i.l. 
I. Akuličs, I. Gerčikovs Komunikācijas politika. – Rīga: LU, 1998. – 

3,1 i.l. 
Акулич И.Л., Герчиков И.З. Цена в комплексе маркетинга. – 

Минск: БГЭУ, 1998 – 2,4 п.л. 
Акулич И.Л., Герчиков И.З. Практический маркетинг. – Минск: 

БГЭУ, 1999 – 14,0 п.л. 
Акулич И.Л., Герчиков И.З. Современный маркетинг. – Минск: 

Мисанта, 2001 – 22,4 п.л. 
Акулич И.Л., Герчиков И.З. Стандартизация и сертификация 

систем качества. – Минск: БГЭУ, 2002 – 11,5 п.л. 
 

 
2008. gada 01. aprīlī        /I. Gerčikovs/ 
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CURRICULUM VITAE 

 
 

2008. gada 01. aprīlī       /L. Gončarova/ 

Vārds, uzvārds,  LARISA GONČAROVA 
  
Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 
tālrunis 
 

Psiholoăijas Augstskola 
Lektore 
Lomonosova 4, Rīga, LV – 1003 
7100628 

Izglītība Mācību iestāde 
 

Beigšanas datums 
 

Iegūtā izglītība, pakāpe 
 

 Latvijas Universitāte 1995. –1997. Pedagoăijas maăistre 
 Latvijas Valsts Universitāte 1974. – 1980. angĜu valodas 

pasniedzēja 
Specialitāte Pedagoăija   
Kvalifik ācija AngĜu valodas pasniedzēja 

Grāds Maăistra grāds 
  

Darba pieredze Laika periods Izglītības iestāde Amats 
pedagoă. darbs no 2004. Psiholoăijas Augstskola lektore 

 no 2003. Baltijas St. Akadēmija AngĜu valodas pasniedzēja 
lektore 

 
 

no 2003. Valodas Centrs 
“Pigmalions” 

AngĜu valodas pasniedzēja 

 1995. – 2003. Rīgas Klasiskā 
Ăimnāzija 

AngĜu valodas skolotāja 

pieredze citā darbā 1993. – 1995. brīvā tulka prakse dažādos valodas centros 

 1993. – 1980. ražošanas apvienība 
„Radiotehnika” 

AngĜu valodas tulks 

Valodu  
zināšanas līmenis 

 
Krievu 

 

 
Latviešu 

 

 
AngĜu  

 Dzimtā brīvi brīvi 
Papildinform ācija  
Akadēmiskie kursi: angĜu valoda 
Kvalifik ācijas 
paaugstināšana 

profesionālās attīstības programma Britu Padome Latvija, semināri Britu 
Padome un LATSA.(saraksts pēc pieprasījuma) 

  

 Britu Padomes informācijas centra loceklis no 1995 gada, LATSA 
loceklis no1996 gada. 
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CURRICULUM VITAE 

 
Vārds, uzvārds,  SVETLANA  GRIGORJEVA 

 
Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 
tālrunis 

 

Psiholoăijas augstskola 
Docente 
Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003 
7100628 

Izglītība Mācību iestāde 
 

 

Beigšanas datums 
 

 

Iegūtā izglītība, 
pakāpe 

 
 1975. – 1978. Latvijas Universitāte Politekonomikas 

katedras aspirantūra 
 1963. – 1968. Latvijas Universitāte Augstākā 

Grāds Ekonomikas doktors   
Specialitāte Ekonomika 

Kvalifik ācija Ekonomiste  
Darba pieredze Laika periods Izglītības iestāde Amats 

pedagoă. darbs No 2006.g. Psihologijas Augstskola Docente 
 1986. – 1992. Rīgas tehniskā 

unversitāte 
Docente 

 1997. – 1999. M.V. Lomonosova 
MVU 

Zinātniskais darbinieks 
 

pieredze citā darbā no 2004. Individuālais 
komersants “A.S.E.G.” 

direktore 

 no 2004. “Biznes&Baltija” Projekta vadītāja 
 1999. – 2003. Bizness-sistēmu vadīšanas konsultants, Krievijas 

Federācija, Latvija 
 1992. – 1997. SIA “AXEL” Prezidente 
 1972. – 1975. RAU ZPI Zinātniskais darbinieks 

Valodu zināšanas 
līmenis 

 
Krievu 

 

 
Latviešu 

 

 
Vācu 

 
AngĜu 

 dzimtā brīvi lasu lasu 
Papildinform ācija  
Akadēmiskie kursi: Makroekonomika, uzĦēmumu ekonomika, personāla vadīšana, 

saimniecisko sistēmu salīdzinošā analīze, ekonomisko sistēmu 
pašorganizācijas pamati, kompānijas ilgtermiĦa attīstības vadīšanas 
tehnoloăijas, menedžments, stratēăiskā plānošana. 

 
 
2008. gada 01. aprīlī       /S. Grigorjeva/ 
 
 
BoReJ@one.lv 
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CURRICULUM VITAE  

 
Vārds, uzvārds,  INTA GRĪNBERGA 

 
Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 
tālrunis 

 

SIA “Interinfo Latvijā” 
Finanšu menedžere 
Kr. Barona iela 5 – 2, Rīga, LV –1050 
7013300 

Ievēlēšanas vieta Psiholoăijas Augstskola 
  
Izglītība Mācību iestāde 

 
Beigšanas datums 
 

Iegūtā izglītība, pakāpe 

 Latvijas Universitāte 2000.g. Sociālo zinātĦu maăistra 
grāds ekonomikā 

 Latvijas Universitāte 1998. Ekonomista–grāmatveža 
kvalifikācija 

 Marksisma-ěeĦinis-
ma universitāte 

1978. Augstākā politiskā izglī-
tība partijas izglītības 

sistēmā 
 ZaĜenieku 

Sochoztehnikums 
1972. Tehniėes plānotājas 

specialitāte 
Grāds Maăistra grāds ekonomikā  

Kvalifik ācija Ekonomista–grāmatveža kvalifikācija 

Darba pieredze Laika periods Izglītības iestāde Amats 
pedagoă. darbs no 2005. Psiholoăijas Augstskola Lektore 

 no 2005. Latvijas Universitāte Lektore 
 2002. – 2004. Ekonomikas un Kultūras 

augstskola 
Lektore 
Valsts pārbaudes 
komisijas locekle 
bakalauru programmai 

 1999. – 2001. Latvijas Universitāte Lektore 
pieredze citā darbā 1999. - šobrīd SIA “Interinfo Latvijā”  Finanšu menedžere 
 1998. – 2004. SIA “Multibau projekts” Finanšu menedžere 
 1999. – 2002. A/S “Auda” Administratora padom-

niece ekonomiskos 
jautājumos 

 1997. – 2001. A/S “RVR” Administratora padom-
niece ekonomiskos 
jautājumos 

 1996. – 2001. A/S “Latvijas 
Aviol īnijas” 

Administratora padom-
niece ekonomiskos 
jautājumos 

 1994. – 1999. LOK Sponsoru klubs Galvenā grāmatvede 
 1990. – 1994. Centrālais golfa kluba 

“Latvija”  
Galvenā grāmatvede 

 1988. – 1990. Rīgas Estrādes koncertu 
apvienība 

Galvenā grāmatvede 

 1986. – 1988. Oktobra rajona TDP 
Izpildkomiteja 

Galvenā grāmatvede 

 1981. – 1986. Oktobra rajona TDP Vispārējās nodaĜas 
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Izpildkomiteja atbildīgā sekretāre 
 1978. – 1981. Rīgas Mākslas 

vidusskola 
Bibliotekāre 

 1974. – 1978. Oktobra rajona TDP 
Izglītības nodaĜas 

centralizētā 
grāmatvedība 

Grāmatvedības grupas 
vadītāja 

 1972. – 1973. Kolhozs “Allaži” Galvenā ekonomiste 
Valodu zināšanas 
līmenis 

 
Latviešu 

 
Krievu 

 

 
Vācu 

 
 dzimtā izcili sarunvalodas līmenī 
Papildinform ācija  
Akadēmiskie kursi:  
Kvalifik ācijas 
paaugstināšana 

2005. septembris – Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas izglītības 
centrs, Starptautiskie revīzijas standarti – apliecība; 

 2005. jūnijs – Projektu vadīšanas un komercizglītības centrs, Revīzija un 
audits – apliecība; 

 2005. janvāris – Projektu vadīšanas un komercizglītības centrs, Finanšu 
informācijas audits – apliecība; 

 2001. Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija; 
 2003. Dienas bizness”, “Latvijas ekonomikas attīstības scenāriji  – 

sertifikāts; 
 2000. jūlijs – Biznesa augstskolā “Turība”, UzĦēmuma finansu analīze – 

sertifikāts; 
 2000. jūlijs – Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, Vērtspapīru 

tirdzniecība Internetā – apliecība; 
 2000. marts – Latvijas Universitāte&Rostokas Universitāte, Kontrolings 

– sertifikāts; 
 1998. maijs – University of Latvia & Barents Group LLC and the 

United States Agency for International Developments, Leasing and 
Factoring Seminar – certificate; 

 1996. septembris – Gētes institūts, Vācu valodas pamatkurss. 
 
 
 
 
2008. gada 01. aprīlī        /I. Grīnberga/ 
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CURRICULUM VITAE 

 
 
2008. gada 01. aprīlī        /S. Jaškina/ 

Vārds, uzvārds SVETLANA  JAŠKINA 

 
Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 
tālrunis 
 

BSA 
Lektors 
Piedrujas 3, Rīga 
7100540 

Izglītība Mācību iestāde 
 

Beigšanas datums 
2004.g. 

 

Iegūtā izglītība, pakāpe 
Studijas maăistrantūras 
nodaĜā pedagoăijas maăistra 
studiju programmā 

 Hāgenas 
Tālmācības 
Universitāte 

2002.g. Studijas maăistrantūras 
nodaĜā apakšprogrammā 
“V ācu valoda un tās 
mācīšanas metodika” 

 Latvijas 
Universitāte  

1994.g. bakalaurs 

  
  
Darba pieredze Laika periods Izglītības iestāde Amats 

pedagoă. darbs 
 

no 2005. 
no 2002. 

1999. – 2000. 
1995. – 1999. 
1993. – 1995. 

Psiholoăijas Augstskola 
BSA 

40. vidusskola 
15. vidusskola 

Lielupes vidusskola 

Vieslektore 
Lektore 

Skolotāja 
Skolotāja 
Skolotāja 

pieredze citā darbā 1992. – 1993. 
1990. – 1992. 
1986. – 1989. 
 
1984. – 1986. 
 
1979. – 1984. 
1978. – 1979. 

Ražošanas firma “STAS” 
RCK 

Sanatorija “Jaunėemeri” 
 

Tiesu medic. ekspertīzes 
republikas birojs 

LR bērnu klīniskā slimnīca 
Jūrmalas IK IeN 

Grāmatvede 
Grāmatvede 

PersonāldaĜas 
inspektore, medmāsa 

Laborante 
 

Med. māsa 
Sekretāre 

Valodu  
zināšanas līmenis 

 
krievu 

 
latviešu 

 
vācu 

 
angĜu 

 
 dzimtā augstākais augstākais Vidējais 
Papildinform ācija  
Akadēmiskie kursi: Prof. svešvaloda 

Profesionālā pilnveide Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse, LU, 2005.g. 
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CURRICULUM VITAE 

 
Vārds, uzvārds,  LUDMILA KA ěIĥĥIKOVA 

 
Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 
tālrunis 

 

Psiholoăijas augstskola 
Docente 
Lomonosova iela, 4, Rīga, LV-1019 
7100628 

Izglītība Mācību iestāde 
 

Beigšanas datums 
 

Iegūtā izglītība, 
pakāpe 

 Latvijas Universitāte 1999.g. Doktora grāds 
 Latvijas Universitāte 1994.g. Maăistra grāds 
 Daugavpils 

Pedagoăiskā 
Universitāte 

1994.g. Bakalaura grāds 

 Latvijas Valsts 
Universitāte 

1971.g. Filoloăijas fakultāte 

Grāds Latvijas Universitāte 
Latvijas Universitāte 

1999. g.  
1994. g. 

Dr. psych. 
MA paed.  

Specialitāte Psiholoăija 
Kvalifik ācija Psihologs 
Darba pieredze Laika periods Izglītības iestāde Amats 
pedagoă. darbs 2006.- līdz šim 

brīdim 
Psiholoăijas Augstskola Studiju programmas 

“Psiholoăija” direktore 
 2001.-2006. Psiholoăijas Augstskola Attīst. psiholoăijas katedras 

vadītāja, as. prof. 
 2000. – 2001. Sociālo Tehnoloăiju 

Augstskola 
Docente 

 1999. – 2000. Sociālo Tehnoloăiju 
Augstskola 

Psiholoăijas programmas 
direktore, docente   

 1989.- 2001. Rīgas “Rīnūžu” ăimnāzija Skolas psiholoăe 
 1986.- 1989. ZiemeĜu priekšpilsētas 

RSMRK profesionālās 
orientācijas centrs 

Metodiėe 

 1982.-1986. Rīgas Aviācijas Tehniskā 
skola 

Profesionālās izlases 
laboratorijas vadītāja, 
lektore 

pieredze citā darbā 1973.-1982. RA “Alfa” Darba 
zinātniskas organizācijas 
laboratorija 

 

Valodu zināšanas 
līmenis 

Krievu 
 

Latviešu 
 

AngĜu 
 

 dzimta brīvi sarunvalodas līmenī 
Papildinform ācija  
Zinātniski 
organizatoriskā 
darbība 

2007. 15.-16.martā konferences “Psihologu profesionālās darbības 
problēmas izglītības un sociālās aprūpes iestādes” organizators. 
2002. g. līdz šim brīdim Kvalifikācijas komisijas loceklis 
2001 līdz šim brīdim Katedras vadītāja 
1999.–2000.g. Sociālo Tehnoloăiju Augstskola, Psiholoăijas programmas 
direktore, docente 
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Pedagoăiskā darbība Sagatavotie un pasniedzamie kursi bakalaura un augstākās profesionālās 
izglītības programmās: personības psiholoăija, saskarsmes psiholoăija, 
pieauguša cilvēka psiholoăija, sociālo psiholoăisko treniĦa vadīšanas 
metodes. 
Sagatavotie un pasniedzamie kursi maăistra studiju programmās: 
Profesionāla attīstības psiholoăija. 
Vadītie bakalaura, maăistra, doktora darbi:    
pavisam vadīti vairāk kā 50 diplomdarbi , 7 maăistra darbi, esmu 
recenzējusi 10 maăistra darbus. 

Kvalifik ācijas 
paaugstināšana 

2007. Seminārs “Spēles psihotehnoloăijas”, Rīga. 
2005. training seminar “Big Brothers Big Sisters Program 
implementation”, Vilnus 
2003. seminārs “Ētikas jautājumi psihologa profesionālajā darbībā”, 
LPPA, Rīga 
2003. seminārs “Art therapy”, Jūrmala 
1999. seminārs “Skolēnu karjeras attīstīšana pamatskolā un vidusskolā”, 
Rīga 
1998. seminārs “V.Satīras ăimenes terapija”,  S.Novak un G.Taylor, 
ASV 
1996. seminārs “Psiho higiēna un kompetence ikdienas saskarsmē” , 
L.Petrovskaja, Maskava 
1991. seminārs “Проективные методы психодиагностики и 
психологического консультирования”, Е.Соколова, Москва 
1990. seminārs “Современные методы психодиагностики и 
консультирования”, Л.Собчик, Москва 
1980.-1985.aviācijas speciālistu sagatavošana psihodiagnostikas jomā, 
NEC AUVD, Maskava 

Piedalīšanās 
kongresos un 
konferencēs 

2008.  XXIX International Congress of  Psychology, Berlīne, Vācija  
2008. gada 20.-25. jūlijs.  
2007. Xth European Congress of Psychology, 3.-6.- jūlijs, Prāga, Čehija 
2007. Latvijas profesionālo psihologu asociācijas 2.konference 
“Psihologa profesionālās darbības problēmas sociālās palīdzības un 
izglītības iestādēs”, 15-16. marts, 2007, Rīga, Latvija 
2006. Starptautiskā konference zinātniski - praktiskā  “Psiholoăija, 
bizness un sabiedrības sociālā sfēra”, 23.-24. novembris, 2006, Rīga, 
Latvija, 
2006. IV Republikāniskais praktiskās psiholoăijas festivāls “Artterapija 
mūsdienu psiholoăiskajā praksē”, 22.-23. decembris, 2006, Minska, 
Baltkrievija 
2006. International Baltic Psychology Conference, june 15-17, 2006, 
Riga, Latvia 
2005. Starptautiskā konference ”mentoring for children from 
disadvantaged environment: European experience with Big Brothers Big 
Sisters” , Vilnius, Lithuania. 
2005. Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference: “Privātbizness 
Baltijas valstīs – pirmais gads ES”, 25. – 26.maijā 2005.g., Rīga 
2005. Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference, ŠauĜi, ŠPU, 8. 
martā. 
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Piedalīšanās 
kongresos un 
konferencēs 

2003. III.Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference: “Jauniešu 
tikumīgas audzināšanas vieta sabiedrības integrācijas procesā”, 
Rēzeknē, 25. – 27. 09. 2003. 
2003. Starptautiskā konference: “Aktuālās problēmas izglītībā”, Rīgā, 
LU. 
2002. V. Starptautiskā Baltijas psiholoăijas konference, 22.–25.08., 
Tartū, Igaunija. 
1996. Starptautiskā Vigotska-piažē 100 gadu atceres konferene, Rīgā 
1980. Starptautiskā konference: “Psihodiagnostikas problēmas”, LR, 
Lielupē 

Piedalīšanās 
projektos un grantos 

2006-2008 (Supervizors) ESF projekts “Motivācijas, profesionālās 
orientācijas un psihosocialā atbalsta programma jauniešiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem. 
2006. g. (Supervizors) ESF projekts “PA psiholoăijas studentu prakses 
īstenošana uzĦēmumos un metodisko materiālu pilnveidošana prakses 
vadītājiem” Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0035/0165 
2003. g. līdz šim brīdim Starptautiskā konference CiCe Fifth Annual 
Conference 8-10 May in Braga, Portugal 

L īdzdalība 
profesionālajās 
biedrībās 

Latvijas Profesionālo Psihologu asociācijas locekle 
CICE ( Children Identity and Citizen Europe) Londol Mitropoliten 
University locekle 

Zinātniskās 
publik ācijas 

Raksti zin. žurnālos - 8 
Brošūrās - 3 
Krājumos – 6 
Mācību līdzekĜi - 11 
Metodiskie raksti - 2 
Grāmatas - 1 
Citas  publikācijas (skaits) - 6 (konferenču tēzes) 

 
 
2008.gada 01. aprīlī                              /L. KaĜiĦĦikova/ 



 

 

420

 
 

CURRICULUM VITAE 

 
 
 

 
 
2008.g. 01.aprīlī                                                                             /V.KuĦickis/ 

Vārds, uzvārds VALĒRIJS  KUĥICKIS  
 

Pamatdarbs 
ieĦemamais 
amats 

RTU 
Docents 

Izglītība Mācību iestāde Beigšanas datums Iegūtā izglītība, 
pakāpe 

 Maskavas Valsts 
Universitāte 
MVU 

1985.g. 
 
