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1.  AUGSTSKOLAS STARPTAUTISKĀ UN NACIONĀLĀ VIDE 

1.1. Vispārējā informācija par augstskolu 
RISEBA ir viena no pirmajām privātajām augstākās izglītības iestādēm Latvijā un tā tika 

dibināta 1992.gadā. Šobrīd augstskolā studē vairāk kā 3000 studentu dažādu virzienu un līmeņu 
studiju programmās. RISEBA ir starp 10 lielākajām augstākās izglītības iestādēm Latvijā, ņemot 
vērā gan privātās, gan valsts augstskolas un universitātes. RISEBA ir reģistrēta Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistrā kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību un kā komercsabiedrība, 
savukārt kā akadēmiska institūcija tā ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijā. Līdz ar to tā ir 
gan Komerclikuma, gan likuma par augstāko izglītību objekts. RISEBA atrodas Rīgā, bet 
augstskolai ir arī filiāle Daugavpilī, otrajā lielākajā pilsētā Latvijā. Arī Daugavpils filiāle ir 
reģistrēta LR Izglītības un zinātnes ministrijā.  

2000.gadā RISEBA saņēma LR Izglītības un zinātnes ministrijas beztermiņa akreditāciju 
un tiesības piešķirt valsts atzītus grādus. Visas uz šo brīdi realizētās studiju programmas arī ir 
valsts akreditētas, savukārt tās, kuras salīdzinoši nesen ir saņēmušas licences, pašreiz ir 
akreditācijas procesā.   

Juridiski, uzņēmums SIA RISEBA ir Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskolas kā augstākās izglītības iestādes dibinātājs. Galvenā SIA RISEBA 
lēmējinstitūcija ir Valde, kuru pārstāv trīs locekļi – Valdes priekšsēdētājs un divi Valdes locekļi.  

Stratēģiska rakstura Valdes lēmumus, kas saistīti ar lielām naudas summām vai lēmumus, 
kas skar vispārēju uzņēmuma stratēģisko attīstību apstiprina Padome, kuras sastāvā ir trīs cilvēki. 

1.1.1. Misija un stratēģiskie mērķi 
Misija: Ceļš uz starptautisku karjeru 

RISEBA ir izaicinājums kreatīvi un radoši domājošiem cilvēkiem, kas ir spējīgi 
uzņemties atbildību un vēlas augt kā personības. Mūsu augsti kvalificētais personāls ar moderno 
tehnoloģiju palīdzību veicina radošu personību attīstību, lai tās būtu spējīgas profesionāli 
darboties profesionālajā vidē kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī, kā arī sekmē mūsu absolventu 
iekļaušanos multikulturālā vidē. Mūsu absolventi ir potenciālie darba devēji, kas sekmēs Latvijas 
un Eiropas ekonomisko izaugsmi.   

Vīzija: RISEBA: Biznesa, mākslas un tehnoloģiju universitāte  

RISEBA ir starpnozaru, multikulturāla universitāte, kas globālajam darba tirgum 
sagatavo zinošas, radošas un patstāvīgi domājošas personības, kuras ir izcili profesionāļi savā 
nozarē. RISEBA asociējas ar izcilu izglītību, starptautiski atzītiem diplomiem, augstu absolventu 
kvalitāti, izcilu zinātniski-pētniecisko bāzi un augsti kvalificētu personālu.   

Vērtības:  
Atklātība. RISEBA ir pazīstama ar individuālo attieksmi pret studējošajiem. Mūsu 

personāls rada studijām labvēlīgu vidi, kuras pamatā ir uzticība, cieņa un atsaucība. 

Sadarbība. RISEBA aktīvi sadarbojas ar vietējo un starptautisko biznesa vidi, sekmē 
augstskolas personāla un studējošo profesionālo izaugsmi. Kopā ar mūsu absolventiem un mūsu 
partneriem tiek veidota izcila mācību un darba pieredze, kas ir studiju procesa neatņemama 
sastāvdaļa.  

Mūžizglītība. RISEBA veicina studentu mūžizglītību. Mūžizglītība sekmē Latvijas un 
Eiropas valstu attīstīšanu kā mūsdienīgu zināšanu sabiedrību, kurai būtu pastāvīga ekonomikas 
attīstība, vairāk darbavietas un lielāka sociālā kohēzija.  
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Daudzveidība. RISEBA ir tilts starp Rietumu Eiropu un Austrumu Eiropu, kas 
studentiem nozīmē pirmo soli ceļā uz starptautisku karjeru. RISEBA nodrošina multikulturālu 
vidi, piedāvājot daudzveidīgas studiju programmas, studiju formas un apmācības dažādās 
valodās. Ētika un sociālā atbildība. RISEBA gatavo sociāli atbildīgus vadītājus un pieliek visas 
pūles, lai studējošie izprastu uzņēmējdarbības lomu augstas ētiskās prakses veidošanā un 
uzturēšanā visā sabiedrībā un profesionālajā vidē, vienlaikus nodrošinot labu vides aizsardzību 
nākamajām paaudzēm. 

Definētās misijas izpildei RISEBA ir izvirzījusi sekojošas stratēģiskās prioritātes:  
• Turpmāka skolas internacionalizācija. 
• Zinātnes attīstība. 
• Akadēmiskā personāla attīstība. 
• Jaunu studiju programmu izstrāde. 
• Nepārtraukta kvalitātes pilnveidošana.  
• Attiecību ar absolventiem pilnveidošana. 
• Mūžizglītības attīstība. 
• Augstskolas zīmola stiprināšana.  
• Sociālās atbildības sekmēšana.  

Saskaņā ar Augstskolas stratēģiju un noteiktajām stratēģiskajām prioritātēm, Augstskolai 
ir nodefinēti konkrēti, izmērāmi stratēģiskie mērķi, t.sk. atbildīgie darbinieki, mērķu izpildes 
mērījumu metodika un kritēriji, kā arī izpildes termiņi. 

1.1.2. Mārketings, sabiedriskās attiecības un komunikācija 
RISEBA ir augstākā izglītības iestāde, kura aktīvi strādā arī pie komunikāciju politikas 

attīstības. Komunikāciju aktivitāšu galvenie mērķi:   

• Noturēt savas pozīcijas Latvijas izglītības tirgū, paplašinot tirgus daļu. 
• Veicināt augstskolas atpazīstamību.  
• Veidot augstskolas tēlu kā nozares ekspertam ar starptautisku pieredzi.  
• Strādāt, lai paaugstinātu augstskolas reputāciju.  

Veidojot komunikāciju politiku, tiek definētas galvenās mērķauditorijas un tām arī 
veidotas komunikāciju aktivitātes, lai piesaistītu jaunus studentus un paaugstinātu lojalitāti 
esošajiem studentiem. Komunikāciju aktivitātes tiek izstrādātas paredzot nepieciešamos resursus 
to realizācijai, nodrošinot efektīvu esošo resursu izmantošanu. Komunikāciju plāna izstrāde un 
realizācija notiek ciešā sadarbībā ar RISEBA programmu direktoriem, jo augstskolai arvien 
paplašinoties studiju programmu dažādības ziņā, arī mērķauditorija nepārtraukti mainās, 
dažādojas, kā arī attīstoties informāciju tehnoloģijām mainās komunikāciju kanāli un formas.  