1975.g. 

aspirantūra 
 
Augstākā 
 

Specialitāte politoloăija 
Kvalifik ācija 

 
pasniedzējs 

Grāds 

Zin.nosau
kums 

Filozofijas zinātĦu kandidats 
docents 

Darba pieredze Laika periods Izgīlt ības iestāde Amats 

pedagoă. darbs 
 
 

No 2007. - pašlaik 
2000. – pašlaik 
1993. – 2003. 
1975. - pašlaik 
 

PA 
BSA (BKI) 
LPA, STA, PPA 
RTU 

Vieslektors 
Viesdocents, 
docents  
Docents  
Docents, 
vec.pasniedzējs, 
asistents 
 

Valodu  krievu latviešu angĜu 
zināšanas līmenis dzimtā augstākais 

 
vidējais 

Papildinform ācija  
Kvalifik ācijas 
paaugstināšana 
 
Akadēmiskie kursi: 
 
 
 

2001. – 2002. Latvijas –Lietuvas – Igaunijas arodpedagoăijas jomā. 
 
 
Socioloăija 
Sociālā psiholoăija 
Organizatoriskā uzvedība 
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CURRICULUM VITAE 

 
Vārds, uzvārds,  ARTURS MAURIĥŠ 

 
Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 
tālrunis 

 

Psiholoăijas augstskola 
Profesors  
Lomonosova iela, 4, Rīga, LV-1003 
7100628 

Izglītība Mācību iestāde 
 

Beigšanas 
datums 

Iegūtā izglītība, 
pakāpe 

 Latvijas universitāte 1964.g. Doktorantūra 
 ěeĦingradas mežteh-

niskās akademija 
1954.g. Aspirantūra 

 Latvijas lauksai-
mniecības akadēmija 

1951.g. inženieris- mežkopis 

Zin.grādi, nosaukumi -Dr. hab. biol., (1992), LU emeritetais profesors (2006), LR Valsts 
emeritetais zinatnieks (1997) 

Kvalifik ācija inženieris- mežkopis 
 
Darba pieredze 

 
Laika periods 

 
Izglītības iestāde 

 
Amats 

pedagoă. darbs No 2007. 
2005.-2007. 

Psiholoăijas Augstskola 
Psiholoăijas Augstskola 

Viesprofesors 
Docents 

 1995.-2004. Ekonomikas un kultūras 
augstskola 

Lektors, as.prof. 

 1960.-1993. Latvijas universitāte Docents, profesors 
Pieredze citā darbā 1956.-1959. Latvijas ZA Botāniskais 

dārzs 
Direktors 

 1955.-1956. Salaspils izmēăinājumu 
stacija 

Vec. zin. 
līdzstrādnieks 

Valodu zināšanas 
līmenis 

 
Krievu 

 

 
Latviešu 

 

 
Vācu 

 
 labi dzimtā apmierinoši 
    
Papildinform ācija  
Diplomdarbu 
vadīšana 

118 diplomdarbi 

Disertāciju vadīšana 14, no tām 11 aizstāvētas 
 
Kvalifik ācijas 
paaugstināšana 

 
2002.-2003.g. LU programma “Augstskolu mācībspēku 
pedagoăiskās  izglītības pamati. (Augstkolu didaktika un inovācijas 
augstakās izglītības sistēmā)”. 
284 raksti, 17 monogrāfijas, macību u.c. grāmatas. 
No 2001.g. 12 publikācijas, t.sk. 1 mācību grāmata. 
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Zinātniskās 
publik ācijas 

2007.gadā – 
“Top trešā daba”//Daba un vēsture. 2008. Rīga: Zinātne; 5.-8.lpp. 
“Saules mīlētāji – sausserži”// Dārza Pasaule, Nr.6.; 20. – 21.lpp. 
“Gudrības koks – lazda”//Tur pat, Nr.10.; 19.-21.lpp. 
2006.gadā – 
“Dendroloăija”(M ācību līdzeklis) – Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds. – 448.lpp. 
“Notikumi met ēnu pagātnē?”//Daba un vēsture 2007. – Rīga: 
Zinātne, 4.-7. lpp. 
“Sinergētiskā prognoze un Daniēla pravietojums”//Tur pat,           
8.-11.lpp. 
“Bambusi sniegā”//Dārza Pasaule, Nr.1.; 22.-23.lpp. 
“Cik ozolu sugu tu pazīsti?”//Tur pat, Nr.2.; 20.-21.lpp. 
“Skaistums, kas atbruĦo – magnolijas”//Tur pat, Nr.5.; 16.-18.lpp. 
“Kr āšĦās un pieticīgās veigelas”//Tur pat, Nr.6.;16.-17.lpp. 

 
 
 

2008. gada 01. aprīlī        /A. MauriĦš/ 
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CURRICULUM VITAE 

 
Vārds, uzvārds,  ANDRA MITE 

 
Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 
tālrunis 

 

Psiholoăijas augstskola 
Prorektore, programmas direktore, docente 
Lomonosova iela, 4, Rīga, LV-1003 
67100628 
 

Izglītība Mācību iestāde 
 

Beigšanas datums 
 

Iegūtā izglītība, pakāpe 
 

 Latvijas Universitāte 2002.g. Sociālo zinātĦu maăistra 
grādu politikas zinātnē 

 Latvijas Sporta 
Pedagoăijas 
akadēmija 

1996. – 2000. Pedagoăijas bakalaura 
grāds sporta zinātnē – 

sporta pedagogs, 
papildkvalifikācija - 
sporta menedžere 

 Rīgas Vieglās 
rūpniecības tehnikums 

1984. – 1988. tehniėis tehnologs 
šūšanas rūpniecībā 

Grāds Sociālo zinātĦu maăistra grāds politikas 
zinātnē (Ma.sc.pol.) 

 
 

 Pedagoăijas bakalaura grāds sporta zinātnē  
Specialitāte Sporta pedagogs 

Papildkvalifik ācija Sporta menedžere 

 
Darba pieredze 

 
Laika periods 

 
Izglītības iestāde 

 
Amats 

pedagoă. darbs no 2005. Psiholoăijas Augstskola Prorektore, studiju 
programmas direktore, 
docente 

 no 2004. Psiholoăijas Augstskola Bakalaura studiju 
programmas direktore, 
lektore 

 2000. - 2004. Latvijas Universitāte Socioloăijas nodaĜas 
studiju metodiėe, 
datormācības lektore 

 1999. – 2000. Latvijas Universitātes 
Rīgas Humanitārais 

institūts 

Studiju daĜas vadītāja, 
datormācības lektore 

 1998. – 1999. SIA “Mācību attīstības un 
novērtēšanas centrs” 

Datormācības lektore 

 1995. – 1999. a/s “Mācību 
komercfirma” 

studiju metodiėe, 
datormācības un 
latviešu valodas lektore 

 1989. – 1995. Rīgas 85. vidusskola Pamatskolas un sporta 
skolotāja 

 1988. – 1989. Ādažu vidusskola Pamatskolas skolotāja 

Valodu zināšanas 
līmenis 

 
Latviešu  

 

 
Krievu 

 

 
Vācu 

 
 dzimtā brīvi vidējais līmenis 
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Papildinform ācija  
Akadēmiskie kursi: Ievads specialitātē 2krp., 

lo problēmu ăenēze un analīze 2krp., 
jumi sociālajā darbā 2krp., 

 politika 2krp, 
Datormācība 2 krp., 
LU RHI Informātika 2krp. 

Zinātniski 
organizatoriskā 
darbība 

2005. Psiholoăijas Augstskolas pirmā līmeĦa profesionālā augstākās 
studiju programmas „sociālās palīdzības organizators” programmas 
direktore; 
2004. Psiholoăijas Augstskolas profesionālā bakalaura studiju 
programmas „sociālais darbs” programmas direktore; 
2004. Latvijas Profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociācijas 
biedrs; 
2003. – 2004. Psiholoăijas Augstskolas profesionālā bakalaura studiju 
programmas sociālajā darbā programmas izstrāde, kā arī licenzēšana. 

Kvalifik ācijas 
paaugstināšana 

2005. ESF nacionālās programmas projekts „Kapacitātes stiprināšana 
nodarbinātības un dzimumu līdztiesības politikas izstrādē u n ieviešanā 
iesaistītajam institūcijām” seminārs „Eiropas nodarbinātības politika, 
darba tirgus un dzimumu līdztiesības jautājumi”, Rīga; 
2005. Sociālo darbinieku dienai veltītā konference “Prasme strādāt 
nesadegot”, Siguldā; 
2005. Information seminar on Socrates action „Observation and 
Innovation”, Rīgā; 
2005. Bonnas ekspertes Claudia reinsberg seminārs prakšu 
supervizoriem “Atbalsts cilvēkiem-procesa skaidrojums” 
/Geštaltorientēta supervizīja: stiprināt cilvēkus –noskaidrot lietas, SIA 
Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola “Attīstība”, Rīga; 
2005. Latvijas Universitātes 63. konferences, Sociālā darba sekcijas 
“Sociālā darba aktualitātes Latvijā”, LU, Latvija, Rīga; 
2004. Sociālo darbinieku dienai veltītā konference “Sociālā darbinieka 
profesionālās darbības aktualizācija darbā ar cilvēku tirdzniecībā 
iesaistītām personām”, Rīga; 
2004. Latvijas Ăimenes Terapeitu Asociācijas starptautiskā konference 
“Ăimenes psihoterapija un starpinstitucionālā sadarbība”, LU, Latvija, 
Rīga; 
2001. Līdzdalība „Braim story” LU SZF Socioloăijas nodaĜas sociālā 
darba studiju programmas pilnveidē, LU, Latvija, Rīga; 
2000. Nevalstisko organizāciju līderu pieredzes apmaiĦa ZiemeĜvalstu 
tautas akadēmijas projekta ietvaros Zviedrijā, Somijā, Norvēăijā un 
Dānijā, (Nordic Folk Academy); 
1999. apdrošināšanas aăenta kursi “Latgarants”; 
1997. kursi “Biroja darbinieks” a/s”MKF”; 
1996. datorkursi “Personālo datoru operators” a/s”MKF”. 

Projektu pieredze 2005. Konsultants ESF „Atbalsts akadēmiskā personāla un 
profesionālās izglītības pedagogu tehnoloăiskai praksei uzĦēmumos, 
skolotāju un akadēmiskā personāla pedagoăisko, profesionālo, 
tehnoloăisko un informācijas tehnoloăijas kompetenču 
paaugstināšanai” Psiholoăijas Augstskolā ,  
2004. Konsultants ESF „Atbalsts mācību prakses īstenošanai 
profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem” Psiholoăijas 
Augstskolā ; 
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 No 2003. Dalība ES fondu izmantošana lauksaimniecībā; 
2000. Nevalstisko organizāciju līderu pieredzes apmaiĦa ZiemeĜvalstu tautas akadēmijas 

projekta ietvaros (Zviedrijā, Somijā, Norvēăijā un Dānijā) (Nordic Folk 
Academy)). 

Zinātnisko interešu 
joma 

ā politika, labklājība, sabiedrības vadības, izglītības darba vadība un izglītības 
kvalitātes novērtēšana. 

   

2008. gada 01. aprīlī         /A. Mite/   
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CURRICULUM VITAE 

 
Vārds, uzvārds VIKTORS MOROHINS 

 
Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 
 

Psiholoăijas Augstskola 
Docents 
Lomonosova iela 4, Rīga, LV – 1003 
67100628 
 

Mācību iestāde Beigšanas 
datums 

Iegūtā izglītība, 
pakāpe 

Rīgas Tehniskā universitāte 1996.g. Ekonomikas doktors 

Izglītība 

PSRS ZinātĦu Akadēmijas Sistēmu 
pētījumu zinātniski pētnieciskais 

institūts 

1989.g. Ekonomisko zinātĦu 
kandidāts 

Grāds Rīgas Politehniskais institūts 1972.g. Inženieris-mehāniėis 
Specialitāte Sociālo un ekonomisko sistēmu vadīšana 

    
Laika periods Iestāde Amats 

no 2006.  Psiholoăijas Augstskola Docents 
no 2005.  Mašīnbūves un 

metālapstrādes rūpniecības 
uzĦēmēju asociācija 

Eksperts 
 

2003. – 2005. A/S “Tehnika” Ekonomisko un 
vadīšanas jautājumu 
konsultants 

1991. – 2003. A/S “Tehnika” Valdes priekšsēdētājs-
prezidents (dibinātājs 
un veidotājs) 

1989. – 1993. Republikāniskā starpnozaru 
zinātniski-tehniskais 
kompleks “Mašīnbūve” 
Inženieru centrs 

Direktors(veidotājs) 

Darba pieredze 

1986. – 1989. ZRA “Aerozols” Rotortehnikas nodaĜas 
vadītājs (veidotājs) 

Valodu  
zināšanas līmenis 

 
Krievu 

 
Latviešu 

 

 
Vācu 

 brīvi brīvi pamatzināšanas 
    
Papildinform ācija    
Kvalifik ācijas 
paaugstināšana 

Augstskolu mācībspēku pedagoăiskās izglītības pamati/ Augstskolu 
didaktika (72 kontaktstundas). No 2006. gada 22. marta līdz 2007. gada 
17. janvārim. Sertifikāts NR. 1301 

Spējas  Analizēt informāciju, vērtēs alternatīvas, izstrādāt priekšlikumus. 
Akadēmiskie kursi Kursi, kuri ir saistīti ar uzĦēmējdarbību un biznesa vadību. 
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Zinātniskās publikācijas 1. Курс-конспект «Международная предпринимательская 
деятельность», июнь 2006 г.  
2. Курс-конспект «Европейская экономическая интеграция», 
сентябрь 2006 г.  
3. Статья в международный сборник научных трудов ВШП  
«Biznesa izglītība kā profesiju segregācijas cēloĦu mazināšanas ceĜš», 
октябрь 2006 г.  
4. Тезисы на международной научно-практической конференции 
«Психология и бизнес: актуальные проблемы современности»  
«Бизнес в Европе: обеспечение целостности системы 
профессиональной подготовки предпринимателей», ноябрь 2006 г. 
5. Статья в международный сборник научных трудов ВШП, по 
материалам  конференции «Бизнес-образование: обеспечение 
целостности системы профессиональной подготовки 
предпринимателей», декабрь 2006 г. 

    
 
 
2008. gada 01. aprīlī       /V. Morohins/ 
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CURRICULUM VITAE 

 
Vārds, uzvārds VIKTORS ĥEČAJEVS 
Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 
tālrunis 

 

BSA 
Docents 
Lomonosova 4, Rīga, LV – 1003 
7100540 

Izglītība Mācību iestāde 
 
BKI 
LVU 

Beigšanas datums 
 

2002.g. 
1980.g. 

Iegūtā izglītība, 
pakāpe 

 
maăistrantūrā 
augstākā 

Specialitāte Tiesību zinātnes   
Kvalifik ācija Jurists 

 
Grāds UzĦēmējdarbības vadības un administrēšanas prof. maăistrs. 

 
Darba pieredze Laika periods Izglītības iestāde Amats 

 

 
  

pedagoă. darbs no 2006. 
1999. – pašlaik 
1998. – 1999. 

Psiholoăijas Augstskola 
BSA (BKI) 
RTU 

Vieslektors 
Docents, lektors 
Lektors 
 

pieredze citā darbā 1999. – 2000. 
1998. – 1999. 
1995. – 1998. 
1977. – 1995. 

 
1973. – 1976. 

SIA “Enigma serviss” 
SIA “J&P Forwarding” 
SIA “Tranzit Ltd” 
Rīgas muitas nodaĜa 
 
Tiksi Avia nodaĜa 

Jurists 
Direktora palīgs 
Jurists 
Priekšnieks, vec. 
inspektors, inspektors 
 Elektromehāniėis, 
radiotehniėis 

Valodu zināšanas 
līmenis 

 
Krievu  

 
Latviešu 

 
AngĜu 

 augstākais dzimtā augstākais 
Papildinform ācija  
Akadēmiskie kursi: Muitas tiesības 

Muitas lietas regulēšana 
UzĦēmējdarbības admin.-ties. regulēšana ES teritorijā 

  
 

 
2008.g. 01.aprīlī                                                                                        /V. ĥečajevs/ 
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CURRICULUM VITAE 

 
 

Vārds, uzvārds, 
personas kods 

ĥIKIFOROVS  OěEGS 
Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 
 
tālrunis 
 
 
E-mail 

PSIHOLOGIJAS AUGSTSKOLA 
Asociētais profesors  
Lomonosova 4, Rīga, LV – 1003   
Pāles 14/8-123, Rīga, LV-1024 
7522321 
29168832 
nik_oleg@latnet.lv 
 

Izglītība Mācību iestāde 
 

Rīgas 30. vidusskola 
Daugavpils PI 

KIAPZPI 
LU 
DU 
LU 

Beigšanas datums 
 

1972.-1982. 
1982.-1989. 
1991.-1993. 

1994. 
1996. 
2003. 

Iegūtā izglītība, pakāpe 
 

vidēja 
Augstākā 
Augstākā 
Augstākā 
Augstākā 

Asociētais profesors 
 

Specialitāte Psihologs 
Kvalifik ācija Psihologa praktiėa kvalifikācija 

Grāds Psiholoăijas bakalaura akadēmiskais grāds 
 

pedagoă. darbs No 2004.g. līdz 
šīm brīdim 

Psiholoăijas Augstskola 
Baltijas St. Akadēmija 
Daugavpils Universitāte 
ISMA 
 

As. profesors 
Vieslektors 
Vieslektors 
Vieslektors 

 1998 – 2006. Baltijas St. Akadēmija 
Psiholoăijas Augstskola 

Docents, tad katedras 
vadītājs un asociētais 
profesors 

    
 
 

   

Valodu zināšanas 
līmenis 

 
Krievu  

 
Latviešu 

 
AngĜu 

 dzimtā augstākais augstākais 
Papildinform ācija  
Akadēmiskie kursi:  
Kvalifik ācijas 
paaugstināšana 

 

Zinātniskās 
publik ācijas 

 
 
 

2008. gada 01. aprīlī                                                                        /O.ĥikiforovs/ 
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CURRICULUM VITAE 

 
Vārds, uzvārds, 
personas kods 

VALĒRIJS ĥIKIFOROVS 
Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 
tālrunis 

 

PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
Senāta priekšsēdētājs 
Lomonosova 4, Rīga, LV-1003 
7100608 

Izglītība Mācību iestāde 
LVU 
RPI 

Beigšanas datums 
1974. 
1971. 

Iegūtā izglītība, pakāpe 
aspirantūra 
augstākā 
 

Kvalifik ācija Inženieris mehāniėis 
Grāds Akadēmiėis, IT Starptautiskā akadēmija, 2002.g. 

Hab. filozofijas doktors, LZA 1992.g. 
Profesors, PSRS tautas izglītības valsts komiteja, 1991.g. 
Filozofijas zinātĦu doktors, PSRS MP AAK, 1990.g. 
Filozofijas zinātĦu kandidāts, LVU padome, 1975.g. 
 

Darba pieredze Laika periods Izglītības iestāde Amats 
pedagoă. darbs No 2005. g 

1993. – pašlaik 
1974. – 1993. 

PA 
BSA 
LU 

Viesprofesors 
As. profesors 
katedras vadītājs, 
docents,  
vec. pasniedzējs, 
pasniedzējs 

pieredze citā darbā 
 

2004. – 2005. 
2003. – pašlaik 
1993. – 2003. 

Psiholoăijas Augstskola 
BKI 
BKI 

rektors 
Valdes priekšsēdētājs 
rektors, direktors 

Valodu zināšanas 
līmenis 

 
Krievu 

 

 
Latviešu 

 

 
AngĜu 

 
 dzimtā augstākais augstākais 
Papildinform ācija  
Akadēmiskie kursi: Loăika. Filozofija. Zinātnes pētījumu loăika un metodoloăija 

Problēmu teorija un metodoloăija 
Diplomdarbu 
vadīšana 

2 (2002./2003.m.g.) 
4 2003./2004.m.g.) 
 

Zinātniskās 
publik ācijas 

106 zinātniskās, metodoloăiskās un metodiskās publikācijas loăikas un 
metodoloăijas zinātnes pētījumu nozarē (pielikumā), t.sk.: 
Никифоров В.Е. Логика и методология научных исследований: 
курс-конспект и контрольные задания  для магистрантов. – Рига: 
БРИ, 2005. 
Никифоров В.Е. Методы принятия управленческих решений: курс-
конспект лекций и контрольные задания. – Рига: БРИ, 2005. 
Никифоров В.Е. Основы современной философии: курс лекций для 
студентов заочного отделения. – Рига: БРИ, 2005. 
Никифоров В.Е. Требования и рекомендации по подготовке 
дипломных работ: методика написания, правила оформления и 
порядок защиты. – Рига: БРИ, 2005. 
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 Никифоров В.Е. Логика: курс-конспект лекций и контрольные 
задания для заочного и  дистанционного обучения. – Рига, 2004. 
Никифоров В.Е. Рутманис В. Философия науки. Методологические 
проблемы. – Рига: БРИ, 2000. 
Никифоров В.Е. Проблемная ситуация и проблема: генезис, 
структура, функции. – Рига: БРИ, 2000. 
 

 
 
2008. gada 01. aprīlī        /V. ĥikiforovs/ 
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CURRICULUM VITAE 
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Vārds, uzvārds LEONĪDS  PěEVAKO  
Pamatdarbs 
ieĦemamais amats   
adrese 
tālruĦa Nr. 

BSA  
Docents (15.10.2002. BKI Senāta lēmums) 
Lomonosova 4, Rīga, LV 1003, 
7100540 

Izglītība Mācību iestāde Beigšanas datums Iegūtā izglītība, pakāpe 

 Maskavas ekonomiskās 
statistikas institūts 
 

1967. Augstākā 

Specialitāte Ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrādes organizācija 
Kvalifik ācija inženieris-ekonomists 

Grāds Ekonomikas doktors, LU, 1993.g. 
Darba pieredze    

pedagoă. darbs 
 
 

Laika 
periods 

2005.- pašlaik 
1993. – pašlaik 
1967. – 2002. 
1994. - 1999. 
1966. - 1993. 
 

Izgīlt ības 
iestāde 

PA 
BSA (BKI) 
LU 
RAU 
Latvijas statistikas 
zinātniski pētnieciskais 
institūts 
 

Amats 
Viesdocents 
As.prof., docents 
docents, pasniedzējs 
docents 
vec.zin. līdzstrādn., 
sektora vadītājs, 
labor.vadītājs 

pieredze citā darbā  
 

Laika periods  
1993. – 1994. 
1961. – 1963. 
 

Izgīlt ības 
iestāde 

Jelgavas EMB ltd. 
PSRS CSP centrālā 
mašīnu skaitĜošanas 
stacija 

Amats  
komercaăents 
statistiėis 

Valodu  krievu latviešu vācu 

zināšanas līmenis dzimtā augstākais vidējais 
Papildinform ācija  
Akadēmiskie kursi: 
Profesionālās 
meistarības pilnveide 
 
 
 
 
Zinātniskās publikācijas 
 
 
 
 
Zinātniskie raksti 

Vispārējā statistika un firmas statistika. Starptautiskā statistika. 
Vispārējā un ekonomiskā statistika. Firmas statistika. 
Firmas un uznēmējdarbības statistika. 
Firmas statistika un starptautiskā statistika. 
Inovācijas augstakās izglītības sistēmā, 2003.g., DU 
 
75 zin.publikācijas t.sk. Сб.научных трудов БГЭУ»Теория и практика 
менеджмента и маркетинга», Мн: БГЭУ, 2002 (2 publikācijas) 
Сб.научных трудов БГЭУ «Менеджмент и маркетинг: опыт и 
пролблемы», Мн: БГЭУ, 2003 (1 publikācija); 2004.g. “Nekustamā 
īpašuma tirgus statistikas rādītāju sistēma”. – Rīga, LSI, 2004. 
“Priekšlikumi par būvniecības statistikas rādītāju sistēmu”, Rīga, LSI, 
2002 

Publikācijas Тезисы  докладов VI м/н конференции «Теория и практика 
менеджмента и маркетинга», Мн, БГЭУ, 2005. 
LR Statistiėu asociācijas loceklis kopš 1998.g. 
Курс-конспект лекций «Статистика фирмы». – Рига, 2007.g. 

 
2008. 01. aprīlī 

 
                                                                               /L. PĜevako/ 
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CURRICULUM VITAE 

 
Vārds, uzvārds, 
personas kods 

IRINA  PLOTKA   
Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 
tālrunis 

 

Psiholoăijas Augstskola 
As. profesors 
Lomonosova 4, Rīga, LV – 1003 
29128595 

Izglītība Mācību iestāde 
LU, 

psiholoăijas fakultāte 
KZAPI 
RDVU 

Beigšanas datums 
1993. 
1985. 
1980. 

Iegūtā izglītība, 
pakāpe 

Augstākā 
Augstākā 
Augstākā 

Specialitāte Psihologs 
Kvalifik ācija  

Grāds Psiholoăijas doktora zinātniskais  grāds 
 

pedagoă. darbs 2003. – 
pašlaik 

Psiholoăijas 
Augstskola 

Prof.maăistrantūras 
programmas “Psiholoăija” 
direktore 

 2005.- pašlaik Daugavpils 
Universitate 

Zin. pētnieks  

 2001.-2006. Psiholoăijas 
Augstskola 

Studiju programmas 
”Psiholoăija” direktore 

 1999.-2004. Psiholoăijas 
Augstskola 

PA rektore 

 1999. - 
pašlaik 

BSA  Docente 

 1997.-2001. LU RHI Docente 
 1995.-1999. BKI Pasniedzēja 
 1994.-1996. SIA “Brell” menedžere 
 1991.-1994. SIA “Pegass” Direktora vietniece 
 1990.-1991. Latvijas socioloăiskā 

centra Liepājas filiāle 
Laboratorijas vadītāja 

 1988.-1990. LR socioloăijas centrs Vecākā zinātniskā 
līdzstrādniece 

 1986.-1988. Baltkrievijas Valsts 
fiziskās kultūras 
institūts 

Vecākā zinātniskā 
līdzstrādniece 

 1986.-1988. Baltkrievijas Valsts 
Universitāte 

Psiholoăijas katedras 
pasniedzēja 

 1980.-1985. Studijas Krievijas 
zinātĦu akadēmija 

Psiholoăijas institūta 
aspirantūrā 

 1980. Minskas 
radiotehniskais institūta 

Vecākāis tehniėis darba 
aizsardzības dienestā 

Valodu zināšanas 
līmenis 

Krievu Latviešu AngĜu 

 dzimtā brīvi brīvi 
Papildinform ācija  
Kvalifik ācijas 
paaugstināšana 

2005.  Seminārs “ Smilšu spēĜu bilžu valoda” Latvijas ăimenes 
psihoterapeitu biedrība ( vad. Linde fon Keizerlinka), Latvija, Rīga. 
2004. Seminārs “Psihologa-profesionāla personības izaugsme” 
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Latvija, Rīga. 
2003. „International Summer Conference of Art Therapy”, Latvija, 
Jūrmala. 
2001. Seminārs – darbnīca “Metamorfoza”, Polija, Lodza,  
2000. Skolu valdes kursi “Humāna un personiska pieeja bērniem 
mācību  procesā”, Rīga. 
1998. International Adlerian Summer Schools and Institute, Lietuva, 
Vi ĜĦa 
1994. Seminārs “Smilšu terapija”. Čehija. 
1996. Seminārs “Psihigiena un kompetence ikdienas saskarsmē”. 
Maskava. 
1986. Seminārs “Vizuālās uztveres problēmas”. Bulgārija. 

Zinātniskās 
publik ācijas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008. I. Plotka, M. Vidnere «Komunikatīvā kompetence kā 
pasniedzēju psiholoăiski-pedagoăiski problēma”. Starpaugstskolu 
zināniski praktiskā un mācību metodiskā konfernce “Mūsdienu 
izglītības problēmas.  Transporta un Sakaru Institūts, Rīga, Latvija 
2008. gada 21.-22. februāris, 10 lpp. 
2007. ESF projekta vadlīnijas “Skolotāju profesionālās meistarības 
pilnveides programmas izstrāde un ieviešana Jelgavā”. Pašvaldības 
Iestāde Špona A. Vidnere M., Plotka I., IgoĦins D. Jegavas Izglītības 
Pārvalde, Jelgava, 2007; 16 lpp. 
2007. I. Plotka, M. Vidnere, D. Igonin. Social distance and 
communicative relationships between nationalities in Latvia: a 
psychological analysis. Citizenship Education in Society. Part 1. 
Edited by Alistair Ross. Proceedings of the ninth Conference of the 
Children’s Identity and Citizenship in Europe, Institute of Policy 
Studies in Education, London Metropolitan University, 2006. 363-
372 pp. ISSN 1470-6695, ISBN – 978-1899764-90-7.  
2007. M. Vidnere, D. Igonin and I. Plotka. Role of ethnic 
communicative competence in the development of cross-cultural 
relations. Citizenship Education: Europe and the World, Part 2. 
Edited by Alistair Ross. Proceedings of the eight Conferenhce of the 
Children’s Identity and Citizenship in Europe, Institute of Policy 
Studies in Education, London Metropolitan University, 281-292 pp. 
ISSN 1470-6695. 
2007. I.Plotka, R.ěahovska «Различие стереотипов представлений 
у мужчин и женщин в отношении профессиональной 
деятельности». Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Starptautiskais 
zinātnisko darbu krājums 8. sējums, Rīga 2006-2007, lpp. 172-228, 
ISBN 9984-763-86-2. 
2006. I.Plotka, R. ěahovska “Взаимосвязь созависимости, 
адаптации личности и качества жизни”, Starptautiskā konference 
“Psiholoăija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās 
problēmas”, Rīga, Latvija. 
2006. I.Plotka, T. Andrejeva ”Исследование конгруэнтности 
коммуникативной компетентности, адаптивных способностей и 
профессиональных предпочтений будущих менеджеров”, 
Starptautiskā konference “Psiholoăija, bizness un sabiedrības sociālā 
sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas”, Rīga, Latvija 
2006. I.Plotka, O.Apončika “Изучение взаимосвязи синдрома 
выгорания, стратегий копинг поведения и качества жизни”, 
Starptautiskā konference “Psiholoăija, bizness un sabiedrības sociālā 
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2008. gada 
01.aprīlī 
 

sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas”, Rīga, Latvija 
2006. I.Plotka, M.Vidnere “Social Distance of International 
Communicative Relation in Latvia: Psychological Analysis”, 
Starptautiskā konference “Psiholoăija, bizness un sabiedrības sociālā 
sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas”, Rīga, Latvija 
2006. Plotka I., Vidnere M., IgoĦins D. Ethnocommunicative 
competence (ECC) and its role in reation and development of 
international relationship in Latvia. A Thematic Network Project in 
Eight European Conference Citizens of Europe and the World, 46.-
47.lpp.   
2006. I.Plotka, M.Vidnere “Role of Ethnic Competence (ECC) 
personality’s in development of crosscultural relations”, Starptautiskā 
konference “Psiholoăija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra: 
mūsdienu aktuālās problēmas”, Rīga, Latvija 
2006. I.Plotka, J.Vorobjova, S.GaĜickaja “Связь этнической 
толерантности этнической идентичности, а также 
коммуникативной компетентности у людей профессии «человек 
– человек»”, Starptautiskā konference “Psiholoăija, bizness un 
sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas”, Rīga, 
Latvija. 
2006. Plotka I., Vidnere М., Sokol E. Starpetnisko attiecību tolerance 
un pozitīvā etniskā identitāte. Sociālo zinātĦu vēstnesis. Daugavpils 
Universitāte/Social sciences bulletin/, 2006 1 (3), 112.-133.lpp. ISSN 
1691-1881. 
2006. I.Plotka “Исследование проблем адаптации в новой  
социально-культурной среде”, Starptautiskā zinātniska konference 
“Izgl ītība sociālo pārmaiĦu apstākĜos”, Daugavpils, Latvija, 9.-11. 
oktobris. 
2006. Plotka I., Andrejeva T. “Исследование конгруэнтности 
коммуникативной компетентности, адаптивных способностей и 
профессиональных предпочтений будущих менеджеров”, 
Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums “Psiholoăija, bizness un 
sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas . 
No 1999.- 2005. 25 publikācijas, t.sk. 10 starpt. publikācijas ārvalstu 
starptautiskos izdevumos, 10 konferenču tēzes, 4 mācību līdzekĜi,  
zinātnisko darbu krājums 2 sējumos “Актуальные проблемы 
психологии: теория и практика» redaktore ( skat. pielikumu) 

                                                /Plotka I./ 
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CURRICULUM VITAE 

 
 
Vārds, uzvārds,  ěEVS RAIZS 

 
Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 
tālrunis 

 

Psiholoăijas augstskola 
Docents 
Lomonosova iela, 4, Rīga, LV-1003 
7100628 

Izglītība Mācību iestāde 
 

Beigšanas datums 
 

Iegūtā izglītība, 
pakāpe 

 Maskavas aviācijas institūts 1959.g. aspirantūra 
 Maskavas aviācijas institūts 1949.g. Augstākā 
Grāds Latvijas republikas   

inženierzinātĦu doktors 
1993.g.  Augstākā 

 Vecākais zinātniskais   
līdzstrādnieks 

1976.g. Augstākā 

 Tehnisko zinātĦu kandidāts 1959.g. Augstākā 
Darba pieredze Laika periods Izglītības iestāde Amats 
pedagoă. darbs no 1999.- pašlaik Psiholoăijas Augstskola Docents 
 no 2002.- pašlaik Baltijas Krievu institūts Docents 
 2001. – 2002. Starptautiskais 

Praktiskās Psiholoăijas 
institūts 

Docents 

 1998. – 2000. Baltijas Krievu institūts Docents 
 1995. – 1998. Rīgas 51. vidusskola - 

humanitārā ăimnāzija 
Matemātikas skolotājs 
vecākajās klasēs 

 1994. – 1998. Rīgas Humanitārais 
institūts 

Docents 

pieredze citā darbā līdz 1992. Rīgas eksperimentālās 
aviācijas centrs 

Vec. zinātniskais 
līdzstrādnieks 

Valodu zināšanas 
līmenis 

 
Krievu 

 

 
Latviešu 

 

 
AngĜu 

 
 dzimtā brīvi Sarunvalodas līmenī 
Papildinform ācija  
Akadēmiskie kursi: Psiholoăiskā pētījuma metodoloăija, datu analīze un interpretācija 
Zinātnisko interešu 
joma 

Sarežăītu sistēmu pētniecība un modelēšana 
Matemātisko metožu pētniecība un pielietošana uzvedības zinātnēs 

Zinātniskās 
publik ācijas 

2006.-2007. – 8 publikācijas 
Līdz 1992.g. publicēti 125 darbi 
No 2000. gada 5 nozīmīgas publikācija 

 
 
 
2008. gada 01. aprīlī                                        /ě. Raizs/ 
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CURRICULUM VITAE 

 
Vārds, uzvārds,  ALEKSANDRS  RUBANOVSKIS 

 
Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 
tālrunis 

 

Psiholoăijas augstskola 
Docents 
Lomonosova 4, Rīga, LV-1003 
67703990; mob. 29246721 

Izglītība Mācību iestāde 
 

Beigšanas datums 
 

Iegūtā izglītība, 
pakāpe 

 Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitāte 

1991. Aspirantūra 

 Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitāte 

1987. Ekonomists – 
organizators 

 RPI 1975. Būvinženieris 
 Rīgas Celtniecības 

tehnikums 
1966.  

Grāds Ekonomikas doktors  
(Dr. oec.) 

1993.  

Specialitāte Ekonomists – organizators 
Kvalifik ācija Augstākā  

Darba pieredze Laika periods Izglītības iestāde Amats 
pedagoă. darbs 01.03. 2004.  Psiholoăijas Augstskola D o c e n t s  

 2003. – 2005. Ekonomikas un Kultūras 
augstskola 

As.prof., Ekonomikas 
katedras vadītājs 

 2002. – 2003. Daugavpils universitāte Docents, Ekonomikas 
katedras vadītājs, akad. 
bakalaura studiju 
programmas direktors; 

 1999. – 2002. Rīgas Tehniskā universitāte Docents 
 1996. – 1999. Biznesa augstskola 

«Turība» 
Docents 

 1994. – 1996. Pedagoăijas augstskolā Docents  
 1988. – 1993. Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte 
J.zin.līdzstrādnieks–
vad.zin. līdzstrādnieks 
 

pieredze citā darbā 1995. – 1996. SIA”Eniks” Galv.grāmatvedis 
 1993. – 1995. Zemkopības ministrija Ražošanas 

prognozēšanas un 
informācijas daĜas 
vadītājs 

Valodu zināšanas 
līmenis 

Latviešu  
 

Krievu 
 

Vācu 
 

 dzimtā brīvi lasu 
Papildinform ācija  
Dalība svarīgākajos 
projektos pēdējo 6 
gadu laikā 

Polijas Zinātnisko pētījumu komitejas atbalstīta 2001.-2003.gadu zinātnisko 
pētījumu tēma “Polijas, Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas reăionu 
konkurētspēja, pārejot uz tirgus ekonomiku. Starptautiskā salīdzinošā analīze” 
(Grants Nr. 5H02C02221). 
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Zinātniskā darba 
virzieni 

Lauksaimniecības ekonomika, patērētāju uzvedība (mikroekonomiskie 
aspekti), ražošanas faktoru tirgus, riski un apdrošināšana. 

Kvalifik ācijas 
paaugstināšana 

2003.gada janvāris –  Piedalīšanās RTU seminārā “Studiju darba 
kvalitāte”; 
Pabeigti augstskolu pedagoăijas kursi un iegūts Daugavpils universitātes 
sertifikāts programmā “Inovācijas augstākās izglītības sistēmā” 
(9014300052-395). 

Profesionālās 
aktivit ātes un cita 
nozīmīga informācija 

Ekonomikas priekšmetu konsultatīvās padomes loceklis Izglītības un 
zinātnes ministrijā; 
Eksperimentālās mācību grāmatas “Biznesa pamati” divu izdevumu 
redkolēăijas loceklis 

Atzin ības, 
apbalvojumi 

 
EM Goda raksts par diplomdarba vadīšanu 1998./99.studiju gadā. 