Jāatzīmē, ka augstskolas reputāciju Latvijas augstākās izglītības tirgū galvenokārt veido 
un nodrošina tieši RISEBA studējošie un absolventi, jo vairāk kā 60% pirmkursnieku kā 
pamatojumu savai izvēlei studēt RISEBA gadu no gada atzīmē informācijas iegūšanu no 
draugiem, radiem, paziņām – cilvēkiem, kas pie mums studējuši vai vēl joprojām studē. Tas  
liecina, ka tirgus daļas saglabāšanai nepieciešams būtisks uzsvars uz studiju kvalitāti un precīzu 
iekšējo komunikāciju, savukārt – lai tirgus daļu palielinātu apstākļos, kad studentu skaits Latvijā 
kopumā samazinās, nepieciešams veikt papildus mārketinga un sabiedrisko attiecību aktivitātes.    

Papildus augstskolas komunikāciju aktivitātē, būtisku lomu ieņem arī Studējošo 
pašpārvalde, kura ik gadu organizē studentu pasākumus, piemēram tādus kā Studentu Paradīze, 
Mīlestības Svētki, Global Innovatin Tournament, Mis un Misters, kur notiek koordinācija ar citu 
Latvijas un ārvalstu studentu organizācijām.  
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Attīstoties augstskolas studiju programmām un cīnoties par tirgus daļas palielināšanu, 
nepieciešams uzlabot augstskolas zīmolu, lai palielinātu tā atpazīstamību un vērtību. Papildus 
tam paredzēts būtiski attīstīt komunikāciju Interneta vidē, tai skaitā strādājot pie jaunas mājas 
lapas un izmantojot komunikācijā sociālos tīklus un citus Interneta kanālus, kas populāri 
potenciālo studentu vidū. Lai piesaistītu augstskolai studentus no ārvalstīm, mērķtiecīgi tiek 
strādāts pie potenciālo studentu uzrunāšanas ārpus Latvijas – mērķa tirgi un komunikāciju kanāli 
tiek precizēti ar pētījumiem. Tāpat arī, lai piesaistītu tos jauniešus, kuri svārstās par lēmumu 
studēt ārpus Latvijas, tiek organizēta komunikācija, lai pārliecinātu par studiju iespējām Latvijā. 

1.1.3. Augstskolas pārvaldīšanas sistēma un vadība 
RISEBA kā augstākās izglītības institūcija tiek pārvaldīta saskaņā ar Augstākās izglītības 

likumu, kurš nosaka, kādām pārvaldības institūcijām jābūt augstskolā, kā arī nosaka šo 
akadēmisko institūciju autonomiju.   

Satversmes sapulce ir Augstskolas augstākā koleģiālā  pārstāvības un vadības institūcija 
un lēmējinstitūcija akadēmiskajos un zinātniskajos jautājumos. Satversmes sapulci ievēl uz 
trijiem gadiem aizklāti balsojot no akadēmiskā personāla, pilna laika studējošajiem un vispārējā 
personāla pārstāvjiem.  

Senāts ir Augstskolas personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kas 
apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas Augstskolas darbības sfēras. Senāta sastāvā ir 
15 senatori, no kuriem vienpadsmit ir akadēmiska personāla pārstāvji, trīs studējošo pārstāvji un 
viens administrācijas pārstāvis. Studējošo pašpārvaldes no sava vidus ievēl studējošos, kuri 
pārstāv studentu intereses Augstskolas senātā.    

RISEBA rektoru aizklātās vēlēšanās uz pieciem gadiem ievēl Satversme. Rektoru var 
ievēlēt uz attiecīgo termiņu ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Rektors var būt persona, kurai ir 
vismaz doktora grāds.  Nedēļas laikā pēc ievēlēšanas, augstskolai ir jāinformē LR Izglītības un 
zinātnes ministrija par vēlēšanu rezultātiem, jo ievēlētais rektors ir jāapstiprina LR Ministru 
kabinetā.   

Lai arī rektors ir atbildīgs par augstskolas darbību kopumā, pastāv vēl vairākas koleģiālas 
institūcijas, kas nodrošina plašāku personu loka iesaistīšanos skolas pārvaldīšanas procesos. 
Nākamajā attēlā atspoguļotas RISEBA pārvaldības institūcijas, kas nodrošina lēmumu 
pieņemšanu augstskolā.   
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RISEBA pārvaldības un lēmumu pieņemšanas institūcijas  

 

RISEBA vadības sistēma balstās uz mērķu sasniegšanu attiecīgajā studiju gadā, tā ir 
vērsta uz konkrētiem rezultātiem; tā ir veidota tā, lai veiksmīgi darbotos nepārtraukti mainīgajā 
vidē, tajā pat laikā attīstoties un pilnveidojoties. Viens no galvenajiem kritērijiem – rīkoties 
saskaņā ar misiju. 

1.1.4. Saikne ar biznesa/profesionālo vidi  
Lai spētu nodrošināt RISEBA misiju un sagatavot augsti kvalificētus savas nozares 

profesionāļus, spējīgus darboties kā nacionālā, tā starptautiskā vidē, nepieciešams nodrošināt 
saikni ar biznesa un profesionālo vidi. Cieša saikne ar darba devējiem un biznesa vidi – tas ir 
viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem izglītības kvalitātei un RISEBA absolventu 
pieprasījumam darba tirgū.   

RISEBA nodrošina ieinteresēto pušu, tai skaitā, darba devēju dalību tādās koleģiālajās 
institūcijās kā Padomnieku konventā un studiju programmu Padomēs, tādā veidā nodrošinot 
iesaistīšanos augstskolas un studiju programmu attīstībā.  

Padomnieku konventa mērķis ir veicināt augstskolas darbības stratēģisko attīstību.  

Katrai RISEBA studiju programmai ir sava Padome, kuras sastāvā ir pārstāvji no visām 
ieinteresētajām pusēm – darba devēji, studējošie, absolventi, mācībspēki utt., kuri ir ieinteresēti 
un ar savu piedalīšanos sekmē attiecīgo studiju programmu attīstību. Programmu padomes pilnā 
sastāvā tiekas vismaz reizi semestrī. Studiju programmu Padomju sastāvos ir pārstāvētas tādas 
organizācijas kā A.W.Olsen & Partners Scholz & Friends Riga Partner, SIA „Komunikoloģisko 
pētījumu centrs”, SIA „DAIS”, Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācija, Latvijas 
Reklāmas asociācija, Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem, žurnāls „Biznesa 
psiholoģija”, RIMI Baltic, HAVI Logistics, DnB NORD Banka, Latvijas Televīzija, Latvijas 
Personāla vadīšanas asociācija, Severstallat u.c. 

 

Senāts

Satversme

Rektors

Vadības sapulce

Metodiskā padome Zinātniskā padome 

Katedru sēdes Programmu padomes 

Padomnieku  
konvents
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Kopumā var uzskaitīt sekojošus mehānismus, kas tiek realizēti, lai nodrošinātu saikni ar 
profesionālo vidi:  

- ar RISEBA absolventu starpniecību; 
- Padomnieku konventa darbība; 
- Studiju Programmu Padomju darbība; 
- Karjeras izaugsmes centra darbība; 
- dalība Latvijas un ārvalstu profesionālajās asociācijās un organizācijās: 
• Latvijas Darba devēju konfederācija;  
• Latvijas personāla vadīšanas asociācija;  
• Lielbritānijas tirdzniecības un un rūpniecības kamera Latvijā;  
• Latvijas Koledžu asociācija (LKA) 
• Latvijas Studentu Apvienība (LSA) 
• Privāto augstskolu asociācija (PAA) 
• Rektoru Padomes Atbalsta Biedrība (RP) 
• The Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB 

International), ASV 
• Baltic Management Development Association (BMDA), Lietuva  
• Central and Eastern Europe Management Development Association (CEEMAN), 

Slovēnija 
• Consortium of International Double Degrees (CIDD ), Francija 
• Education Development International (EDI), Lielbritānija 
• European Foundation for Management Development (EFMD), Beļģija 
• European Association for International Education, Nīderlande 
• Russian Association of Business Education (RABE), Krievija 
- speciālistu-praktiķu iesaistīšana studiju procesā – nodarbību, studiju darbu, 

noslēguma darbu vadīšanā, izstrādē u.tml.; 
- studējošo iesaistīšana un atbalstīšana praktisko (pētniecisko) projektu realizācijā; 
- prakšu vietu nodrošināšana studējošajiem;  
- u.c.  

2010. gadā RISEBA noslēdza 12 jaunus sadarbības līgumus ar uzņēmumiem - darba 
devējiem par prakses nodrošināšanu studentiem, speciālistu – praktiķu piesaisti studiju procesa 
nodrošināšanai un uzņēmumu pārstāvju dalību studiju programmu pilnveidošanā. Studiju 
reglamentējošie noteikumi paredz individuālo prakšu līgumu noslēgšanu prakses laikā starp 
RISEBA, Studentu – Praktikantu un Uzņēmumu – Prakses devēju pēc uzņēmuma iniciatīvas.  

Attīstot studējošo akadēmisko potenciālu, RISEBA sekmē viņu iesaistīšanos uzņēmumu 
rīkotajos pētniecības projektos 2010./2011. studiju gadā RISEBA bakalaura studiju programmu 
„Uzņēmējdarbības organizācija un vadība” un „Eiropas biznesa studijas” dienas nodaļas studentu 
7 projekti izturēja 1. kārtu “Swedbank” a/s sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības 
Fondu rīkotajā Open Mind 2010 stipendiju konkursā. Otro vietu 13 komandu vidū izcīnīja  
RISEBA Daugavpils filiāles bakalaura studiju programmas „Elektroniskā komercija” 5. kursa 
trīs studenti ar projektu TatooGuild.lv, kuriem šīs balvas rezultātā tiks sniegts biznesa inkubatora 
atbalsts, kā arī bezmaksas iespēja piedalīties konkursā „Ideju kauss”. 

1.1.5. Zinātniski pētnieciskā darbība  
Viena no RISEBA stratēģiskajām prioritātēm ir zinātnes attīstība. Zinātniski pētnieciskās 

darbības galvenais uzdevums ir radīt, nodot, izplatīt un saņemt zināšanas gan no akadēmiskā 
personāla, gan studējošo puses.  



©RISEBA, 2011                          maģistra studiju programma “Projekta vadība” 
_____________________________________________________________________________________________ 

10 
 

2009. gada janvārī tika izstrādāta RISEBA zinātniskās darbības stratēģija turpmākajiem 5 
gadiem. Viens no zinātniskās darbības pamatmērķiem ir nodrošināt veiksmīgu pētniecības un 
zināšanu veidošanu, nodošanu, izplatīšanu un pielietošanu.  

Zinātniskās darbības stratēģiskie mērķi: 
• attīstīt un atbalstīt zinātnisko vidi RISEBA; 
• ievēlēto profesoru skaita palielināšana;  
• pilnveidot un attīstīt starpaugstskolu doktora studiju programmu „Biznesa vadība”, 

tādējādi arī sekmējot un stiprinot sadarbību ar partneraugstskolām (VeA un BA); 
• iesaistīt esošos doktorantus pētnieciskajā darbībā un pedagoģiskajā darbā;  
• attīstīt un pilnveidot intelektuālo ieguldījumu portfeli;  
• iesaistīt studējošos zinātniskajā darbībā – veidot tā saucamās zinātniskās „piramīdas” 

dažādās nozarēs, kurās iekļauti visu līmeņu studējošie un akadēmiskais personāls”. 

Zinātniskās darbības misija: 

RISEBA pētnieciskā darbība sekmē un veicina zināšanu padziļināšanu vadībzinību 
nozarē, kā arī zināšanu izplatīšanu un to inovatīvu pielietošanu studentu, pasniedzēju, uzņēmēju, 
politisko organizāciju un sabiedrības labā kopumā.  

Zinātniskās darbības vīzija: 

Veicināt RISEBA atpazīstamību Eiropas un Starptautiskajā pētniecības tirgū ar studējošo 
un pasniedzēju savstarpējas sadarbības un zinātnisko pētījumu palīdzību.  

RISEBA zinātniskā darba pamatvirzieni: 
• Biznesa vides pētījumi, t.sk., biznesa makrovides novērtēšana un analīze 
• Lauksaimniecības un lauku politikas ietekme uz lauksaimniecības sektora attīstību 

Latvijā 
• Konkurences pētījumi Latvijā.. 

2009.gada 2.jūnijā RISEBA tika reģistrēta IZM Zinātnisko institūciju reģistrā, kā arī tika 
nodibināta triju augstskolu (RISEBA, VeA, BA) Vadībzinātnes profesoru padome. 

2006./2007.studiju gadā tika uzņemti pirmie doktoranti starpaugstskolu doktora studiju 
programmā „Biznesa vadība”, kas veidota kopā ar Banku augstskolu un Ventspils augstskolu.  

Uzņemto doktorantu skaita dinamika: 

2006.gads – 8  
2007.gads – 4  
2008.gads – 10  
2009.gads – 5  
2010.gads - 6 

Saskaņā ar MK 2010.gada 20.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.37) un MK noteikumiem 
Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu 
augstskolām " Rīgas Starptautiskajai ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolai ir 
piešķirtas promocijas tiesības vadībzinātnē. 