Pedagoăiskā un 
zinātniskā darbība 
(tai skaitā lekciju 
kursi pēdējo 6 gadu 
laikā) 

- piedalījies starptautiskā grantā NSH02CO2221, kuru atbalstīja Polijas 
Zinātnisko pētījumu komiteja, 2002.-2003.gados (Polijas, Lietuvas, 
Latvijas un Baltkrievijas reăionu konkurētspēja pārejas periodā uz tirgus 
ekonomiku). Mani pētījumu rezultāti noziĦoti un publicēti starptautiskās 
zinātniskās konferencēs Daugavpilī (2002.), Vloclavekā-ToruĦā (2003.) 
un Vroclavā (2004.) 
- piedalījies visos pedagoăiskajos un zinātniskajos RTU pasākumos; 
- katru studiju gadu sastādīti pārbaudījumu testi ekonomikas pamatos, 
mikroekonomikā un makroekonomikā; 
- piedalījies starptautiskā zinātniskā konferencē par 21.gadsimta 
izglītību; 
- piedalījies 7 starptautiskās zinātniskās konferencēs. 
- 2006./07.gadā : piedalījos divās starptautiskās zinātniskas konferencēs 
(rīkoja PA un Baltijas Forumā);  
- II zinātniskā konference (rīkoja Eiropas Integrācijas centrs, RTU) un 
RTU rīkotajos pedagoăiskajos lasījumos. 
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Zinātniskās  
publik ācijas 

Kopējo publikāciju skaits ap 195 (ap 110 autorloksnēm) 
Nozīmīgākās no 2002.gada: 
A.Rubanovskis. Нерешимость – главный тормозящий фактор 
региональной реформы Латвии (Irresolution as a Main Factor 
Restrictive the Regional Reform in Latvia) 553-560 p. // 
Miedzynarodowe uwarunkowania konkurencyjnošci regionu III 
miedzynerodowa konferencja naukowa z cyklu “Rozwoj regionalny”. 
Uniwersytet Nikolaja Kopernika w Toruniu; Towarzystwo Naukowe, 
Wloclawek. 2004. 812 p. (grant KBN Nr. 5H02C022021) 
A.Rubanovski. Midieconomics – a new economic science. 67-76 p.// 
Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej uwarunkowania I perspektywy 
rozwoju. Tom 1. Satrptautiskas zinātniskas konferences materiāli. 
Wydawnictwo akademii Ekonomicznej Wroclaw 2004. 322 p. 
А.Рубановский. Решения региональных проблем в свете ЕС.// 
Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej uwarunkowania I perspektywy 
rozwoju. Tom 1. Satrptautiskas zinātniskas konferences materiāli. 
Wydawnictwo akademii Ekonomicznej Wroclaw 2004. 322 p. 
А.Рубановский. Для мидиэкономики, как науки – свободная ниша. 
(Midieconomics – availble niche science) 106.-110.// Ekonomika ir 
vadyba. 2004.Nr. 1(7) Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis 
fakultetas. 122 p. (ISSN 1392-8732) 
А.Рубановский. Основые функции мидиэкономики 85.-88. // ViĜĦas 
universitātes KauĦas Humanitārās fakultātes starptautiskās zinātniskās 
konferences “Development of Economy: Theory and Practice” 
materiāli. KauĦa, 2004. p.188 (Lietuva) 
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Zinātniskās  
publik ācijas 

А.Рубановский, А.Литвиненко. О некоторых аспектах проблемы 
занятости. 381-391 стр.// Социально-экономические аспекты 
промышленной политики. Рынок труда и занятости.- Сборник 
научных трудов. Том 3. Донецк 2003, 396 стр. 
А.Рубановский, В.Бороненко. Роль образования на на рынке труда. 
207-217 стр.// Социально-экономические аспекты промышленной 
политики. Рынок труда и занятости.- Сборник научных трудов. Том 
3. Донецк 2003, 396 стр. 
А.Рубановский. Рынок труда неполной конкуренции. 20-29 стр. // 
Социально-экономические аспекты промышленной политики. 
Рынок труда и занятости.-Сборник научных трудов. Том 3. Донецк 
2003, 396 стр. 
A.Rubanovskis. Valsts loma darba tirgus regulēšanā (The Role of the 
State in Regulating the Labour Market) 118.-126. // Zinātniskie raksti. 
Ekonomika un vadība. Informācijas tehnoloăijas. Tiesību zinātnes. 
Kultūras problēmas. 2.laidiens. Ekonomikas un kultūras augstskola, 
Rīga, 2003., 285 lpp. (ISSN 1407-8686) 
A.Rubanovskis. Latvijas nodokĜu likumu problēmas. 182.-187.lpp. // 
Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas mūsdienu periodā. 
Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti. RTU, Rīga, 
2003., 244 lpp. 
A.Rubanovskis. CeĜš uz ilgnoturīgām zināšanām (Way to long-time 
steady knowledge), 275.-281.lpp. // Izglītība 21.gadsimtā: teorija un 
prakse (Education in the 21st century: theory and practice) Satrptautiskā 
zinātniskā konference, Rīga, 2003.gada 14.-15.februāris. Rakstu 
krājums. Informācijas sistēmu augstskola. Rīga, 2003. 330 lpp. (ISSN 
9984-9531-7-3, UDK 37(063)(082)Iz380. 
A.Rubanovskis. Latvijas reăionālās reformas neatrisinātās problēmas 
(Unsolved Problems of Regional reform of Latvia) 84.-90.// Reăiona 
konkurētspēja (The Competitiveness of Region) – Daugavpils 
universitātes, ToruĦas universitātes (Polija) un ViĜĦas Pedagoăiskās 
universitātes starptautiskās zinātniski-praktiskās konferences rakstu 
krājums 1.daĜa, Daugavpils, 2002., 116.lpp. (grant KBN Nr. 
5H02C022021)  
A.Rubanovskis. Apdrošināšanas pamati: teorija, plānošana, problēmas. 
R.: EKA, 2004. – 202 lpp. 

A.Rubanovskis. Starptautiskā ekonomika: valūtas tirgus. R.: EKA, 2004. – 146 lpp. 
 

 
 
2008.gada 01. aprīlī                          /A. Rubanovskis/ 
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CURRICULUM VITAE 

 
Vārds, uzvārds, 
personas kods 

INNA STECENKO 
Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 
tālrunis 

 

BSA 
Profesore 
Piedrujas 3, Rīga 
7100540 

Izglītība Mācību iestāde 
RCAII 
RCAII 

Beigšanas datums 
1994.g. 
1988.g. 

Iegūtā izglītība, pakāpe 
Aspirantūra 

augstākā 
Specialitāte Darba organizācija un normēšana 
Kvalifik ācija Inženieris ekonomists 

 
Grāds Ekonomikas doctors, LU, 1995. 

Ekonomikas zinātĦu kandidāts, S.Pēterburgas valsts inž. ekonom. 
Akadēmija, 1994. 
 

Darba pieredze Laika periods Izglītības iestāde Amats 
pedagoă. darbs no 2006. 

2002. – pašlaik 
2000. – 2002. 

1999. – pašlaik 
1995. – 1999. 

Psiholoăijas Augstskola 
BKI 
EKA 
TSI 
RAU 

Viesprofesore 
Profesore, as. profesore 
As. profesore 
As. profesore 
docents 

pieredze citā darbā 2001. – pašlaik 
2000. – 2001. 

2000. 

BKI 
EKA 
TSI 

Specializācijas vadītāja 
Programmas direktore 
Programmas direktore 

Valodu zināšanas 
līmenis 

 
Krievu  

 
Latviešu 

 
AngĜu 

 
Vācu 

 dzimtā augstākā vid. vid. 
Papildinform ācija  
Akadēmiskie kursi: Transnacionālas korporācijas un ekonomiskās sabiedrības. Eiropeiska 

ekonomiskā integrācija 
Diplomdarbu vadīšana Vadītie promocijas darbi – 1 doktorants, maăistra darbi – 35, vadītie 

bakalaura un kvalifikācijas darbi – 96. 
Mācību līdzekĜi I. Stecenko “Ārējo ekonomisko sakaru organizācija”. BKI, 2004. 

e-mācību līdzeklis studiju kursā “Ekonomiskā integrācijas ES”, BKI, 
2004. 

Organizatoriskais 
darbs 

BKI starpt. konferences “UzĦēmējdarbības un tiesību attīstības 
perspektīvas 21. gadsimtā” orgkomitejas priekšsēdētāja, 2002. 

Zinātniskās 
publik ācijas 

Publikācijas atbilstošajā zinātĦu nozarē (par pēdējiem 6 gadiem): 
Вестник ФИНЭК, №1С-Пб, «Критерии конвергенции для стран ЕС» 
2004 г. 
Научные труды, Ekonomikas un kultūras augstskola, Rīga – 2003.g., 
«Разработка методики оценки уровня интеграции государств», 0,4 
п.л. 
Научные труды, Рижский институт мировой экономики, Рига 2003, 
«Анализ уровня конвергенции государств-участниц интеграционных 
образований и распределения полномочий», 0,45 п.л. 
Polska w Europie, Warszawa-2002, №2, Lettland und Europaische 
Union. 0.6. 
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Marketing advertising & PR motion, Рига 2002 г. « Европейский союз: 
проблемы расширения», 0,4 п.л. 
Сб. научных трудов МИЭСИ, Москва 2002 г., «Латвия на пути 
интеграции в Европейский Союз», 0,4 п.л. 
Народная Украинская Академия, Международный семинар 
«Приватное образование: перспективы развития», Харьков 2002 г., « 
Проблемы организации и управления в частных высших учебных 
заведениях», ( в соавторстве с Бука С.А.), авт. 0,25 п.л. 
Сб. научных трудов БРИ «Развитие валютной политики Латвии при 
интеграции в ЕС» Рига, 2002, 0,4 п.л. 
Сб. научных трудов БРИ « Ассоциированные члены в Европейском 
союзе», Рига, 2002, 0,5 п.л. 

 
 
 
2008. gada 01. aprīlī        /I. Stecenko/ 
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CURRICULUM VITAE 
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2008.01.aprīlī                                                                                         /N.Surins/ 

Vārds, uzvārds NIKOLAJS  SURINS  
 

Pamatdarbs 
ievēlēts amatā 
Adrese 
Tālrunis 
 

BSA  
Docents (10.09.2002. BKI Senāta lēmums) 
Lomonosova 4, Rīga, LV 1003, 
7100540 

Izglītība Mācību iestāde Beigšanas 
datums 

Iegūtā izglītība, pakāpe 

 Maskavas Valsts 
Universitāte 

1968.g. Augstākā  
 

Specialitāte filozofija 
Kvalifik ācija 

 
Filozofijas un sabiedrības mācības pasniedzējs 

Darba pieredze 

 
  

pedagoă. darbs 
 
 

Laika periods  
No 2007.- 
pašlaik 
1994. - pašlaik 
1993. – 1994. 
1985. – 1993. 
1968. – 1985. 

Izgīlt ības 
iestāde  

Psiholoăijas Augstskola 
BSA (BKI) 
Rīgas Krievu ăimnāzija 
Rīgas industr.politehnikums 
RPI 

Amats  
Vieslektors 
Docents, lektors 
Skolotājs 
Pasniedzējs 
Vec.pasniedzējs 
 

Pieredze citā darbā Laika periods 
1963. – 1968. 
 
1957. – 1963. 
 

Izgīlt ības iestāde  
LPSR ZA Koksneses ėīmijas 
institūts 
Rīgas med.preparātu rūpnīca 

Amats  
Inžinieris 
 
Laborants, palīgs 
strādnieks 

Valodu  
zināšanas līmenis 

krievu 
dzimtā 

latviešu  
vidējais 

angĜu  
vidējais 

franču 
vidējais 

Papildinformācija 
 
Publikācijas 

 
 
Сурин Н.А. История классического искусства: курс-конспект. – 
Рига, 2007. 
Сурин Н.А. Искусство ХХ века: курс-конспект. – Рига, 2007. 
Сурин Н.А. Искусство Латвии: курс-конспект. – Рига, 2007. 
Сурин Н.А. Бизнес-коммуникации: курс-конспект. – Рига, 2007. 
Сурин Н. Риторика. - Рига, 2005.  
Сурин Н.А. История искусств. – Ч.1. – Рига: БРИ, 2004. 

Akadēmiskie kursi: 
 
 
 
 
Profesionāla 
pilnveide 

Retorika 
Komunikācijas biznesā 
Imidžiloăija. Biznesa ētika.  Mākslas vēsture. Starpkultūru vides 
komunikācijas 
 
Programma Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/ Inovācijas 
augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība., LU. 2006. 



 

 

446

 
CURRICULUM VITAE 

 
Vārds, uzvārds,  PĀVELS TJURINS 

 
Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 
tālrunis 

 

Psiholoăijas augstskola 
Docents 
Lomonosova iela, 4, Rīga, LV-1019 
7100628 

Izglītība Mācību iestāde 
 

Beigšanas datums 
 

Iegūtā izglītība, 
pakāpe 

 Latvijas Universitāte 1992. g. Psiholoăijas doktora 
zinātniskais grāds 

  1987. g. Psiholoăijas zinātĦu 
kandidāts 

 PSRS pedagoăijas 
zinātĦu Akadēmijas 
Zinātniski-pētnieciskais 
institūts  

1986. g. Aspirantūra 

 Latvijas valsts Mākslas 
Akadēmija 

1972. g.  

Grāds Krievijas pedagoăijas un 
sociālo zinātĦu Akadēmija 

2004. g. Ievelēts par īsteno 
locekli 

 Psiholoăijas Augstskola 2003. g. Asociētais profesors 
 Izglītības humanizācijas 

Starptautiskā 
Akadēmija (Vācija, 
Magdeburgs). 

1995. g. Ievelēts par īsteno 
locekli 

  1992. g. Psiholoăijas doktors 
  1987. g. Psiholoăijas zinātĦu 

kandidāts 
Specialitāte Psiholoăija   

Kvalifik ācija Psihologs   
 

Darba pieredze Laika 
periods 

Izglītības iestāde Amats 

pedagoă. darbs no 2005. PA Docents 
 no 1995. BSA Pasniedzējs 
 1974. – 1990. Latvijas republikas 

Ministru Padomes 
Vadošo darbinieku 
kvalifikācijas celšanas 
Starpnozaru institūt 

Vecākais pasniedzējs 

pieredze citā darbā 2003. – 2005. Latvijas Valsts 
policija 

Galvenās administratīvas 
Pārvaldes Psihologu noda-
Ĝas vecākais speciālists 

 1993. – 2003. Latvijas Valsts 
policija  

Psihologu nodaĜas 
priekšnieks 

 1991. – 1992. Psiholoăiskais žurnāls 
„Alter Ego” 

Galvenā redaktora vietnieks 

Valodu zināšanas Krievu Latviešu AngĜu 
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līmenis brīvi brīvi sarunvalodas līmenī 
Papildinform ācija  
Akadēmiskie kursi: Juridiskā psiholoăija. Jaunrades psiholoăija. Konfliktu psiholoăija. 

Lietišėas saskarsmes treniĦš. Sociāla psiholoăija. 
Sociāli psiholoăiskais videotreniĦš. 
Sagatavotie un pasniedzamie kursi maăistra studiju programmās: 
Lietišėā psiholoăija – 4 KP (32 st.) 

Piedalīšanās 
kongresos un 
konferencēs 

2006.g. Piedalīšanas Krievijas Pedagoăijas un sociālo zinātĦu 
Akadēmijas Kopsapulcē. 
2005.g. Piedalīšanas Krievijas Pedagoăijas un sociālo zinātĦu 
Akadēmijas Kopsapulcē. 
2005.g. A.Menegetti Starptautaskais seminārs „Ontopsiholoăija, 
nacionalitāte un sociāla fenomenoloăija” (Rīga, Latvija). 
2002 g. Starptautiskā zinātniski praktiska konference, veltīta Baltijas 
Krievu institūta X gadadienai (Rīga, Latvija). 
2000 g. Starpreăionala zinātniski praktiska konference «Практическая 
психология: опыт, проблемы, перспективы"(Minska, Baltkrievija). 
2000 g. Starptautiskā konference «ХХI век: воспитание личности в 
свете гуманистической образовательной парадигмы» (Soči, 
Krievija). 
1998 g. Adlerian Summer Schoools and Institutes. (Vilnius, Lithuania).  
1998 g. Starptautiskā konference “PašapziĦa kā valsts aizsardzības 
pamatelements” Zviedrijas Nacionālā Psiholoăiskas aizsardzības 
padome un Latvijas Aizsardzības spēku atbalsta fonds (Latvija, Rīga).  
1996 g. Starptautiskā zinātniski praktiska konference 
"Психопедагогика в правоохранительных органах" (Omska, 
Krievija). 
1995 g. Starptautiskā zinātniski praktiska konference 
"Психопедагогика в правоохранительных органах" (Omska, 
Krievija). 
1994 g. Adlerian Summer Schoools and Institutes. Brno. Chesh 
Republic.  

Pedagoăiskā darbība Bakalauru sagatavošanas un augstākas izglītības profesionālu 
programmas sagatavošana: 
Sociāla psiholoăija – Baltijas Krievu institūts, Latvijas policijas 
Akadēmija. 
Sociāli psiholoăiskais treniĦš - Baltijas Krievu institūts, Latvijas 
policijas Akadēmija, Latvijas Valsts policijas Mācību centrs. 
Lietišėas saskarsmes treniĦš - Psiholoăijas Augstskola, Baltijas Krievu 
institūts. 
Ievads juridiskā psiholoăijā - Psiholoăijas Augstskola.  
Konfliktu psiholoăija - Psiholoăijas Augstskola.  
Neverbāla komunikācija saskarsmē - Latvijas policijas Akadēmija. 
Jaunrades psiholoăija  - Baltijas Krievu institūts (kulturoloăijas 
fakultāte). 

 Maăistru programma - (Psiholoăijas Augstskola, Latvijas Valsts 
Universitāte). 
Bakalauru darbu un augstākas izglītības profesionālas izglītības darbu 
vadība (Psiholoăijas Augstskola). 
Maăistru darbu vadītājs (Latvijas Valsts Universitāte). 
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Zinātniski 
organizatoriskā 
darbība 

2000-2002 g. Psiholoăijas Augstskolas mācības programmas izstrāde un 
piedalīšana sagatavošanā akreditācijai. 
 

Zinātniski 
organizatoriskā 
darbība 

2002 g. maijs – Augstskolas mācību iestādes psiholoăijas pasniedzēju 
Starptautiska konkursa žūrijas loceklis (Ukraina, Krima) 
2002 г., februāris – Augstskolas mācību iestādes psiholoăijas 
pasniedzēju Starptautiska konkursa žūrijas loceklis (Ukraina, Krima). 
2001 g. Jaunrades semināra vadītājs “Prāta sporta olimpiāde” 
“Zemgale”  - “Kreatīva lauka pārbaudes iespējas” (Latvija, Dobele). 
1998 g. septembris. Praktiskas nodarbības un sociālo psiholoăiska 
treniĦa vadīšana pēc „Cilvēka uzvedība normatīvas un situatīvas 
prasības apstākĜos” metodikas. Krievijas Federācijas Iekšlietu 
ministrijas Sankt-Peterburgas Akadēmija. 

Zinātniski 
organizatoriskā 
darbība 

Kopš 1996 g. līdz šim laikam  Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas 
zinātniski praktiskā žurnāla  «Психопедагогика в 
правоохранительных органах» redakcijas kolēăijas loceklis. 
1996 g. maijs. Starptautiskas zinātniski praktiskās konferences 
«Психопедагогика в правоохранительных органах» Orgkomitējas 
loceklis (Krievija, Omska). 
1995 g. maijs. Starptautiskas zinātniski praktiskās konferences 
«Психопедагогика в правоохранительных органах» Orgkomitējas 
loceklis (Krievija, Omska). 
1996 g. septembris. Praktiskas nodarbības un sociālo psiholoăiska 
treniĦa vadīšana pēc „Cilvēka uzvedība normatīvas un situatīvas 
prasības apstākĜos” metodikas. Krievijas Federācijas Iekšlietu 
ministrijas Sankt-Peterburgas Akadēmija. 
1995 g. maijs. Praktiskas nodarbības un sociālo psiholoăiska treniĦa 
vadīšana pēc „Cilvēka uzvedība normatīvas un situatīvas prasības 
apstākĜos” metodikas. Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas 
Juridiskā institūta (Krievija, Omska). 
Kopš 1994 g. līdz šim laikam – Starptautiskā disciplināra zinātniski 
praktiskā žurnāla «Инновационная деятельность в образовании» 
(Krievijas Federācija) redakcijas Padomes loceklis. 

Kvalifik ācijas 
paaugstināšana 

2000 g. Speciālas policijas sagatavotības Starptautiskais centrs. 
Legionova. Polija; 
1999.g. Personāla izvēle un novērtēšana. – Latvijas Universitāte; 
1998.g. Adlerian Summer Schoools and Institutes. Vilnius. Lithuania.  

Adlerian Psychology in The Workplace. 
Working with Lifestyle in Counseling and Therapy. 

1996.g. Basic Theory of C.J.S.M. – The Nordic-Baltic Police Academy. 
Rīga. Latvija; 
1996.g.. Informācijas nodrošinājums pēc AIMS “Signāls”. – Latvijas 
Policijas Akadēmija; 
1994.g. Adlerian Summer Schoools and Institutes. Brno. Chesh 
Republic. – Art therarapy. 

L īdzdalība 
profesionālajās 
biedrībās 

Krievijas Pedagoăijas un sociālo zinātĦu Akadēmijas īstenais loceklis; 
Izglītības humanizācijas Starptautiskās Akadēmijas īsteno locekli 
(Vācija, Magdeburgs). 

Zinātniskās 
publik ācijas 

15. publikāciju 1999-2005 gados, tajā skaitā 4 ārzemju, 3 konferenču 
tēžu, 1 mācību līdzekĜu. 

 
2008. g. 01. aprīlī                            /P.Tjurins/ 
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CURRICULUM VITAE 

Vārds, uzvārds,  LUDMILA UMAROVA 
 

Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 
tālrunis 
 

BSA 
struktūrvienības vadītāja 
Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003 

Ievēlēšanas vieta Psiholoăijas Augstskola 
Izglītība Mācību iestāde Beigšanas datums Iegūtā izglītība, pakāpe 
 Latvijas 

Universitāte 
2000. gada 
decembris 

Izglītības zinātĦu maăistra 
grāds pedagoăijā 

 Rīgas Politeh-
niskais institūts 

1977. gada jūnijs  Inženieris - 
elektromehāniėis 

Grāds Izglītības zinātĦu maăistra grāds  
Specialitāte Inženieris-elektromehāniėis 

Kvalifik ācija 
 

Augstākā kvalifikācija  

Darba pieredze Laika periods Izglītības iestāde Amats 

pedagoă. darbs 
 

No 2007. g. Psiholoăijas Augstskola Vieslektore 

 2005.-2007.g. Psiholoăijas Augstskola Lektore 
 2004. – līdz 

šim brīdim. 
Baltijas Starptautiskā 
Akadēmija 

Lektore 

 1997. – 2004.  Ekonomikas un kultūras 
augstskola 

Mācību prorektore 

 1997. – līdz 
šim brīdim. 

Rīgas Valsts tehnikums Speciāliste 

pieredze citā darbā  
 

2000. – līdz 
šim brīdim. 

Rīgas Valsts tehnikums ESF projekta vadītāja 

Valodu zināšanas 
līmenis 

krievu latviešu vācu 

 Dzimtā 3. pakāpe Labi 
Papildinform ācija  

Akadēmiskie kursi: 
Latvijas Universitāte, Inovācijas augstākās izglītības sistēma, 
augstskolu didaktikā un izglītības darba vadībā. 
LVAVP, Lat2 kursi cittautu skolu priekšmetu skolotājiem. 

Diplomdarbu vadīšana  
Kvalifik ācijas  
paaugstināšana 

2006. Multimēdiju līdzekĜu pielietošana studiju procesā 
2005. “Darba aizsardzības” kursi, BKI mācību centrs 

Zinātniskās publikācijas 

Pavisam 6 publikācijas 
2004. gada aprīlis, raksts žurnālā “Karjera”, „Стать конкурентно - 
способным” Nr. 1 (30), 2004.- Lp. 72. 
2003. gada oktobris, raksts žurnālā „Karjera”, „Непрерывность 
образования – путь к карьере” Nr. 3 (3), 63, 64, 65 lpp. 
2003. gada 27.-28. maijs, „Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences materiāli”, R īgā, 297.-293. lpp. 
2003. gada marts, žurnāls „Mans bizness” 
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CURRICULUM VITAE 
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Vārds, uzvārds LUDMILA  VEROVSKA 
Pamatdarbs 
ievēlēts amatā 
Adrese 
Tālrunis 

BSA  
Docents (04.10.2005. BKI Senāta lēmums) 
Lomonosova 4, Rīga, LV-1003 
7100540 

Izglītība Mācību iestāde Beigšanas 
datums 

Iegūtā izglītība, pakāpe 

 Siktivkaras Valsts 
Universitāte 
Maskavas PĜehanova 
v.n. Tautas 
saimniecības 
institūts 

1978. 
 
1983. 

Augstākā  
 
aspirantūra 

Specialitāte Finanses un kredīts 
Kvalifik ācija ekonomists 
Grāds Ekonomikas doktors , 1993.g. 

Ekon.zinātĦu kandidāts, 1985.g. 
Darba pieredze Laika periods Izglītības iestāde Amats 

pedagoă. darbs 
 
 

No 2006. g. 
2003.– pašlaik 
 
2000. – 2003. 
1989. – 2000. 
1987. – 1989. 
 
 

Psiholoăijas Augstskola 
BSA  
 
LU 
RAU 
Latvijas 
Tautsaimniecības                                                            
vadītāju un speciālistu 
valsts institūts  

Viesdocente 
As.prof., docente, 
programmas vadītāja 
Docente 
Docente 
pasniedzēja 
 
 

Pieredze citā darbā 1991. – 1995. 
1991. – 1996. 
 

SIA “Audits-serviss” 
SIA “VEBO”,  
A/S “LATVO” 

Auditors 
grāmatvedis 
 

Valodu  krievu latviešu angĜu 
zināšanas līmenis dzimtā augstākā vidējais 
Papildinform ācija  
Akadēmiskie kursi: 
 

Audits un revīzija, Grāmatvedības teorija, Finanšu grāmatvedība, 
Finanšu pārskati, Banku grāmatvedība, Starptautiskie audita 
standarti 

Zinātniskās 
publik ācijas 
 

Аудит как этап управленческого процесса и его оценка в 
современных условиях развития. – Минск. 2006. 
Аудит. Курс-конспект лекций и экзаменационные задания. 
Рига: БМА, 2006. 

Kvalifik ācijas 
paaugstināšana 

Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide /Inovācijas augstākās 
izglītības sistēma/ Izglītības darba vadība.- LU, 2005. 
2005. International association of book-keepers Intermediate level              
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CURRICULUM VITAE 

 
 

Vārds, uzvārds, 
personas kods 

JEKATERINA ŽUKOVSKA 
Pamatdarbs 
ieĦemamais amats 
adrese 
tālrunis 

 

BSA 
Docents 
Piedrujas 3, Rīga, LV – 1073 
7100540 

Izglītība Mācību iestāde 
RTU 

RCAII 
 

Beigšanas datums 
Kopš 2004.g. 
1992. 

Iegūtā izglītība, pakāpe 
Mācās doktorantūrā 

Augstākā 

Specialitāte Radioelektronisko ierīču automatizētā projektēšana 
Kvalifik ācija Radioinženiers 

 
Grāds InženierzinātĦu maăistrs, RAU, 1996.g. 

 
Darba pieredze Laika periods 

 
Izglītības iestāde Amats 

pedagoă. darbs No 2006.- paslaik Psiholoăijas Augstskola Vieslektore 
 1998. - pašlaik BSA Docents, lektors 
 1994. – 1998. Rīgas Universālā 

komercskola 
Matemātikas 
skolotājs 

 
 

1992. – 1993. Rīgas ăimnāzija “Rinuži” Informātikas 
skolotājs 

Valodu zināšanas 
līmenis 

 
Krievu  

 
Latviešu 

 
AngĜu 

 dzimtā augstākais augstākais 
Papildinform ācija  
Akadēmiskie kursi: Elektroniskas tabulas ekonomiskos aprēėinos un datu bāzes informātika 

Datoru aparātu līdzekĜi un operācijas sistēmas 
Teksta un grafiskās informācijas apstrādes tehnoloăija  

Kvalifik ācijas 
paaugstināšana 

Mācās doktorantūrā TTI-RTU (iestāšanas gads 2004., septembris) 

Zinātniskās 
publik ācijas 

Шарапов В.Д., Жуковская Е.В. Методические рекомендации к 
выполнению домашних заданий по дисциплине «Высшая 
математика» с использованием персонального компьютера. – Ч.1. 
Линейная алгебра. – Рига: БРИ, 2003. 
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Pielikums Nr.13 
 
 

Psiholoăijas Augstskola docētāju 
zinātniskā un izdēvējdarbība 
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Pielikums Nr.13.1. 
 
 

Akadēmiska personāla ar pētījumiem 
saistītās publikācijas 

Latvijas un ārvalstu izdevumos 
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Studiju programmā „Eiropas ekonomika un bizness” iesaistīto docētāju publik ācijas 

2002.- 2007.g. 
 

●  Caurkubule Ž. Mazo un 
vidējo uzĦēmumu izaugsmes 
un attīstības iespejas Latvijā 

Eiropas integrācijas 
kontekstā.- Starptautiskā 

zinātnisko darbu krājumā (4. 
sējums), Psiholoăijas 
Augstskola, 2007.g. 

●  Caurkubule Ž. “Infl ācijas problēmas Latvijas sabiedrībā”. Rakstu tēzes. “Sabiedrība. 
Veselība. Labklājība”. Rīga, RSU. 8.-9. novembrī 2007.g. 

●  Caurkubule Ž. Проблемы введения комплексной системы управления качеством 
работы ВУЗа. – В сб. Актуальные проблемы образования. – Рига: TSI, 2007 г. 

● Caurkubule Ž. Latvijas mazo un vidējo uzĦēmumu attīstības problēmas Eiropas 
integrācijas kontekstā.- Rakstu tēzes: Tautsaimniecības un uzĦēmējdarbības attīstības 
problēmas. Referātu tēzes.-Rīga: RTU: 2007.g., lpp.15. 

●  Caurkubule Ž., Serjogina A. Основные направления политики стимулирования 
привлечения иностранных инвестиций в экономику Латвии. В сб. “Ekonomia I 
miedzynarodowe stosunki gospodarcze. Integracja europejska.”Nr.15 (1166).- Wroclawa, 
Polija: 2007.g., lpp.162-169. 

●  Caurkubule Ž. Ekonomikas un uzĦēmējdarbības pamati. Lekciju kurss-konspekts un 
kontroluzdevumi klātienes, neklātienes un distanta apmācībai. – Rīga: BSA, 2007.g., 160 
lpp. 

●  Caurkubule Ž.. Menedžments. Lekciju kurss-konspekts un kontroluzdevumi klātienes, 
neklātienes un distanta apmācībai. – Rīga: BSA, 2007.g., 224 lpp. 

●  Caurkubule Ž. Основы экономики и предпринимательства. Курс-конспект лекций и 
контрольные задания для очного, заочного и дистанционного обучения. – Рига: 
БМА, 2007 г., 172 стр. 

●  Caurkubule Ž. Проблемы введения комплексной системы управления качеством 
работы ВУЗа. – В сб. Актуальные проблемы образования. – Рига: TSI, 2007 г. 

● Caurkubule Ž. Мотивация – социальная основа управления персоналом в 
транзитивных условиях. В сб. Психология и социология в бизнесе: актуальные 
проблемы современности.- Минск: Бестпринт, 2007 г., 183-185 стр. 
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● Caurkubule Ž. Ekonomikas pamati. Lekciju kurss-konspekts un 
kontroluzdevumi neklātienes un distanta apmācībai. – Rīga: BSA, 2006.g., 188 lpp. 

●  Caurkubule Ž. Маркетинг. Курс конспект лекций и контрольные задания для 
заочного и дистанционного обучения. – Рига: БМА, 2006 г., 119 с. 

●  Caurkubule Ž., E. Ivanovs. Nekustamā īpašuma tirgus raksturojums Latvijā. –Rakstu 
tezes. “Psiholoăija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas”. – 
Rīga: PA, 2006.g.  

●    Caurkubule Ž., VišĦevska A. Mārketinga pamati.- Rīga: Merkūrijs LAT, 2006g. 
●  Caurkubule Ž. Маркетинг. Курс конспект лекций и контрольные задания для 

заочного и дистанционного обучения. – Рига: БМА, 2006 г., 119 с. 
●  Caurkubule Ž. Eiropas savienības struktūrfondu izmantošana Latvijas mazo un vidējo 

uzĦēmumu attīstībai. . – В сб. “Psiholoăija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra: 
mūsdienu aktuālās problēmas”. – Rīga: PA, 2006.g. 

●  Caurkubule Ž. Ekonomikas pamati. Lekciju kurss-konspekts un kontroluzdevumi 
neklātienes un distanta apmācībai. – Rīga: BSA, 2006.g., 188 lpp. 

●  Caurkubule Ž. Mārketinga pieeja augstākās izglītības iestāžu komunikatīvās politikas 
veidošanā. – В сб. Izglītība sociālo pārmaiĦu apstākĜos. – Daugavpils: DPU, 2006.g. 

●  Caurkubule Ž. Eiropas savienības struktūrfondu izmantošana Latvijas mazo un vidējo 
uzĦēmumu attīstībai. – Referātu tēzes: “Psiholoăija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra: 
mūsdienu aktuālās problēmas”. – Rīga: PA, 2006.g. 

 
●  Caurkubule Ž., Fedorova S. Свободные экономические зоны Латвии. В сб. “Regiony 

Europy Šrodkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji miedzynarodowej”. – 
Wloclavek, Polija: 2005.g. 

●  Caurkubule Ž. Роль иностранных инвестиций в экономике Латвии в условиях 
вступления в ЕС. В сб. Частный бизнес в странах Балтии – первый год в ЕС.-Rīga, 
BKI. 2005.g., lpp.31-37. 

●  Caurkubule Ž. Kvalitātes loma maza un vidēja biznesa uzĦēmumu konkurētspējas un 
stabilas attīstības nodrošināšanā. – В сб. Актуальные проблемы психологии, бизнеса и 
социальной сферы общества: теория и практика. Т. 3. – Rīga: 2005.g. 

●  Caurkubule Ž. Mārketings.Lekciju kurss-konspekts un kontroluzdevumi neklātienes un 
distanta apmācībaj. - Rīga: HOěDA, 2005.g., 104 lpp. 

●  Caurkubule Ž. Мотивирующие факторы и их роль в создании системы мотивации  
труда персонала. В сб. «Психология и социология в бизнесе: актуальные проблемы 
современности».- Minska, Baltkrievija: 2005.g. 

●   Caurkubule Ž., Lismane G. Влияние глобализации на экономику Латвии в контексте 
Европейской интеграции. В сб. “Ekonomika ir vadyba” Nr.1 (7).- ViĜĦas universitāte, 
Lietuva: 2004.g., lpp.21-28. 

●  Caurkubule Ž., Lismane G. Социальная политика Латвии в контексте Европейской 
интеграции. В сб. "Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej – uvarunkovania i 
perspektywy rozwoju” T.1(1031).- Wroclawa, Polija: 2004.g.- с.281-295. 

●  Caurkubule Ž., Pabērza I. Тенденции развития региональной реформы Латвии в 
контексте Европейской интеграции. В сб. «Miedzynarodove uvarunkovania 
konkurencyjnošci reăionu”.- Wloclavek, Polija: 2004.g.- с.104-112. 

●   Caurkubule Ž., Fjodorova S. Latvijas reăionālās politikas problēmas Eiropas integrācijas 
ietvaros.// Rakstu kr. “Tirgus ekonomikas valstis integrācijas apstākĜos: problēmas, 
perspektīvas.” Rīga: EKA, 2003., 71 – 76.lpp. 

●  Caurkubule Ž. Latvijas sociālās politikas problēmas un risinājumi, iestājoties Eiropas 
Savienībā.// Rakstu kr. “Tirgus ekonomikas valstis integrācijas apstākĜos: problēmas, 
perspektīvas.” Rīga: EKA, 2003., 67 – 70.lpp. 

●  Caurkubule Ž. Studentu prakses programma. Ekonomikas nodaĜas studentiem. – Rīga: 
EKA: 2003.g. – 24.lpp. 
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●   Caurkubule Ž. Studentu prakses nolikums. – Rīga: EKA, 2003.g. – 25.lpp. 
●   Caurkubule Ž. Положение о практике студентов. - Рига, ЕКА, 2003 г. – 27 с. 
●   Caurkubule Ž. Программа практики: для студентов экон. отд.-ния. - Рига, ЕКА, 2003 

г. – 24 с. 
●  Caurkubule Ž., S.Fjodorova. Priekšmeta “Projektu vadība” ieviešana ekonomistu mācību 

sagatavošanas procesā// ЕКА Zinātniskie raksti. 2.laidiens.  EKA, Rīga, 2003; 285.lpp. 
115 – 117.lpp. 

●  Caurkubule Ž. Роль учебной практики в улучшении качества профессиональной 
подготовки студентов – экономистов.// Рига: ISMA, 2003 г. – с.32 – 35. 

● Caurkubule Ž. Interaktīvo mācību metožu pielietošana, ekonomisko disciplīnu 
pasniegšanā.// Rakstu krājums “Izglītība 21. gadsimtā: teorija un prakse”. – Rīga: ISMA, 
2003.g., 25 – 31.lpp 

● Caurkubule Ž. Разработка системы мотивации персонала как важный фактор 
повышения эффективности работы предприятия // ЕКА Zinātniskie raksti. 2.laidiens. 
EKA Rīga, 2003; 285.lpp. 106 – 114.lpp. 

●  Caurkubule Ž. К вопросу о создании системы мотивации труда персонала. /Cб. 
«Социально-экономические аспекты промышленной политики».–Донецк: 2003 г., 
217 – 224 с. 