 
1.2. Akadēmiskais personāls 

1.2.1. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
nākamajiem sešiem gadiem  

RISEBA ir izstrādāta un tiek īstenota šāda akadēmiskā personāla sastāva veidošanas 
politika: 
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• nodrošināt, lai visus studiju kursus pasniegtu kvalificēti, zinātniski un metodiski 
sagatavoti pasniedzēji, kuri darbā izmanto mūsdienīgas darba metodes un pārzina personāla 
vadības, organizāciju uzvedības, uzņēmējdarbības un tiesību praksi; 

• nodrošināt, lai ne mazāk kā 50% mācībspēku, kas saistīti ar studiju programmas 
īstenošanu strādātu RISEBA pamatdarbā; 

• saskaņā ar vienu no RISEBA stratēģiskajām prioritātēm, kas nosaka, ka tuvāko 
piecu gadu laikā akadēmiskā personāla ar doktora grādu skaits jāpaaugstina līdz 70%, RISEBA 
sekmēt akadēmiskā personāla attīstību, daļēji apmaksājot studijas doktorantūrā;  

• svarīgākie kritēriji akadēmiskā personāla atlasei ir doktora grāds, zinātniskā 
darbība un pedagoģiskā darba pieredze;  

• saskaņā ar akadēmiskā personāla zinātnisko pētījumu un interešu virzieniem, 
sekmēt dalību konferencēs, semināros un projektos, kā arī kvalifikācijas paaugstināšanas 
programmās; 

• piesaistīt starptautiskās ievirzes kursu nodrošināšanai pasniedzējus no tādām 
ārvalstu augstskolām, kā piemēram:  

o Solfordas Universitāte (Lielbritānija), 
o IMISP-International Management Institute St.Petersburg (Sankt-Pēterburga), 
o EBS-Estionian Business School (Igaunija), 
o MIRBIS-Moscow International Higher School (Maskava), 
o Comenius Universitāte (Slovākija), 
o Haaga Instituutin Ammattikorkeakoulu (Somija). 
o Nozares kursu studijām piesaistīt profesionālās vides pārstāvjus no tādām 

organizācijām, kā piemēram: Latvijas Personāla vadības asociācija, Namu pārvaldītāju un 
apsaimniekotāju asociācija, Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, Latvijas Darba 
Devēju konfederācija, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, Latvijas reklāmas asociācija 
u.c. 

o Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība, 
o Lattelecom, 
o Komercbankām, piemēram, SEB banka, Citadele Banka, Latvijas Krājbanka, 

Swedbanka, 
o Auditoru kompānijām, piemēram, Price Waterhouse Coopers, Deloite Latvija 
o  „Balta eko”, 
o Decus Ltd., 
o SIA „DAIS” 
o SIA „K&T Legal and Tax”u.c. 

Augstskolā ievēlēšana akadēmiskajos amatos notiek atbilstoši Nolikumam par vēlēšanām 
akadēmiskajos amatos un saskaņā ar Latvijas Republikas Darba likumu, Latvijas Republikas 
Augstskolu likumu, un citiem Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos nosaka, kādiem kritērijiem jāatbilst 
pretendentiem, lai tos varētu ievēlēt augstskolas akadēmiskajos amatos. Augstskolas mērķis arī 
turpmākajos gados ir pilnveidot akadēmiskā personāla atlasi. Radīt pārskatāmu un kvalitatīvu 
akadēmiskā personāla atlases sistēmu, kurā tiek izvēlēti vispiemērotākie amata pretendenti. 
Tāpēc Nolikums un atlases kritēriji  tiek pastāvīgi pilnveidoti. Piemēram, lai uzlabotu 
akadēmiskā personāla atlases procesa kvalitāti, 2010.gadā ieviesta un uzsākusi darbu Komisija 
pretendentu atbilstības akadēmiskajiem amatiem izvērtēšanai. Tā papildus katedrām izvērtē 
pretendentus uz ievēlēšanu akadēmiskajos un administratīvajos (piemēram, katedru vadītāji) 
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amatos un sniedz savu atzinumu Senātam. Nolikumā izdarīti papildinājumi, lai ņemtu vērā 
specifiskās prasības akadēmiskā personāla atlasei radošajās nozarēs 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija pastāvīgi tiek pilnveidota gan paaugstinot atlases 
kritērijus akadēmiskā personāla ievēlēšanai, gan virzot akadēmisko un administratīvo personālu 
mācībām doktorantūrā. Turpmākajos sešos gados akadēmisko personālu ar doktora grādu varētu 
papildināt šādi RISEBA darbinieki, kas uzsākuši vai turpina studijas doktorantūrā. 

RISEBA darbinieki – doktoranti un zinātnisko pētījumu virzieni  

N.p.
k. Vārds, uzvārds Zinātniskā darba tēma 

1. Aloizs Lešinskis Transporta līdzekļu operatoru darbības objektīvas novērtēšanas 
metožu izstrāde, izmantojot instrumentālās kontroles līdzekļu 
informāciju 

2. Egmonts Treiguts Laika rindu analīze lietojot mākslīgus neironu tīklus 
3. Eva Blūma  

 
Latvijas augstskolu absolventu kreativitātes ietekme uz organizāciju 
konkurētspēju 

4. Fēliks Polis Eiropas Savienības darba tiesības, problēmas un risinājumi 

5. Inga Doveika Sagaidāmo rezultātu un to mērījumu loma augstākās izglītības 
iestādes konkurētspējas paaugstināšanā  

6. Iveta Ludviga Kultūras identitāte kā konkurētspējīgas priekšrocības veidošanas 
avots 

7. Leonids Krēmers Intelektuālas transporta sistēmas modeļu izstrāde un pētīšana 
8. Nadežda Rika Latvijas augstākās izglītības konkurētspējas paaugstināšanas iespējas 

izglītības globalizācijas apstākļos 
9. Solveiga Blumberga Sekmīgas uzņēmējdarbības prognozēšana saistībā ar uzņēmēja 

sociālpsiholoģiskajiem resursiem 
10. Glorija Sarkane Augstākās izglītības pakalpojumu mārketings 
11. Jānis Holšteins  Audiovizuālo mediju vadīšana Latvijā 
12. Agita Kalviņa Organizācijas pārmaiņu procesu īstenošana, lai sasniegtu uz 

rezultātu vērstas un efektīvas izpildes vadību, kas palīdz sasniegt 
organizācijas stratēģiskos mērķus 

1.2.1 Akadēmiskā personāla sastāvs 

Saskaņā ar „Augstskolu likuma” 27.pantu, RISEBA akadēmisko personālu veido: 
profesori, asociētie profesori, docenti, vadošie pētnieki, lektori, pētnieki, asistenti. Akadēmiskie 
amati RISEBA tiek ieņemti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, vēlēšanu kārtībā, ko 
nosaka augstskolas „Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos RISEBA”. Nolikumā 
iekļauti docētāju kvalifikācijas un atbilstības kritēriji atbilstoši „Augstskolu likuma” 32.,36., 38., 
39. un 40. pantiem.  