●  Čhartišvili S. О формировании кредитного портфеля коммерческим банком. – Rakstu 
tēzes: “Psiholoăija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas”. – 
Rīga: PA, 2006.g. 

 
●  Čhartišvili S. О развитии ссудосберегательных обществ в Латвии. – Рига: RSEI, 

2004.g 
●   Čhartišvili S. Состояние кредитного рынка в Латвии. – Рига: ВШЭК, 2003 г. 
●   Čhartišvili S. Развитие лизинга в Латвии. – Рига: ВШЭК, 2003 г. 
●   Čhartišvili S. Деятельность банков Латвии : Отчёт о НИР студентов. – Рига: ВШЭК, 

2002 г., 52 с. 
●   Davidovs V. Финансовые рынки. Бонды и директивы. Рига: БРИ, 2003 г., 454 с. 
●  Davidovs V. Фондовые рынки: инвестиции в акции и взаимные фонды. Рига: БРИ, 

2004г., 490 с. 
●   Davidovs V. Управление инвестициями в акции. Курс конспект лекций и 

контрольные задания для заочного и дистанционного обучения. Рига: БРИ, 2004 г., 
116 с. 

●   Dinevičs V. Lekciju kurss „Inovācijas uzĦēmējdarbībā.2006.g. 
●   Dinevičs V. Lekciju kurss „Makroekonomika” 2006/2007 g. 
●   Gončarova L., I.Popova. Social Work Matters. AngĜu valodas kurss darbiniekiem 

socialāja sferā. Rīga, BSA,2006. 
●   Gerčikovs I., Akuli čs I. Стандартизация и сертификация систем качества. – Минск: 

БГЭУ, 2002 г. 
●   Gerčikovs I., Akuli čs I. Маркетинг. – Минск: Интерпрессервис, 2003 г. 
●   Grigorjeva S.  Как выйти на устойчивое экономическое развитие. Смоленск:  

«Смядынь», 2002 г., 208 с. 
●   Grigorjeva S.  Авторитаризм и рынок: кто кого? // Деловая Смоленщина. - № 11, 

2002 г., 12 – 15 с. 
●   Grigorjeva S.  N. Medvedkova. Устойчивость экономического роста: два 

подхода//Научные труды. Выпуск 7. – Рига: Рижский институт мировой экономики, 
2003г., 3-9с. 

●   Grigorjeva S.  Адаптивая автоматическая самонастройка бизнес-систем на 
оптимальные условия. Методическое пособие. – Москва, РАО РФ, 2003 г., 10 с. 

●   Grigorjeva S.  Предпринимательская философия. // «Бизнес & Балтия». 01.06.2004 г. 
●   Grigorjeva S.  Социальная функция бизнеса. /«Бизнес & Балтия». – 15.06.2004 г. 



 

 

458

●   Grigorjeva S.  Каждый ли может стать предпринимателем? // «Бизнес & 
Балтия». – 22.06.2004 г. 

●   Grigorjeva S.  Ищите людей, не нуждающихся в руководстве. // «Бизнес & Балтия». 
– 29.06.2004 г. 

●   Grigorjeva S.  Что такое предпринимательское поведение? // «Бизнес & Балтия». – 
06.07.2004 г. 

●   Grigorjeva S.  Воспроизводство предпринимательского поведения. // «Бизнес & 
Балтия». – 13.07.2004 г. 

●   Grigorjeva S.  Устойчивость – корни развития бизнеса. // «Бизнес & Балтия». – 
20.07.2004 г. 

●   Grigorjeva S.  Начало изменений в бизнесе. /«Бизнес & Балтия». – 27.07.2004 г. 
●   Grigorjeva S.  Как возникла концепция устойчивого роста? // «Бизнес & Балтия». – 

03.08.2004 г. 
●   Grigorjeva S.  Почему меняются управленческие технологии? // «Бизнес & Балтия». 

– 10.08.2004 г. 
●   Grigorjeva S. Пять признаков устойчивости. /«Бизнес & Балтия». – 17.08.2004 г. 
●   Grigorjeva S.  Генетический код развития бизнеса. // «Бизнес & Балтия». – 

24.08.2004г. 
●   Grigorjeva S.  Закон управления поведением персонала. // «Бизнес & Балтия». – 

31.08.2004 г. 
 
 
●   Grigorjeva S.  Природа долговременного успеха в бизнесе. // «Бизнес & Балтия». – 

07.09.2004 г. 
●   Grigorjeva S.  Базовая концепция развития компании. // «Бизнес & Балтия». – 

14.09.2004 г. 
●   Grigorjeva S.  Мотивация и устойчивый рост. // «Бизнес & Балтия». – 21.09.2004 г. 
●   Grigorjeva S.  Экономическое и бизнес-образование одно и то же. // «Бизнес & 

Балтия». – 28.09.2004 г. 
●   KaĜiĦĦikova L. Lekciju kursa konspekts: «Психология общения». Rīga, BSA un PA. 

2007.g. 
●   KaĜiĦĦikova L. Методы ведения социально-психологического тренинга. Курс 

конспект лекций. Рига, БРИ, 2005. 
●   KaĜiĦĦikova L. Психология подростка. Курс конспект лекций и контрольные 

задания для для заочного и дистанционного обучения. Рига, BSA un PA, 2005 г., 90 с. 
●   KaĜiĦĦikova L. Raksts “Проблемы международного делового взаимодействия”. 

Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Privātbizness Baltijas valstīs – pirmais gads 
ES”, Rīga, BKI, 2005.g. 

●   KaĜiĦĦikova L. Азбука самопознания. Москва: Retorika, 2004.g. 
●   KaĜiĦĦikova L. «Нравственные ценности в процессе интеграции общества». Сб. 

«Нравственное воспитание в процессе интеграции общества». 2004. 
●   Mauri Ħš A. Nākamību izpēte: Teksti 2.d. – Rīga: EKA, 2002.g., 293.lpp. 
●   Mauri Ħš A. Nākamību izpēte: Teksti 3.d. – Rīga: EKA, 2002.g., 284.lpp. 
●   Mauri Ħš A. Futuroloăijas temporālisma etīdes. – Rīga: EKA, 2003.g. 
●   Mauri Ħš A. Daudzveidība – harmoniskā un disharmoniskā. – Rīga: EKA, 2003.g. 
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konferences materiāli. Wydawnictwo akademii Ekonomicznej Wroclaw 2004. 322 p. 

● Rubanovskis A. Рынок труда неполной конкуренции. 20-29 стр. // Социально-
экономические аспекты промышленной политики. Рынок труда и занятости.- Сборник 
научных трудов. Том 3. Донецк 2003, 396 стр. 

●  Rubanovskis A., Boronenko V. Роль образования на на рынке труда. 207-217 стр.// 
Социально-экономические аспекты промышленной политики. Рынок труда и 
занятости.- Сборник научных трудов. Том 3. Донецк 2003, 396 стр. 

● Stecenko I. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия. Курс-
конспект лекций и контрольные задания. Рига: БРИ, 2005 г., 83 с. 

●  Stecenko I. Методика для оценки уровня глобализации государств // Маркетинг и 
менеджмент. Материал международной конференции. – Минск, 2002 г. 

●  Stecenko I. Интеграционные процессы в мировой экономике // Сб. научн. Трудов. – 
С.-Петербург, 2002 г. 

●  Surins N. История классического искусства: курс-конспект.–Рига, 2007.g. 
●  Surins N. Искусство ХХ века: курс-конспект. – Рига, 2007.g. 
●  Surins N. Искусство Латвии: курс-конспект. – Рига, 2007.g. 
●  Surins N. Бизнес-коммуникации: курс-конспект. – Рига, 2007.g. 
●  Surins N. История искусств. Ч.1. Рига: БРИ, 2004 г., 312 с. 
●  Surins N. История искусств. Ч.2. Рига: БРИ, 2004 г., 324 с. 
●  Surins N. Риторика. Рига: БРИ, 2004 г., 148 с. 
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●  Umarova L. Безопасность жизнедеятельности: курс лекций. – Рига: ВШЭК, 
2004 г., 78с. 

●  Umarova L. “Материалы 10-й Международной научно-практической конференции” - 
Симферополь. 2006 г., стр.50-52. 

●  Umarova L. „Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli”, R īgā. 2006 g., 29.-
30. lpp.  

●  Verovska L. Аудит как этап управленческого процесса и его оценка в современных 
условиях развития. – Минск. 2006.g. 

●  Verovska L. Аудит. Курс-конспект лекций и экзаменационные задания. Рига: БМА, 
2006.g. 
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PA akadēmiskā personāla piedalīšanās konferencēs un seminaros 

(2002.-2007.) 
 
● Caurkubule Ž. Eiropas Savienības informācijas aăentūra. Seminārs “Aktualitātes un 

patērētāju tiesību aizsardzība Eiropas savienībā”. – Rīga, 2008.g. 29.aprīlī.29.aprīlī. 
● Caurkubule Ž., VišĦēvska A. Inflācijas problēmas Latvijas sabiedrībā. Starptautiskā 

starpdisciplinārā zinātniskā konference “Sabiedrība. Veselība. Labklājība.” – Rīga, RSU, 
2007.g. 8.-9. novembris 

● Caurkubule Ž. Latvijas mazo un vidējo uzĦēmumu attīstības problēmas Eiropas 
integrācijas kontekstā. Starptautiskā zinātniskā konference “Tautsaimniecības un 
uzĦēmējdarbības attīstības problēmas”.- Rīga, RTU, 2007.g. 11.-13.oktobris. 

● Caurkubule Ž. Eiropas Savienības informācijas aăentūra. Seminārs “Latvija Eiropas 
Savienībā – kas jauns” – Rīga, 2007.g. 23.oktobrī. 

● Caurkubule Ž. Eiropas Savienības informācijas aăentūra. Seminārs “Latvija Eiropas 
Savienība – aktualitātes un jaunas iespējas”. - Rīga, 2007.g. 18.aprīlī. 

● Caurkubule Ž. Eiropas Savienības informācijas aăentūra. Seminārs “Latvijas dalība 
Eiropas Savienībā – aktualitātes un informācijas iegūšanas iespējas Latvijā”. - Rīga, 
2006.g.13.decembrī. 

● Caurkubule Ž. Проблемы введения комплексной системы управления качеством 
работы ВУЗа. Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference 
“M ūsdienu izglītības problēmas”. – Rīga: TSI, 2007.g., 22. – 23.februāris. 

● Caurkubule Ž. Проблемы рынка трудa Латвии в контексте европейской интеграции. 
Starptautiskā zinātniskā konference “Social, economic and territorial cohesion in the policy 
of the European Union” –Wroclawa, Polija, 2007.g., 20.-21. septembris. 

● Caurkubule Ž., VišĦēvska A. Проблемы развития электронной коммерции в Латвии. 
IV Starptautiskā  konference “Development of Baltic Europe” temats “ International and 
transborder economic cooperation in the context of European integration”.- ToruĦa, Polija, 
2007g. 15.-16. jūnijs. 

● Caurkubule Ž. Мотивация – социальная основа управления персоналом в 
транзитивных условиях. II Starptautiskais kongress “Психология и социология в 
бизнесе: актуальные проблемы современности.- Minska, Baltkrievija, 2007g. 20.-21. 
aprīlis. 

● Caurkubule Ž. Eiropas savienības struktūrfondu izmantošana Latvijas mazo un vidējo 
uzĦēmumu attīstībai. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Psiholoăija, bizness un  
sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas”. – Rīga: PA, 2006g. 22. – 
23.novembris. 

● Caurkubule Ž., Ivanovs E. Nekustamā īpašuma tirgus raksturojums Latvijā. Starptautiskā 
zinātniski praktiskā konference “Psiholoăija, bizness un  sabiedrības sociālā sfēra: 
mūsdienu aktuālās problēmas”. – Rīga: PA, 2006g. 22. – 23.novembris. 

● Caurkubule Ž. Mārketinga pieeja augstākās izglītības iestāžu komunikatīvās politikas 
veidošanā. Starptautiskā zinātniskā konference “Izglītība sociālo pārmaiĦu apstākĜos”. – 
Daugavpils: 2006.g,  9. – 11.oktobris. 

● Caurkubule Ž., Rogova N. Rīgas Satiksmes kvalitāte. Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference “Latvija Eiropā, Eiropa Latvijā”.- Rēzekne: 2006. gada 19.maijs. 

● Caurkubule Ž. Мотивирующие факторы и их роль в создании системы мотивации  
труда персонала. I Starptautiskais kongress “Психология и социология в бизнесе: 
актуальные проблемы современности.- Minska, Baltkrievija, 2005g. 16.-17. decembris.  



 

 

467

● Caurkubule Ž., Fjodorova S. Свободные экономические зоны Латвии. 
Starptautiskā zinātniskā konference “Regiony Europy Šrodkowej i Wschodniej wobec 
globalizacji i integracji miedzynarodowej”- ToruĦa, Polija: 2005g. 15.-16. septembris. 

● Caurkubule Ž. Роль иностранных инвестиций в экономике Латвии в условиях 
вступления в ЕС. Starptautiskā zinātniskā konfernce “Privātbizness Baltijas valstīs – 
pirmais gads ES”.- Rīga, BKI-PA, 2005.g. 25-26.majis . 

● Caurkubule Ž., Lismane G. Влияние глобализации на экономику Латвии в контексте 
Европейской интеграции. Starptautiskā zinātniskā konference “International Business 
and Economic Transformation in the Central Eastern Europe”. –  KauĦa, Lietuva, 2004.g. 
31.09–2.10. 

● Caurkubule Ž., Lismane G. Социальная политика Латвии в контексте Европейской 
интеграции. Starptautiskā zinātniskā konference “Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej 
– uwarunkowania I perspektywy rozwoju” –Wroclawa, Polija, 2004.g. 10.-11.septembris. 

● Caurkubule Ž., Pabērza I. Тенденции развития региональной реформы Латвии в 
контексте Европейской интеграции. Starptautiskā zinātniskā konference 
“Miedzynarodowe Uwarunkowania konkurencyjnošci reăionu”. – ToruĦa, Polija, 2003 g. 
17.-18. septembris. 

● Caurkubule Ž. Latvijas sociālās politikas problēmas un risinājumi, iestājoties Eiropas 
Savienībā. Starptautiskā zinātniski - praktiskā konference “Tirgus ekonomikas valstis 
integrācijas apstākĜos: problēmas, perspektīvas”- Rīgā, EKA, 2003.g. 27-28 majis. 

● Caurkubule Ž., Fjodorova S. Latvijas reăionālās politikas problēmas Eiropas integrācijas 
ietvaros. Starptautiskā zinātniski - praktiskā konference “Tirgus ekonomikas valstis 
integrācijas apstākĜos: problēmas, perspektīvas”- Rīgā, EKA, 2003.g. 27-28 majis. 

● Caurkubule Ž. Interaktīvo mācību metožu pielietošana, ekonomisko disciplīnu 
pasniegšanā. Starptautiskā zinātniskā konference “Izglītība 21.gadsimtā: teorija un 
prakse”.- Rīga, ISMA , 2003.g.14.-15.februāris. 

● Čhartišvili S. Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “О формировании 
кредитного портфеля коммерческим банком” 2006.g.22.-23. novembra  

● Gončarova L. Apmācības kurss BKI angĜu valodas pasniedzējam „Methodology of the 
instruction for TOEIC”, Riga, ASV TOEIC eksamenaāijas centrs, representativa agentura 
Latvija. Rīga, maijs, 2006.g. 

● Gončarova L. Apmācības kurss BKI pasniedzēijem „Multimedijas līdzeklu izmantošana 
mācibu processā”, Riga, BKI, aprilis, 2006.g. 

● Gončarova L. Baltijas IATEFL un LATSA konference „Considering Challenges in ELT”, 
Riga, 16-18.augustā, 2002.g. 

● KaĜiĦĦikova L. XXIX International Congress of  Psychology, Berlīne, Vācija. 2008. gada 
20.-25. jūlija. 

● KaĜiĦĦikova L. Xth European Congress of Psychology, Prāga, Čehija. 2007.g. 3.-6.- jūlija. 
● KaĜiĦĦikova L. Konference “Psihologu profesionālās darbības problēmas izglītības un 

sociālās aprūpes iestādes”. 2007.g. 15.-16.martā. 

● KaĜiĦĦikova L. Starptautiskā konference zinātniski - praktiskā  “Psiholoăija, bizness un 
sabiedrības sociālā sfēra”, Rīga, Latvija. 2006. g. 23.-24. novembrī. 

●  KaĜiĦĦikova L. . IV Republikāniskais praktiskās psiholoăijas festivāls “Artterapija 
mūsdienu psiholoăiskajā praksē”, Minska, Baltkrievija. 2006. g. 22.-23. decembrī. 

● KaĜiĦĦikova L. International Baltic Psychology Conference, june 15-17, 2006, Riga, 
Latvia. 

● KaĜiĦĦikova L. Starptautiskā konference ”mentoring for children from disadvantaged 
environment “European experience Big Brothers Big Sisters Program implementationa”, 
Vilnus, Lithuania, 2005.g. 

● KaĜiĦĦikova L. Seminārs LPPA “Psihologa ētikas kodeksa praktiskā izmantošana”, Rīga, 
12.12.2003. 
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● KaĜiĦĦikova L. Seminārs “Art therapy”, Jūrmala, 2003.g. augusts. 
● KaĜiĦĦikova L. Starptautiskā zinātniski-praktiska konference: “Privātbizness Baltijas 

valstīs – pirmais gads ES”, Rīga, 2005.g. 25. – 26. maijā. 
● KaĜiĦĦikova L.Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference, ŠauĜi, ŠPU, 2005.g. 8. martā. 
● KaĜiĦĦikova L. III. Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference: “Jauniešu tikumīgas 

audzināšanas vieta sabiedrības integrācijas procesā”. – Rīga, 25. – 27.09.2003.g. 
● KaĜiĦĦikova L.Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Problems and ways of 

development of business and the rigth in 21 cenury”, Rīga, 2002.g. 
● KaĜiĦĦikova L. Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference, veltīta BKI 10. gadadienai. 

Rīga, 26. – 28.09.2002.g. 
● KaĜiĦĦikova L. V. Starptautiskā Baltijas psiholoăijas konference. Tartū, Igaunija. 2002.g. 

22.–25.augusta. 
● Mauri Ħš A. Seminārs “Par nākamību vadīšanu”. – Latvija, 2003.g. 
● Mauri Ħš A. Seminārs “Par nākotnes valodiskās situācijas izpēti. Metodoloăiskais aspekts”. 

– Latvija, 2003.g. 
● Mauri Ħš A. Starptautiskais seminārs ‘Trilingvalitātes sinerăētiskma problēmas”. – Sankt-

Pēterburga, Krievija, 17. – 18.10.2003.g. 
● Mite A. ESF nacionālās programmas projekts “Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un 

dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajam institūcijām” seminārs 
“Eiropas nodarbinātības politika, darba tirgus un dzimumu līdztiesības jautājumi”, Rīga, 
2005.g. 

● Mite A. Sociālo darbinieku dienai veltītā konference “Prasme strādāt nesadegot:, Sigulda, 
2005.g. 

● Mite A. Information seminar on Socrates action “Observation and Innovation”, Rīga, 
2005.g. 

● Mite A. Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomiskās padomes starptautiskās 
informatizācijas akadēmijas viceprezidenta, Starptautiskās ontopsiholoăijas asociācijas 
prezidenta, starptautiskās izglītības organizācijas “FOIL” prezidenta, socioloăijas, 
filozofijas, teoloăijas un psiholoăijas doktora Antonio Menegetti lekcija par tēmu 
“Ontopsiholoăiskā rasionalitātē un sociālā fenomenoloăija”, LU, Latvija, Rīga, 2005.g. 

● Mite A. Bonnas ekspertes Claudia Reinsberg seminārs prakšu supervizoriem “Atbalsts 
cilvēkiem – procesa skaidrojums” / Geštaltorientēta supervīzija: stiprināt cilvēkus – 
noskaidrot lietas, SIA Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola “Attīstība”, Rīga, 
2005.g. 

● Mite A. Latvijas Universitātes 63. konference, Sociālā darba sekcijas “Sociālā darba 
aktualitātes Latvijā’, LU, Latvija, Rīga, 2005.g. 

● Mite A. Sociālo darbinieku dienai veltītā konference “Sociālā darbinieka profesionālās 
darbības aktualizācija darbā ar cilvēku tirdzniecībā iesaistītām personām”, Rīga, 2004.g.; 

● Mite A. Latvijas Ăimenes Terapeitu Asociācijas starptautiskā konference “Ăimenes 
psihoterapija un starpinstitucionālā sadarbība”, LU, Latvija, Rīga, 2004.g. 

● Morohins V. Starptautiskā zinātniski-praktiskā conference “Psiholoăija, bizness un 
sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas”, Rīga, 2006. gada 22-23. 
novembrī. 

● Morohins V. Eiropas Savienības informācijas aăentūras seminārs „Latvija Eiropas 
Savienībā – aktualitātes un jaunas iespējas”, 2007. gada 18. aprīlī. 

● Morohins V. Baltijas foruma 12. starptautiskā konference  „ES UN KRIEVIJA 2007. 
GADĀ: VIENOJOTIES PAR JAUNĀM ATTIECĪBĀM”, 2007. g. 25.-26. maijā. 

● Morohins V. Latvijas Investīciju un Attīstības aăentūras seminārs „Kā atrast un kā 
sadarboties ar partneriem lielākajos Eiropas tirgos”, 2007.gada 19.septembrī. 

● Morohins V. Научно-методические семинары «Электронные учебные пособия в БМА 
и ВШП», 02.07.2007 и 21.09.2007. 
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● Morohins V. Eiropas Savienības informācijas aăentūras seminārs „Latvija Eiropas 
Savienībā – kas jauns”, 2007. g. 02. oktobrī. 

● Morohins V. 12. zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „ZINĀTNE UN 
TEHNOLOĂIJA – SOLIS NĀKOTNĒ”, 2007. g. 14. – 15. decembris, Rīga. 

● Morohins V. Starpaugstskolu zinātniski praktiskajā un mācību metodiskajā konferencē 
„M ūsdienu izglītības problēmas”, Rīga . 2008. g. 21. un 22. februārī. 

● Morohins V. Starptautiskā zinātniskā konference „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai”, 
LLU, Jelgavā. 2008.g. 24.- 25. aprīlī. 

● Plotka I. 10th European Conferenhce of the Children’s Identity and Citizenship in Europe 
(CICE), 29-31 of May 2008., Istanbul, Turkey. 

● Plotka I.  2nd International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR) Congress,   
9-13 of September 2008., San Diego. 

● Plotka I. XXIX International Congress of  Psychology, Berlīne, Vācija  2008. gada 20.-25. 
jūlijs.  

● Plotka I. Starpaugstskolu zināniski praktiskā un mācību metodiskā konfernce “Mūsdienu 
izglītības problēmas.  Transporta un Sakaru Institūts, Rīga, Latvija 2008. gada 21.-22. 
februāris.  

● Plotka I. Daugavpils Universitātes 50. Starptautiskā zinātniskā konference, 2008. gada 15.-
17. Maijs.  

● Plotka I. Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Izglītības psiholoăija, kadru 
sagatavošana un psiholoăiskā apgaismošana”, Maskava, Krievija, 2007. 13.-15. decembrī. 

● Plotka I. Starptautiskā zinātniskā konference “Social and cultural challenges to national 
security”, Vilnius, Lietuva, 2007. 12.-13. oktobrī. 

● Plotka I.  IX Eiropas Konfernce “Citizenship Education in Society”, Montpellier, Francija, 
2007. 24.-26. maijs 

● Plotka I. Starptautiskā konference “Psiholoăija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra”, Rīga, 
Latvija, 2006.g. 23.-24. novembris 

● Plotka I. Starptautiskā zinātniska konference “Izglītība sociālo pārmaiĦu apstākĜos”, 
Daugavpils, Latvija, 2006.g. 9.-11. oktobris. 

● Plotka I. VII Starptautiskā Baltijas Psiholoăijas konference  “Baltic Psychology in Global 
Context: Where Do We Stand?” Rīgā, 2006.g. 15. – 17.jūnijs  

● Plotka I. VIII CiCe konference: as workshop 3 "Global Citizenship Education: 
Ethnocommunicative Competence and International Relations in Latvia", 2006.g. 25.-26. 
maijs, Rīga.  

● Plotka I.  VI Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Теория и практика 
менеджмента и маркетинга”, Minska, Baltkrievija, 2005. g. 23.-28. maijā  

● Plotka I.  XIII Starptautiskā konference un diskusijas zinātniskais klubs “Jaunas 
informācijas tehnoloăijas medicīnā, bioloăijā, farmakoloăijā un ekoloăijā”, Gurzuf, 
Ukraina, 2005.g. 5.-6. jūnijs. 

● Plotka I.  Starptautiskā konference ”Mentoring for children from disadvantaged 
environment: European experience with Big Brothers Big Sisters”, ViĜĦa, Lietuva, 2005.g. 
15.-16. septembrī. 

● Plotka I.  Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Privātbizness Baltijas valstīs – 
pirmais gads ES”, Rīga, Latvija, 2005.g. 20. novembrī. 

● Plotka I.  Starptautiskā konference VI International Baltic Conference “Human Diversity: 
Cognitive, Affective and Behavioural Dimension”, ViĜĦa, Lietuva, 2004.g. 14.-15. 
septembrī. 

● Plotka I.  Starptautiskā konference CiCe Fifth Annual Conference Brāga, Portugāle, 
2003.g. 8.-10. maijs.  

● Plotka I.  7.Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Ekonomikas un vadības 
problēmas”, Baltkrievija, Minska, 2003.g. 28-29. aprīlis. 
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● Rubanovskis A. Darbaspēka tirgus ietekmējošie faktori. – Latvija, 2003.g.; 
● Rubanovskis A. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Reăiona konkurētspēja”. – 

Latvija, Daugavpils, 2002.g.; 
●  Rubanovskis A. Starptautiskā zinātniskā konference. – Rīga: RTU, 2003.g. ; 
● Rubanovskis A. Miedzynarodowe uwarunkowania konkurencyjnošci regionu. III 

miedzynarodowa konferencja naukowa z cyklu “Rozwoj regionalny”. Wloclawek-Torunio, 
Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu. 2004.; 

● Rubanovskis A. Starptautiskā zinātniskā konference.  – Rīga: ISMA, 2003.g.; 
● Rubanovskis A. Starptautiskā zinātniskā konference “Социально-трудовые отношения и 

социальная политика в современных экономических условиях”. – Национальная 
академия наук Украины, Донецк, 2003. г. 

● Rubanovskis A. Starptautiskā zinātniskā konference. – Polija, Wydawnictwo akademii 
Ekonomicznej Wroclaw 2004.g. 

● Stecenko I. Starptautiskā konference. – Baltkrievija, Minska, 2002.g. 
● Stecenko I. Starptautiskais seminārs. – Rīga, 2005.g. 
● Tjurins P. Piedalīšanas Krievijas Pedagoăijas un sociālo zinātĦu Akadēmijas Kopsapulcē, 

2006.g. 

● Tjurins P.Piedalīšanas Krievijas Pedagoăijas un sociālo zinātĦu Akadēmijas Kopsapulcē, 
2005.g. 

● Tjurins P. A.Menegetti Starptautaskais seminārs „Ontopsiholoăija, nacionalitāte un sociāla 
fenomenoloăija” (Rīga, Latvija), 2005.g. 

● Tjurins P. Starptautiskā zinātniski praktiska konference, veltīta Baltijas Krievu institūta X 
gadadienai (Rīga, Latvija), 2002. g. 

● Umarova L. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference. Rīgā, 2006. g. 22. - 23. 
novembrī. 

● Umarova L. 10-я Международная научно-практическая конференция. Симферополь, 
2006.g. 4. - 8. septembrī.  

● Umarova L. Konference Диверсификация содержания профессионального 
образования, её актуальность и необходимость в условиях интеграции. – Латвия, 2003 
г. 
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Pielikums Nr.13.3. 
 
 

Akadēmiska personāla piedalīšanas 
projektos un grantos 
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Akadēmiskā personāla pētnieciskās aktivitātes 

 
●  Tempus projekts “Sociological Monitoring of   Educational Reforms in Ukraina” (Latvija, 

Ukraina, Polija), 2006.g. 
●  Projekts “Pirma l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Sociālās 

palīdzības organizators” īstenošanu Psiholoăijas augstskolā Rīgā” l īguma 
Nr.2006/3/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.4./0001/0038; (projekta vadītāja A. Mite). 

●  Projekts “Pirma l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Sociālās 
palīdzības organizators” īstenošanu Psiholoăijas augstskolā Jēkabpils filiālē” l īguma 
Nr.2006/2/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.4./0001/0037; (projekta vadītāja A. Mite). 

●  Projekts “Pirma l īmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Sociālās 
palīdzības organizators” īstenošanu Psiholoăijas augstskolā Daugavpils filiālē” l īguma 
Nr.2006/4/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.4./0001/0040. (projekta vadītāja A. Mite). 

●  Jean Monnet projekta pieteicējs “Intergration Improvement of Higher School of 
Psychology in European Union”(Action type – Support for Information and Research 
Activities), Nr. 141581-LLP-1-2008-1-LV-AJM-ic. 

●  Projekta pieteicējs“Intergration Improvement of Higher School of Psychology in 
European Union”(Action type – Support for Information and Research Activities), 
registration Nr. IC 07/0544. 

●  rojekta pieteicējs EEZ/Norvēăijas finanšu  instrumentu Projektu  sagatavošanas fonda Nr. 
2007.PSF/6-38 projekta pieteikums “Atbalsts doktorantūras pētijumiem socialās 
iekĜaušanas politikā”, 2007.g. 

●  Baltic Sea Region INTERREG IIIB “Development of unifield Bay – system in the Baltic 
sea region” Jūrmalas pilsētas dome, 3 apmācības programmu izstrāde, 2006.g. 

●  Konsultants ESF “Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un 
augstākās izglītības studentiem”, 2006.g. 

●  ESF projektu 3.2.7.2. aktivitātes “Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi 
izglītības iestādēs” (2005.g.); ESF projektu 3.2.1 aktivitātes “Izglītības programmu 
uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs” (2005.g.) 
vērtēšanas eksperte; ESF projektu 3.2.6.3. aktivitātes “Atbalsts mācību prakses 
īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem” (2006.g.) 
vērtēšanas eksperte Dr. sc. ing. Ž. Caurkubule. 
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Pielikums Nr.14. 
 
 

Studiju programmas finansējums 
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Psiholoăijas Augstskolas Profesionālā bakalaura studiju programmas 

“Eiropas ekonomika un bizness” tāme 
nepilna laika studiju forma 

 
Imatrikulēto skaits – 25 cilv. 
IeĦēmumi: Ls 400 x 25 x 9 = 90 000 
Izdevumi kopā: Ls 81 900, tajā skaitā: 

 
                    Izdevumu veids Izdevumu  

 
apmērs 

 Ls % 
Atalgojums kopā 
t.sk.: 
atalgojums akadēmiskajam personālam 
atalgojums administratīvajam 

personālam 
 
Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas 
 
Komandējumu un dienesta braucienu 
izdevumi 
 
Pakalpojumu samaksa 
 
 
Grāmatu un žurnālu iegāde 
 
 
 
Kustamie un nekustamie īpašumi kopā 
    t.sk. kustamie īpašumi (vērtībā virs 50 
latiem) 
 
Citi izdevumi 
 

50 778 
 
 
 
 
 
 
 

11 540 
 
 

1 065 
 

4 095 
 
 

3 686 
 
 
 
 
 
 
 

10 736 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 
 
 

14,09 
 
 

1,3 
 
5 
 
 

4,5 
 
 
 
 
 
 
 

13,11 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
        Izdevumi kopā                                                      81 900                100 
 
 
Psiholoăijas Augstskolas galv. grāmatvede                                                 J.Litevska 
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07.04.2008. 
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Psiholoăijas Augstskolas Profesionālā bakalaura studiju programmas 

“Eiropas ekonomika un bizness” tāme 
pilna laika studiju forma 

 
 

Imatrikulēto skaits – 25 cilv. 
IeĦēmumi: Ls 500 x 25 x 8 = 100 000 
Izdevumi kopā: Ls 100 000, tajā skaitā: 
 
                    Izdevumu veids Izdevumu  

 
apmērs 

 Ls % 
Atalgojums kopā 
t.sk.: 
atalgojums akadēmiskajam personālam 
atalgojums administratīvajam 

personālam 
 
Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas 
 
Komandējumu un dienesta braucienu 
izdevumi 
 
Pakalpojumu samaksa 
 
Materiālu, energoresursu, ūdens un 
inventāra (vērtība līdz 50 latiem par 
vienu vienību)  iegāde 
 
 
Grāmatu un žurnālu iegāde 
 
 
 
 
Citi izdevumi 
 

 62 000 
 

55 800 
 

6 200 
 
 

14 090 
 
 

1 300 
 
 

5 000 
 

200 
 
 
 
 

800 
 
 
 
 

16 610 
 
 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 
 

14,09 
 
 

1,3 
 
 
5 
 
 

0,2 
 
 
 

0,8 
 
 
 
 

16,61 
 
 
 
 
 
 

           
           Izdevumi kopā                                                  100 000                100 
 
Psiholoăijas Augstskolas galv. grāmatvede                                                 J.Litevska 
07.04.2008. 
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Pielikums Nr.15. 
 
 

Studiju programmas tehniskais 
nodrošinājums 
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Materi āli tehniskās bāzes raksturojums 

 
Psiholoăijas augstskolas materiāli-tehniskā bāze uz 2007.gada 1.septembri 

 

Nosaukums 
Skaits 

DATORS  

Case Mini Tower 1 
Compaq Armada (portatīvais) 1 
DTK C1700 1 
DTK C1200 11 
DTKP 4-2.6/5 3 
Samsung 1 
DTK C 2.0/256/40/Net/XPP/KMP 1 
DTK 2.0/256/40/Net/XPP/KMP 2 
Toshiba A60 C-2.8 Ghz (NoteBook) 1 
Dators P4-2,4/256 ar monitoru 1 

Portatīvas dators Benq R22 E 6 
MONITORS  

17``CRT 3 
PRINTERIS  

HP DeskJet 1 
CANON CP-100 1 
HP LaseJet 1005W 1 
CANON LBP 1120 1 
Samsung ML-2015 1 

SKENERIS  
Optic Pro 1 
HP ScanJet 3570C 1 

HP ScanJet 4570C 1 
MIMIO Euro 3 1 

  
KOPĒTĀJS  

Canon NP-6512 1 
Kopēšanas mašīna 1 

Kopēšanas aparāts  
  

VIDEOKAMERA  
Panasonic 1 
WV-CP-470/G 1 
VCC-6570P 4 
  

VIDEOMAGNETOFONS  
VCR “Akai” 1 
  

MAGNETOFONS  
Samsung RCD 1650 1 
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TELEFONA APARĀTS  
Panasonic KX-TC 1200  
  

MOBĪLAIS TELEFONS  
Nokia 3210 1 
Samsung SGH-2400 1 
Siemens C55 1 
NOKIA 6230SL 1 
Nokia 1 

FAKS MODEMS 1 
  

DIAPROEKTORS 1 
  

TELEVIZORS  
SONY KV-29 FX 64 1 

Televizors 1 
  

CD ATSKAĥOTĀJS 1 
  

PROGRAMMATŪRA 1 
VideoNet 3 

Video/audio inf. dist. IVCO5S 1 
SPSS Edu 13 6 

OBJEKTIVS  
6-60 Zoom 1 

2.8-10 mm Infinity 4 
  

GROZĀMIERĪCES VADĪBA  
MYI-024C 1 

  
PAGRIEZIENA IEKĀRTA  

MPLC-5 1 
  

EKRĀNS  
240 x 240 2 
240 x 200 1 

  
MIKROFONS RADIO  

WM220G2 2 
WM210L2 1 

Shure PG48 2 
Pedestal 3 

  
SKAěRUĥI  

DB 45W M50T 1 
SkaĜruĦī 3 

  
PROJECTORS  

POBO 2511 1 
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Pielikums Nr.16. 
 
 

PA bibliotēkas grāmatu fonda sastāvs un 
struktūra 
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          Grāmatu fonda organizācija sastāvs un struktūra 

(Grāmatu fonds tiek sistematizēts pēc UDK sistēmas) 

 
07 Laikraksti. Žurnālistika.   
   
08 Kultūras vēsture. Latvijas kultūra. Krievu kultūra.   
   
10 Filozofijas būtība un nozīme.  387 nosauk. 
   
15 Psiholoăija.                                                                                   2943 eks. 
     15 Psiholoăija. Vispār īgie jautājumi  
     15(E) Eksperimentālā psiholoăija  
     15(V) Psiholoăijas vārdn īcas  
     150 Psiholoăiskie pētījumi. Metodes  
     150.1 Psiholoăiskie testi  
     15(09) Psiholoăijas vēsture  
     150(P) Slavenie psihologi  
     151 Attīstības psiholoăija  
     152.1 Personības psiholoăija  
     152.1(M) Motivācija  
     152.2 Pašattīstības psiholoăija  
     152.2(D) Darba psiholoăija  
     152.2(P) Psiholoăija. Profesija. Karjera  
     154.(A) Agresijas psiholoăija  
     154(K) Konflikta psiholoăija  
     154(S) Stresa psiholoăija  
   
16 Loăika. IzziĦas teorija. Zinātnes metodoloăija un loăika.  
   
17 Ētika. Morāle.  
   