RISEBA akadēmiskais personāls sastāv no 62 personām, kuras RISEBA ir pamatdarbā. 
Starp šīm personām: 

• 30 – doktora zinātniskais grāds; 
• 16 – profesori, asociētie profesori; 
• 25 – maģistra grāds; 
• 25 – docenti; 
• 21 – lektori. 

Salīdzinot ar pagājušo (2010) gadu, ir pieaudzis akadēmiskā personāla skaits ar doktora 
grādiem.  
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Kā jau iepriekš minēts 1.1.5. sadaļā „Zinātniskā darbība”, RISEBA viens no 
stratēģiskajiem mērķiem ir palielināt akadēmiskā personāla ar doktora grādu skaitu, kā arī 
stiprināt tieši akadēmisko kvalifikāciju.  

Tāpat arī studiju programmu realizācijā piedalās augsti kvalificēti speciālisti, kas pārstāv 
profesionālo vidi gan Latvijā, gan ārvalstīs (no Lielbritānijas, Somijas, Francijas, Igaunijas, 
Lietuvas, Krievijas u.c. valstīm).  

Viens no galvenajiem RISEBA konkurētspējas faktoriem arī turpmākajos gados būs 
augsti kvalificēts, profesionāls un uz attīstību vērsts personāls. Virzoties uz augstskolas misijas, 
vīzijas un mērķu sasniegšanu, mērķtiecīgi tiks veicināta akadēmiskā personāla kvalifikācijas 
paaugstināšana, noteiktas, attīstītas un uzturētas darbinieku zināšanas un kompetences.   

Docētāji turpinās sistemātiski pilnveidot kvalifikāciju kā individuāli - apmeklējot dažādus 
seminārus, kursus un konferences gan Latvijā, gan citās valstīs, tā arī aktīvi iesaistoties RISEBA 
atbalstītās Eiropas mēroga docētāju mobilitātes aktivitātēs. Augstskola atbalstīs akadēmiskā 
personāla komandējumus, kas saistīti ar Erasmus projekta un citām aktivitātēm. 

 
1.3. Starptautiskā darbība  

Augstskolas internacionalizācija ir viena no RISEBA stratēģiskajām prioritātēm un 
galvenokārt tā tiek nodrošināta ar tādu aktivitāšu palīdzību kā dalību starptautiskās organizācijās, 
piedalīšanos starptautiskos projektos un slēdzot dažāda veida sadarbības līgumus ar ārvalstu 
organizācijām. RISEBA apzinās, ka ļoti svarīga loma internacionalizācijai ir attiecībā uz studiju 
programmu attīstību, tāpat kā uz akadēmiskā personāla un studējošo mobilitāti. Tāpēc augstskola 
arvien meklē veidus kā sadarboties un vienojas par sadarbību ar tādām ārvalstu augstākās 
izglītības iestādēm, kuras ir ieinteresētas studējošo un akadēmiskā personāla apmaiņā, tāpat kā 
kopēju studiju programmu realizēšanā.  

Dalība starptautiskajās organizācijās: Eiropas Fonds menedžmenta attīstībai (EFMD), 
Britu Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latvijā locekle, Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras Londonas eksāmenu centrs Latvijā, Baltijas Menedžmenta attīstības asociācija 
(BMDA), Starptautiskais dubultgrāda konsorcijs (CIDD), Krievijas Biznesa izglītības asociācija 
(RABE), Starptautiskā biznesa augstskolu attīstības asociācija (AACSB), Eiropas starptautiskā 
izglītības asociācija (EIEA), Parīzes Tirdzniecības un Rūpniecības kamera un Centrālās un 
Austrumeiropas Menedžmenta attīstības asociācijas (CEEMAN) locekle. 

Studentu starptautiskās iespējas 
RISEBA ir noslēgusi sadarbības līgumus ar vairāk kā 60 augstskolām 26 valstīs   

Studentiem ir iespēja izmantot dažādus sadarbību veidus: 

• Dubultgrāds – saskaņā ar šo līgumu, daļu mācību laika tiek pavadīta RISEBA, 
bet daļa – augstskolā ārzemēs (mācību ilgums ārzemēs ir atkarīgs no tā, kura universitāte 
un kura programma tiek izvēlēta). Veiksmīgi nokārtojot eksāmenus un aizstāvot 
diplomdarbu abās augstskolās, tiek saņemti gan ārzemju augstskolas diploms, gan 
RISEBA; 

• Apmaiņas programma – iespēja studēt vienu vai divus semestrus 
viesuniversitātē; 

• ERASMUS programma – apmaiņas programma sekmīgākajiem studentiem, 
kura dod iespēju studēt vienu vai divus semestrus ārvalstu universitātē un saņemt 
stipendiju. 
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Starptautisko  studentu  skaits – apmēram  1.3.% no  visiem  studējošiem.   
2010./2011.  studiju  gadā   -  48  ārzemnieki, no kuriem  42 
studē Rīgā   un  6   Daugavpilī; 80 %  bakalaura  līmenī,  20% 
- maģistrantūrā. 
 Starptautisko vidi  veido  arī  apmaiņas programmas  
studenti.  Katru  gadu   RISEBA  studē    ap 50  apmaiņu  
ārzemju  studenti,  75%  no tiem  - bakalaura  līmenī, bet  25 
% -  maģistra  līmeņi.  Savukārt    50 RISEBA studenti katru  
gadu piedalās   apmaiņas  programmās.  
 Viens no augstskolas starptautiskās darbības 
galvenajiem stratēģiskajiem mērķiem ir 2011./2012. studiju 
gadā ārvalstu studenti būs ne mazāk kā 2%, bet 2015.gadā - 
25% no studējošajiem atsevišķās programmās („Eiropas 
biznesa studijas”, „Starptautiskais bizness”, „Audiovizuālā 
mediju māksla”, „Arhitektūra”).  

Kā viens no jaunu sadarbības partneru izvēles kritērijiem ir noteikt, vai potenciālais 
sadarbības partneris ir starptautiski akreditēta augstākās izglītības iestāde. 

Ar zemāk minētajām partneraugstskolām ir noslēgti sadarbības līgumi ne tikai par 
apmaiņas programmu realizēšanu, bet arī dubultgrādu iegūšanai.  

FRANCIJA Groupe ESC Troyes 
Normandy Business School 

ZVIEDRIJA Vaxjo University 

NĪDERLANDE Arhnem  Business  School 
INHOLLAND University in Rotterdam 

SOMIJA HAAGA-HELIA University of Applied Sciences 
VĀCIJA University of Applied Sciences in Mainz 

Starptautiskās darbības, kā arī studējošo piesaistīšanas un internacionalizācijas ietvaros 
studiju procesā tiek piesaistīti starptautiski lektori un speciālisti. Šie starptautiskie speciālisti tiek 
aicināti uz RISEBA gan fiziski, gan arī virtuāli, t.i. „online” lekciju vai konsultāciju formā. 