18 Estētika.   
   
20 Reliăijas vispārīgie jautājumi.   
   
301 Socioloăija.  Public Relation. Masu komunikācija.            487 nosauk. 
   
32 Politika. Politoloăija.                                                                  98 nosauk. 
   
33 Ekonomika. Tautsaimniecība. Ekonomiskās zinātnes.          9363 eks. 
     33(09) Ekonomisko zinātĦu vēsture  
     33(09)K Ekonomisko zinātĦu vēsture Krievij ā  
     330 Ekonomikas zinātne                                                                116 nosauk. 
     330(F) Firmas ekonomika  
     330(L) Loăistika  
     330(S) Saimniecības ekonomika  
     330.0 Nozartirgus ekonomika  
     330.1 Makroekonomika. Mikroekonomika                                      73 nosauk. 
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     330.3 Ekonomiskās attīstības faktori  
     330+51 Ekonomikas matemātik ā analīze  
     330+51(M) Matemātiskās metodes ekonomikā  
     311 Statistikas teorija. Statistikas metodes  
     331 Darbvedība  
     331.1 Darba ekonomika  
     331.87 Darba organizācija  
     331.88 Personāla vadības psiholoăija  
     334 Saimnieciskās darbības uzĦēmumu un apvienības  
     336 Finansu teorija. Finansu zinības                                       72 nosauk. 
     336(M) Finansu menedžments                                                           46 nosauk. 
     336(L) Līzings                                                                                     14 nosauk. 
     336.1 Finansēšana un investīcijas                                                       52 nosauk. 
     336.2 NodokĜi  
     336.6 Saimniecisko organizāciju finanses.  
     336.60 Vadības grāmatvedība  
     336.6(A) Audits  
     336.7 Nauda. Naudas sistēmas                                                              57 nosauk. 
     336.71 Bankas. Bankas sistēmas. Biržas                                               51 nosauk. 
     336.76 Fondu biržas                                                                               17 nosauk. 
     336.761 Vērtspapīru tirgi                                                                        31 nosauk. 
     338.2 Ekonomiskā politika                                                                     140 nosauk. 
     338.2(S) Stratēăiskais menedžments                                                      28 nosauk. 
     338.2(R) Menedžmenta riski                                                                  21 nosauk. 
     338.2(M) Menedžments. Mācību grāmatas                                            44 nosauk. 
     338.2(P) Menedžmenta psiholoăija                                                        14 nosauk. 
     338.21 Organizācijas vadīšana                                                                59 nosauk. 
     338.22 Firmas vadīšana                                                                           35 nosauk. 
     338.23 UzĦēmējdarb ība                                                                           54 nosauk. 
     338.24 Biznesa plānošana                                                                        65 nosauk. 
     338.3 Ražošanas spēki un l īdzekĜi  
     338.3(K) Produkcijas kvalitāte  
     338.48 Tūrisma ekonomika  
     338.5 Cenu veidošana  
     339.1 Tirdzniecība. Mārketings                                                              191 nosauk. 
     339.2 Pakalpojumu mārketings                                                               16 nosauk. 
     339.5 Ārēja tirdzniec ība. Muitas. Eksports                                     19 nosauk. 
     339.7 Starptautiskās finanses                                                                   31 nosauk. 
     339.9 Pasaules saimniecība                                                                      96 nosauk. 
     368 Apdrošināšana  
     681 SkaitĜošanas tehnika  
     681.1(M) Informācijas tehnoloăija  
   
34 Tiesības. Juridiskās zinātnes.                                                                8718 eks. 
     34.09 Tiesību vēsture  
     34.09(L) Latvijas tiesību vēsture  
     340. Tiesību pamati  
     341 Starptautiskās tiesības                                                                         87 nosauk. 
     341(M) Starptautiskās tiesības. Mācību grāmatas                                     41 nosauk. 
     341(E) Eiropas tiesības                                                                              52 nosauk. 
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     341.7 Diplomātiskas tiesības                                                                     5 nosauk. 
     341.9 Starptautisk ās privāttiesības                                                             35 nosauk. 
     341.91 Cilvēktiesības  
     342(E) Eiropas valsts konstitucionālās tiesības                                         5 nosauk. 
     342(L) Latvijas konstitucionālās tiesības  
     342(K) Konstitucionālās tiesības (Krievija)  
     342.(M) Pašvaldības tiesības  
     342.5 Valsts varas institūcijas sistēmas un funkcijas  
     342.9 Administratīvās tiesības  
     346 Ekonomiskās tiesības  
     346 (M) Muitas tiesības  
     347 (K) Civiltiesības. Kodeksi  
     347 Civiltiesības  
     347.4 Līgumsaistību tiesības  
     347.7(Inf.) Informācijas tiesības  
     347.7(F) Finansu tiesības  
     347.9 Civilprocesuālās tiesības  
     349.2 Darba tiesības  
     349.21 Darba līgums  
     349.22 Darba aizsardzība  
     349.23 Materiālā atbild ība  
     349.24 Darba strīdi  
     349.3 Sociālā nodrošinājuma tiesības  
     349.4(Z) Zemes tiesības  
     349.6 Vides aizsardzība  
     349.6(E) Ekoloăiskās tiesības  
     355 Valsts aizsardzības  
   
659.1 Reklāma.                                                                              131 nosauk. 
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Pielikums Nr.17. 
 
 

Darba devēju aptaujas anketu paraugi 
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Darba devēju aptaujas anketa 
 

Psiholoăijas augstskolas studenta profesionālās darbības novērt ējums 
Lūdzam aizpildīt anketu par Psiholoăijas Augstskolas studentu darba novērtējumu! 

 
__________________________________________________________________________ 

(Organizācijas nosaukums) 

__________________________________________________________________________ 
(Darba devēja vārds, uzvārds, ieĦemamais amats) 

__________________________________________________________________________ 
(Jūsu darbinieka, PA studenta, vārds, uzvārds) 

1. Jūsu darbinieka, Psiholoăijas augstskolas studenta īss darbības saturs Jūsu vadītajā 
organizācijā________________________________________________________________ 

 
2. Cik ilgi students strādā Jūsu organizācijā _______________________________________ 
 
3. Jūsu novērtējums darbinieka profesionālajām zināšanām un prasmēm (pasvītrojiet atbilstošo):                       

teicamas – labas – apmierinošas – neapmierinošas 
 
4. Darbinieka (studenta) profesionālā izaugsme kopš studiju uzsākšanas (pasvītrojiet atbilstošo):                       

bez izmaiĦām – maza – vidēja – ievērojama – grūti novērtēt 
 
5. Lūdzu novērtējiet savu darbinieku pēc 10-baĜĜu sistēmas:  

  
Profesionāla kompetence  
Darbs komandā  
Prasme analītiski risināt jautājumus un pieĦemt lēmumus  
Komunikatīvās spējas  
Prasme pilnveidot darba metodes un paĦēmienus  

īgas laika izmantošanas spējas (laika menedžments)  
 
6. Vai, Jūsuprāt, darbinieka studijas augstskolā ir nozīmīgas organizācijai, un 

kāpēc_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

 
Darba devējs________________________//______________________ 
                                                      (paraksts) 

                     
               Z.V. 
 
 
Pateicamies par atsaucību! 
 
Psiholoăijas augstskolas rektore Ž. Caurkubule  
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Pielikums Nr.18. 
 
 

Sadarbības līgumi 
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LĪGUMS PAR SADARBĪBU 

Rīgā 
 
 
 

2006.gada “_____”_________                                                                                                   Nr.____ 
 
 

Psiholoăijas Augstskola, rektora v.i. Žannas Caurkubules personā, turpmāk tekstā 
“Psiholoăijas augstskola”, kura darbojas saskaĦā ar LR Augstskolu likumu un Psiholoăijas 
Augstskolas Satversmi no vienas puses un Baltijas Starptautiskā Akadēmija , rektora 
Ark ādija Vociša personā, turpmāk tekstā “BSA”, kura darbojas saskaĦā  ar LR Augstskolu 
likumu un BSA Satversmi, katra atsevišėi turpmāk saukts “Puse” , vai abi kopā “Puses”, 
noslēdza šo līgumu par sekojošo: 

 
 

1. Līguma priekšmets 
 
1.1. Dotā līguma priekšmets ir pušu sadarbība sekojošās jomās: 
1.1.1.  programmu apmaiĦa; 
1.1.2.  pasniedzēju apmaiĦa; 
1.1.3.  studentu apmaiĦa; 
1.1.4.  apmaiĦa ar zinātnisko informāciju un abpusēja konsultēšana; 
1.1.5.  apmaiĦa ar mācību, metodisko u.c. speciālo literatūru, kopīgu izdevumu sagatavošana; 
1.1.6.  kopīga zinātniskā darbība; 
1.1.7.  kopīga akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana; 
1.1.8.  studentu apmaiĦa dažāda veida praksēs; 
1.1.9.  studiju programmu likvidācijas gadījumā studējošajiem nodrošināt iespēju turpināt 

studijas. 
 

2. Pušu atbildība 
 
2.1. Psiholoăijas Augstskola apĦemas: 
2.1.1. organizēt kvalificētāko Psiholoăijas Augstskolas mācību spēku piedalīšanos BSA 

studiju procesā (lekciju lasīšana, semināra nodarbību vadīšana, eksāmenu, ieskaišu 
pieĦemšana un tml.); 

2.1.2. organizēt Psiholoăijas Augstskolas vadošo mācību spēku vieslekciju lasīšanu par 
humanitāro un sociālo zinātĦu aktuālākajām problēmām; 

2.1.3. sniegt BSA konsultatīvu palīdzību studiju procesa metodiskajā nodrošināšanā (studiju 
plāni, metodikas, perspektīvie virzieni un tml.); 

2.1.4. iepazīstināt BSA ar Psiholoăijas Augstskolā izdodamo mācību un metodisko literatūru; 
2.1.5. piedāvāt bez atlīdzības vai uz atvieglotiem noteikumiem Psiholoăijas Augstskolas 

izdodamo mācību literatūru kā arī mācību un metodiskās literatūras izdošanu, ko pēc 
BSA pasūtījuma sagatavojuši Psiholoăijas Augstskolas speciālisti; 

2.1.6. veikt piedāvājumu sagatavošanu, kas saistīti ar kopīgu ar BSA izdevumu    un  
izdevumu pēc Psiholoăijas Augstskolas pasūtījuma izdošanu; 

2.1.7. atĜaut BSA mācību spēkiem, studentiem u.c. personālam izmantot Psiholoăijas 
Augstskolas bibliotēkas fondus Rīgā un Psiholoăijas Augstskolas filiālēs Daugavpilī, 
Jēkabpilī, Jelgavā un Liepājā; 

2.1.8. piedāvāt BSA akadēmiskajam personālam tālākizglītības seminārus un kursus 
pedagoăijā un psiholoăijā; 

2.1.9. gatavot un nosūtīt, pēc saskaĦošanas ar BSA, speciālistus kopīgai zinātniskai darbībai; 
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2.1.10. nelikt šėēršĜus un sniegt PA studentiem iespēju turpināt mācības pēc savas 
programmas BSA jebkurā apmācības posma stadijā; 

2.1.11. nodrošināt BSA studentiem iespēju turpināt mācības pēc savas programmas jebkurā 
apmācības posma stadijā. 

 
 
2.2. BSA apĦemas: 
 
2.2.1.   organizēt Psiholoăijas Augstskolā vadošo BSA profesoru vieslekciju vadīšanu; 
2.2.2.   piedāvāt Psiholoăijas Augstskolai bez atlīdzības BSA izdodamo mācību un metodisko 

literatūru. Piedāvāt Psiholoăijas Augstskolai studiju un speciālās literatūras paraugus, 
kas tiek izdoti Latvijā krievu valodā; 

2.2.3.   nodot Psiholoăijas Augstskolas rīcībā zinātnisko informāciju un informāciju, kas 
saistīta ar studijām BSA (mācību plāni, metodikas un tml.). Informēt par krievvalodīgo 
izglītības problēmām Latvijā; 

2.2.4.   iepazīstināt Psiholoăijas Augstskolu ar BSA izdodamo mācību un metodisko 
literatūru; 

2.2.5.   veikt piedāvājumu sagatavošanu, kas saistīti ar kopīgu ar Psiholoăijas Augstskolas 
izdevumu, un izdevumu pēc BSA pasūtījuma, izdošanu; 

2.2.6.   veikt uz atvieglotiem noteikumiem mācību un metodiskās literatūras izdošanu, ko pēc 
Psiholoăijas Augstskolas pasūtījuma sagatavojuši BSA speciālisti; 

2.2.7.   atĜaut Psiholoăijas Augstskolas mācību spēkiem, studentiem u.c. personālam izmantot 
bibliotēku fondus Rīgā, Liepājā u.c. filiālēs. 

2.2.8.   organizēt kvalificētāko BSA pasniedzēju piedalīšanos Psiholoăijas Augstskolas 
mācību procesā (lekciju lasīšanā, semināru nodarbību vadīšanā, eksāmenu, ieskaišu 
pieĦemšanā un tml.); 

2.2.9.   sniegt Psiholoăijas Augstskolai palīdzību mācību procesa metodiskajā nodrošināšanā 
(mācību plāni, metodikas, perspektīvie virzieni un tml.); 

2.2.10.  nelikt šėēršĜus un sniegt BSA studentiem iespēju turpināt mācības pēc savas 
programmas BSA jebkurā apmācības posma stadijā; 

2.2.11.  nodrošināt PA studentiem iespēju turpināt mācības pēc savas programmas jebkurā 
apmācības posma stadijā. 

 
2.3. Puses kopīgi apĦemas: 
 
2.3.1.  abpusēji nodrošināt vīzu jautājumu un citu jautājumu, kas attiecas uz pusēm 

ielūdzamajām, dotā līguma robežās, personām; 
2.3.2. nodrošināt mācību spēkiem, kas ielūgti vieslekciju lasīšanai zinātniskajam darbam, 

dzīves vietu un uzturēšanās izdevumu kompensāciju. CeĜa izdevumu kompensāciju 
nodrošina mācību spēku pamatdarba vieta; 

2.3.3.  veikt mācību spēku grupu apmaiĦu izbraukumu seminārus un abpusējas konsultācija; 
2.3.4. organizēt kopīgu zinātnisko darbu veikšanu, zinātnisko speciālistu abpusēju 

sagatavošanu; 
2.3.5. veikt studentu apmaiĦu individuāli vai grupās (pēc atsevišėa plāna); 
2.3.6. gadījumā, ja students maina dzīves vietu, katra puse dod viĦam iespēju turpināt 

nodarbības savā augstskolā bez papildeksāmeniem un ar agrāk nokārtot disciplīnu 
pārskaitīšanu; 

2.3.3. veikt sadarbību zinātniski- pētnieciskā darba koordinēšanā, zinātniski -praktisko 
semināru un konferenču organizēšanā.  
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3. Vispārējie noteikumi 

 
3.1.  Katra puse nozīmē atbildīgo personu no štata pasniedzēju skaita, kas atbild par pastāvīga 

savstarpēja kontakta uzturēšanu; 
3.2.   nepieciešamības gadījumā sadarbības procesā var tikt veikta programmu korekcija. 

Programmu korekcijai jānotiek termiĦos, kas ir pietiekami veikto izmaiĦu praktiskai 
izpildei. 

 
 

4. Līguma termiĦš 
 
4.1.   Dotais līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža un darbojas 
līdz___________________.  

Līgums tiek uzskatīts par pagarinātu uz tādu pašu termiĦu un uz iepriekšējiem 
noteikumiem gadījumā, ja neviena no pusēm 2 nedēĜu laikā pēc līguma termiĦa 
beigšanās rakstiski neizsaka vēlēšanos lauzt līgumu; 

4.2.  pusēm ir tiesības pieprasīt grozījumu veikšanu vai pirmstermiĦa līguma laušanu, 
rakstveidā    paziĦojot otrai Pusei vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš; 

4.3.  darba procesā radušies grozījumi vai papildinājumi pie dotā līguma tiek noformēti ar 
pušu papildus vienošanām; 

4.4.  līgums ir sagatavots divos eksemplāros, katra Puse saĦem vienu eksemplāru, visiem 
eksemplāriem piemīt vienāds juridisks spēks. 

 
 

5. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 
 
 
Baltijas Starptautiskā Akadēmija 
Lomonosova iela 4, Rīgā, LV 1003 
Reă.Nr.000310180 
PVN reă.Nr. 40003101808 
A/S Banka Paritāte, 
Konts: LV28PRTT0260011173200 

Psiholoăijas Augstskola 
Lomonosova iela 4, Rīgā, LV 1003 
Reă.Nr. 000326117 
PVN Nr. 40003261174 
AKB “PAREKSS BANKA”, 
“LAIMDOTA’ fil. 
Kods: 310101708, 

Konts: LV 85PARX0000663551019 

 
 

Baltijas Starptautiskās akadēmijas  rektors 
Arkādijs Vocišs 

Psiholoăijas Augstskolas rektora v.i. 
Žanna Caurkubule 

 
 
 
Z. V. 

 
 
 
Z. V. 
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Pielikums Nr.19. 

 
 

PA reklāma masu informācijas līdzekĜos 
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Reklāmas un informatīvie materiāli par studiju iespējām 
 
 

1. Žurnāli, katalogi, grāmatas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avīzes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Televīzija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Radio 
 
 
 
 
 

Visa 

Mūsu Latvija 

Izglītības ceĜvedis 

 Privātās 

Kur mācīties 
tālāk? 

PA izdevumi 
Izglītība 2007. 

Mūsu izglītība   
pavasaris 2007. 

Privātā augstākā 
izglītība 

Psiholoăijas mums 

Rīga Līvāni Daugavpils Smiltene 

Jēkabpils 

Dagda 

Ogre Mālpils Dobele Talsi 

Radio PIK Eiropean Hit Radio 

Die
Latvija Izglī

Izglītība ārzemēs 

Neatkarīgā  
Rīta avīze 

Telegr

Vēs

BizneDienas 

CITADEL 
Rīgas balss 

Vakara ziĦas 

Mājas viesis 
Latvijas avīze 
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4. Tika organizētas tikšanās ar 12. klašu skolniekiem un apmeklētas skolas: 10, 15, 16, 18, 

20, 21, 23, 32, 51, 55, 60, 61, 71, 72, 75, 86, 88, 89, 92, 93, 95, Klasiskā ăimnāzija, Rīgas 
vakara ăimnāzija, R. Zolitūdes ăimnāzija, S.Žoltoka vidusskola, Herdera vidusskola, Centra 
Krievu privātăimnāzija, Rīgas Krievu vidusskola, Rīgas Universālā vidusskola, Rīgas 
AnniĦmuižas vidusskola, Rīgas Hanzas vidusskola, Jelgavas ăimnāzija, Salaspils 2. 
vidusskola, Salaspils vakara vidusskola, Limbažu 1. vidusskola, Limbažu 2. vidusskola, 
Limbažu 3. vidusskola, Limbažu vakara vidusskola. 

 
5. Tika aizsūtīti prospekti un bukleti uz dažādām Latvijas pilsētu skolām 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Atvērto durvju  dienas: 
 

2005./2006.m.g. – 9. decembrī, 4. februārī, 11. martā, 8. aprīlī, 6. maijā, 13. maijā, 10. jūnijā, 
8.jūlija. 

 

Kopējais atvērto durvju dienās klātesošo skaits: 

2006./2007. m. g. – 17. martā, 31. martā, 14. aprīlī, 28. aprīlī, 12. maijā, 2. jūnijā, 7. jūlij ā. 

2007./2008. m. g. -  8. marta, 22. martā, 5. aprīlī, 26. aprīlī, 17. maijā, 14. jūnijā, 15. jūlij ā. 
 

7.  Izstādē “Skola 200..” 
izdalīto prospektu skaits: 

 

Rīga  
Dauga Rēze Liep Jēkabpils 

Smilt Mad Tal Jelga Ogr



 

 

493 

        
2006.g. 

       
2007.g. 

        
2008.g. 
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