Ārvalstu vieslektoru vidū ir pārstāvji no Baltijas, Austrumu, Eiropas un Ziemeļamerikas 
sadarbības universitātēm un augstskolām (skat. sadaļu akadēmiskais personāls). 

 
1.4. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

1.4.1. Finansēšanas avoti 
RISEBA studiju procesa finansēšanas avotu struktūru veido 99.5% apjomā studiju maksa 

un 0.5% apjomā valsts budžeta līdzekļi (dotācija).  

Studiju maksa  
Kopš RISEBA dibināšanas brīža studiju maksa ir galvenais studiju procesa 

nodrošināšanas finansējuma avots. Studiju maksa tiek segta no fizisko un/vai juridisko personu 
līdzekļiem, un proti:  

• studējošā vecāku un citu radinieku personīgie līdzekļi; 
• studējošā personīgie līdzekļi; 
• studējošā darba devēja līdzekļi; 
• studiju kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu; 
• komerckredīts; 

Valsts 
Studentu  skaits 

Baltkrievija  3 
Horvātija  1 

Igaunija 1 

Kirgizstāna 1 
Krievija  28 
Lietuva  5 

Norvēģija  1 
Turkmenistāna  1 

Ukraina  5 
Uzbekistāna  1 

Vācija  1 
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• sponsoru līdzekļi. 

Studiju maksas apmēru un samaksas kārtību katram studiju gadam nosaka un apstiprina 
RISEBA Senāts. RISEBA noteikusi sekojošas studiju maksas apmaksas iespējas studējošiem: 

• par visu studiju programmu kopumā; 
• par vienu studiju gadu; 
• par vienu semestri; 
• par mēnesi, saskaņā ar studiju līgumā noteikto studiju maksas maksājumu grafiku, 

precīzi ievērojot samaksas termiņus un summas. 

Valsts budžeta līdzekļi (dotācija) 
Tikai sākot ar 2008./2009.studiju gada 2.semestri RISEBA saņem nelielu Valsts budžeta 

dotāciju doktora studiju programmā „Biznesa vadība”, kas nodrošina 5 budžeta vietu izmaksu 
segšanu un stipendiju izmaksu 5 doktorantiem. 

1.4.2. Studiju vide – telpas un  aprīkojums 
Meža ielas kopējā telpu platība sastāda 6547.02 m2, no tiem 3340 m2 paredzēti studiju un 

zinātniskajam darbam, 149 m2 audio vizuālo mediju studijām. Augstskolā ir 33 auditorijas, ar 
ietilpību no 24 – 121 vietām; 5 datoru klases, kā arī darbiniekiem un studējošajiem ir pieejams 
kopēšanas centrs. 

Visas auditorijas ir aprīkotas ar vizuālās demonstrēšanas iekārtām, visās auditorijās ir 
uzstādīti jaudīgi stacionāri video projektori. RISEBA studiju procesa nodrošināšanai tiek 
izmantoti 209 datori, no kuriem 143 paredzēti studiju darbam.  

Ar 2011.gada maiju daļēji un pilnībā, sākot ar nākošo studiju gadu studiju process tiks 
uzsākts jaunajā, Ūdens ielas 6 ēkā – Arhitektūras un mediju centrā. Šajā studējošajiem apmēram 
1500 m2 platībā būs pieejams -  fotostudija (aprīkota ar stacionāru apgaismošanas tehniku), skaņu 
ierakstu studija (aprīkota ar stacionāru  audio ierakstu un montāžas aparatūru), videostudija 
(aprīkota ar stacionāru apgaismošanas tehniku, ģērbtuvi, grimmētavu, rekvizītu un kostīmu 
noliktavu), divas Video montāžas studijas (katra aprīkota ar 16 darba vietām un 14 Apple 
datoriem ar  Final Cut programmatūru), divas Video montāžas darba telpas (katra aprīkota ar 8 
darba vietām un 4 Apple datoriem ar Final Cut un Adobe Premier programmatūrām), pasākumu 
un izrāžu zāle, aktiermeistarības zāle, piecas tehniski labiekārtotas auditorijas, kā arī atvērtā tipa 
transformējamas auditorijas 437 m2 kopplatībā. 

1.4.3. Pieeja datoriem un datorklašu aprīkojums 
Visi RISEBA datori ir pieslēgti pie lokālā tīkla un pie Interneta tīkla.  

Augstskolas telpās ir pieejams bezvadu tīkls (WiFi), kurš nodrošina pieeju Internet 
tīklam.  

Studentiem, mācībspēkiem un administrācijas darbiniekiem ir pieejama sekojoša 
datortehnika un programmatūra:  

243 MS Windows darbavietas ar uzstādīto standarta programmatūras komplektu: 

• MS Office Entreprise 
• MS Internet Explorer 
• Adobe Reader 
• VLC Media Player 
• Quick Time Alternative 
• Real Player Alternative 
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• 7zip  

13 Apple MacOS X datori ar uzstādīto Apple FinalCut Studio programmatūru. 

Tāpat, datorklasēs un darbinieku darbavietās ir pieejama sekojoša programmatūra: 

• 321 WinLats – 180 darbavietas 
• ABBY FineReader – 2 darbavietas 
• Adobe Acrobat Pro – 4 darbavietas 
• Adobe Photoshop – 22 darbavietas 
• Ahead Nero – 17 darbavietas 
• ALP Pluss Alga – 1 darbavieta 
• ALP Pluss GrossBuh – 30 darbavietas 
• AVS Bilance – 5 darbavietas 
• Corel DRAW – 24 darbavietas 
• CyberLink PowerDVD – 4 darbavietas 
• Danware NetOp – 40 darbavietas 
• Hansaworld Enterprise – 20 darbavietas  
• GIMP – 20 darbavietas 
• Intopia B2B – 1 darbavieta 
• Latvikon Konsultants – 2 darbavietas 
• MAKS S Osn - 3 darbavietas 
• Microsoft Project – 36 darbavietas 
• Microsoft FrontPage – 20 darbavietas 
• Microsoft Visio Pro – 5 darbavietas 
• OpenOffice – 150 darbavietas 
• QSR NVIVO – 1 darbavieta 
• RARLAB WinRAR – 110 darbavietas 
• Sphinx Survey – 1darbavieta 
• SPSS – 35 darbavietas 
• Tildes Birojis – 10 darbavietas 
• Vmware Player – 20 darbavietas 

E-komercijas studiju programmas studentiem un mācībspēkiem ir pieejama arī cita 
Microsoft programmatūra  (tajā skaitā operētājsistēmas, serveri, izstrādes rīki), kura tiek 
izplatīta zem MSDN Academic Alliance nosacījumiem. 

Studentiem, mācībspēkiem un administrācijas darbiniekiem ir pieejami sekojoši lokālā 
tīkla resursi un aplikācijas: 

• Augstskolas mājas lapa 
• MOODLE e-studiju vide studentu un pasniedzēju komunicēšanai  un 

studiju materiālu publicēšanai 
• Microsoft Exchange e-pasta serveris  
• Hansaworld Enterprise serveris  
• Failu serveri  
• Tīkla daudzfunkcionālās drukāšanas iekārtas (kopētājs/printeris/skeneris) 
• Virtuālie web un datubāzes serveri laboratorijas darbiem 

Tīkla un serveru infrastruktūra sastāv no 20 fiziskiem un virtuāliem serveriem, uz kuriem 
darbojās sekojoša programmatūra: 

• Apache un Microsoft Internet Information Server web serveri;  
• MySQL un Microsoft SQL datu bāzes serveri 
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• Windows, Linux, FreeBSD un Vmware serveru operētājsistēmas 
Darbavietu un datortīkla aizsardzību nodrošina Symantec Endpoint Protection un TrendMicro 
ScanMail antivīrusa programmatūra, ka arī Cisco PIX ugunsmūris. 

1.4.4. Audio vizuālās tehnikas nodrošinājums 
Nodarbībām un patstāvīgajam darbam studentiem un mācībspēkiem ir iespēja izmantot:  

• 4 profesionālas videokameras ar papildus aprīkojumu 
• 22 digitālas videokameras  
• 14 digitālas fotokameras, no tiem 4 spoguļkameras  
• 5 foto un video apgaismojuma komplekti (prožektori, zibspuldzes) 
• 4 profesionālie mikrofonu komplekti 
• 3 LCD televizori   
• 1 profesionālais video kasešu rakstītājs 
• 1 DVD atskaņotājs 
• 1 video kasešu atskaņotājs 

• 13 iMAC datori video montāžai 

1.4.5. Bibliotēkas resursi 
Kopējā bibliotēkas telpu platība ir 453m2, lasītavā ir 32 lasītāju vietas, datoru klasē 

- 18 datoru vietas ar pastāvīgu Internet pieslēgumu.  

RISEBA bibliotēkā pieejamie elektroniskie resursi: 
o RISEBA Library – bibliotēkas grāmatu elektroniskais katalogs;  
o periodikas elektroniskajā katalogā  
o Emerald (www.emeraldinsight.com); 
o EBSCOhost (http://search.ebscohost.com); 
o Leta arhīvā (www.leta.lv); 
o Harward Business School elektroniskie materiāli. 

 

Bibliotēkas fondi:  
Bibliotēkā pieejama literatūra angļu (30%), latviešu (20%), krievu (40%) un franču 

(10%) valodā. 

RISEBA bibliotēkas fondā ir mācību un rokasgrāmatas, enciklopēdijas, vārdnīcas, 
periodika, RISEBA  studiju programmu absolventu maģistra un diplomdarbi, RISEBA  
pasniedzēju studiju kursu metodiskās izstrādnes (izdales materiāli, studiju metodiskie 
līdzekļi, metodiskie darbi), kā arī periodikas, audiokasešu un CD-ROM datu bāzes.  

Grāmatas: 
RISEBA  bibliotēkai, pasūtot literatūru, izveidojusies sadarbība ar vadošajām 

pasaules un vietējām izdevniecībām:  

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

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

• Krievijā: Питер, Юнити – Дана, Финансы и статистика, Инфра-М, 
Вильямс, Дело, Юристъ u.c.;  
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• Francijā: Hachette Langue e’trangēre, Clē Internationale, Ehancerel Edition 
bilingue, Didier, Foucher. 

RISEBA bibliotēkas fondu dinamika par pēdējiem pieciem gadiem 

 
 

1.5. Kvalitātes nodrošināšanas mehānismi 

1.5.1. Iekšējie kvalitātes nodrošināšanas mehānismi  
Saskaņā ar 1995.gada Augstskolu likumu, augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas 

sistēma Latvijā tika izveidota divās pakāpēs: licencēšana un akreditācija. Akreditācijas 
noteikumu 2006. gada redakcija paredz, ka pēc akreditācijas uz sešiem gadiem, programma 
turpina katru gadu iesniegt pašnovērtējuma ziņojumu.  

Attēlā zemāk atspoguļots, kā nacionālā augstākās izglītības koncepcija, kuru ievēro 
RISEBA, atbilst Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas galvenajām nostādnēm.  

 
Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas telpa 

Vadoties no augstāk minētājām RISEBA nostādnēm un ņemot vērā, ka licencēšana un 
akreditācija ir iedibinājusi augstskolā izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, tad uz doto 
brīdi augstskolai ir aktuāli, lai šī sistēma tiktu saistīta un orientēta ne vien uz sagatavošanos 

Studiju gads 
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Nosaukumu skaits 3982 4181 4377 4677 5647 5948 

Eksemplāru skaits 17154 18328 19104 20725 22046 23126 

Izlietots grāmatu 
iegādei (Ls) 104459 110721 122656 144217 163102 14394 

Augstākās izglītības telpa 
 (IQAAHE, IAUP, CHEA, OECD,  

UNESCO u.c.)  

Vienota Eiropas augstākās 
izglītības telpa (EIAT) 

(ENQA, EURASHE, ESIB, EUA, ES 
TEMPUS, ERASMUS, SOCRATES 

u.c.) 

Augstākās izglītības telpa 
nacionālā mērogā 

(BHECC, IZM, MK, AIP, AIKNC, 
LPAA, LRP u.c.)  

Darbība kvalitātes  
nodrošināšanā 

 starptautiskā līmenī 

Salīdzināmi kvalitātes  
standarti un procedūras 

Licencēšana un  
akreditācija 
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ārējam novērtējumam, bet paredzētu arī visu augstskolas iekšējo procesu pilnveidošanu, aktīvi 
iesaistot visas augstskolas struktūrvienības izglītības procesā, kas paredz virzību - no reflektanta 
līdz speciālistam.  

RISEBA  kvalitātes novērtējumu arī apliecina augstskolai piešķirtā Centrāleiropas un 
Austrumeiropas menedžmenta attīstības asociācijas (CEEMAN) starptautiskā kvalitātes 
akreditācija (International Quality Accreditation). 

1.5.2. Ārējā kvalitātes novērtēšana 
Kvalitātes nodrošināšana un pilnveidošana ir viena no RISEBA stratēģiskajām 

prioritātēm. RISEBA kvalitātes nodrošināšanas sistēma veidota balstoties uz ENQA (European 
Network for Quality Assurance in Higher Education) standartiem un vadlīnijām kvalitātes 
nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, EFQM izcilības modeli, kā arī uz EFMD 
studiju programmu akreditācijas sistēmas (EPAS) kritērijiem. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma 
aptver ar RISEBA pamatdarbību - studiju procesa īstenošanu, saistītos procesus. RISEBA 
vadības mērķis ir nodrošināt iekšējo procesu caurskatāmību un darbību veikšanu atbilstoši 
normatīvajām prasībām, kā arī sagatavot starptautiskajā darba tirgū nepieciešamus speciālistus, 
kas ne tikai ir zinoši un prasmīgi katrs savā attiecīgajā jomā, bet ir sagatavoti profesionālajai 
dzīvei arī vērtību un attieksmes ziņā.  

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošanai pastāv sekojoši mehānismi: 
• studējošo apmierinātības noteikšana (anketēšana) un analīze; 
• darbinieku apmierinātības noteikšana (anketēšana) un analīze; 
• iekšējie kvalitātes auditi (procedūru un dokumentācijas); 
• augstskolas ikgadējais pašnovērtējums; 
• studiju programmu ikgadējais pašnovērtējums; 
• pasniedzēju un darbinieku snieguma novērtēšana; 
• kvalitātes vadības grupas darbs; 
• studējošo snieguma novērtēšana un analīze;  
• absolventu kvalitātes novērtēšana; 
• darba devēju novērtējums; 
• ārējo akreditāciju novērtējums un analīze.  

Viena no svarīgākajām institūcijām studiju programmas kvalitātes nodrošināšanā ir 
studiju programmas Padome, kuras sastāvā ietilpst akadēmiskā un administratīvā personāla 
pārstāvji, attiecīgajā studiju programmā studējošie un profesionālās vides pārstāvji. Studiju 
programmas Padomes galvenais uzdevums ir izvērtēt studiju programmas saturu, tās 
konkurētspēju, akadēmisko personālu, īstenoto metodoloģiju, studējošo apmierinātību u.tml.  

2010.gada vasarā tika uzsākta Augstskolas pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana, 
izmantojot EFQM izcilības modeli. Instruments – GOA programmatūra, kura izveidota 
pamatojoties uz EFQM un CAF kvalitātes novērtēšanas modeļiem. Pamatojoties uz 
pašnovērtējuma rezultātiem, tiek sastādīts aktivitāšu plāns nākamajam gadam. 2011.gada 
pavasarī/vasarā tiks veikts atkārtots Augstskolas pašnovērtējums, lai konstatētu progresu un 
sastādītu jaunu aktivitāšu/darbību plānu nepārtrauktai vispārējās darbības pilnveidošanai. 
Pašnovērtējuma veikšanai tiek veiktas sekojošas aptaujas: 

1) darbinieku aptauja 
2) absolventu aptauja 
3) studējošo aptauja 
4) darba devēju aptauja.  

Studējošie kvalitātes nodrošināšanas procesā tiek iesaistīti ar atgriezeniskās saites 
palīdzību (anketēšana, tikšanās u.tml.), piedaloties studiju programmu Padomēs, pārstāvniecību 
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Senātā, ar studējošo pašpārvaldes starpniecību, ar IS palīdzību. Regulāri tiek veiktas studiju 
kursu un pasniedzēju novērtēšanas aptaujas. 

Par būtiskākajiem darbības novērtēšanas kritērijiem tiek pieņemti tādi rādītāji kā 
studējošo apmierinātības līmenis, darba devēju atsauksmes, absolventa profils – konkurētspēja 
darba tirgū (zināšanu un prasmju pielietošana profesionālajā darbībā), akreditācijas – nacionālās 
un starptautiskās, uzņemšanas/absolvēšanas rādītāji, finanšu rādītāji u.c. 

 
1.6. Daugavpils filiāles materiālo un informācijas resursu apraksts studiju programmas 

īstenošanai 
 

RISEBA Daugavpils filiāles īpašumā ir ēkas daļa pēc adreses: Mihoelsa iela 47, 
Daugavpils. RISEBA pilnībā apsaimnieko ēkas otro un trešo stāvu un lielāko pirmā stāva daļu. 

Kopējā RISEBA Daugavpils filiāles telpu platība ir vairāk nekā 1000 m2 (apmēram 90% 
no visas ēkas platības).  

Šī platība ir pietiekoša, lai studiju process RISEBA Daugavpils filiālē tiktu realizēts 
sekmīgi. Pašlaik pilnīgi ir atjaunota lielākā studiju telpu daļa. 2002.gadā RISEBA piederēja 
septiņas studiju auditorijas, divas datoru klases, bibliotēka, lasītava, administratīvās un dienesta 
telpas. Pēc telpu remonta studiju auditoriju skaits palielinājās līdz desmit auditorijām, datorklašu 
skaits palielinājās līdz trim. 

Auditoriju skaits RISEBA Daugavpils filiālē 

 Auditoriju skaits 
01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11

Studiju auditorijas 7 9 10 10 10 10 10 10 
Datoru klases 2 2 3 3 3 3 3 3 
Bibliotēka un lasītava 2 2 2 2 2 2 2 2 
Citas telpas 16 14 17 17 17 17 17 17 

RISEBA Daugavpils filiālē lielākā daļa auditoriju ir paredzētas 40–50 vietām, kas ļauj 
racionāli organizēt studiju procesu. Vidējā vienas auditorijas platība sastāda 50–60 m2. Tajā pašā 
laikā ir auditorijas, kas paredzētas 60 – 70 studentiem, kas tiek izmantotas lekciju lasīšanai un 
semināru, konferenču organizēšanai (auditoriju platība 60–70 m2).  

Vietu skaits auditorijās RISEBA Daugavpils filiālē 

 Vietu skaits auditorijās 
01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.10

Studiju auditorijas 285 430 462 462 462 462 462 462 
Datoru klases 38 38 58 58 58 58 58 58 

 
Visas telpas atrodas labā tehniskā stāvoklī, ko apliecina attiecīgi akti. Visas telpas ir 

reģistrētas Zemesgrāmatā. Lielākajā daļā telpu (apmēram 80%) pēdējo trīs gadu laikā ir veikts 
augstas kvalitātes remonts. 

16.09.2010. tika noslēgts līgums Nr. KPFI-3/21 starp Latvijas Republikas Vides 
Ministriju, SIA „Vides investīciju fonds” un SIA „RISEBA” par projekta „Energoefektivitātes 
paaugstināšanu Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas ēkai 
Daugavpilī, Miholesa ielā 47, atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot 
videi draudzīgus būvniecības materiālus” īstenošanu. Uz doto brīdi projekts atrodas dokumentu 
sagatavošanas un konkursa darbu izpildei organizēšanas stadijā.  
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Pieeja datoriem un datorklašu aprīkojums 
Visi RISEBA datori ir pieslēgti pie lokālā tīkla un pie Interneta tīkla. Augstskolas telpās 

ir pieejams bezvadu tīkls (WiFi), kurš nodrošina pieeju lokālajam un Internet tīklam.  
 

 
Vietu skaits auditorijās Kopā 

Auditorijas numurs 1. datorklase 2. datorklase 3. datorklase 3 
Vietu skaits 15 15 22 52 

 
RISEBA Daugavpils filiālē studējošajiem ir pieejamas trīs datorklases, kurās vienlaicīgi 

var strādāt 52 studenti. Visiem datoriem ir labs programmnodrošinājums.  
Studentiem, mācībspēkiem un administrācijas darbiniekiem ir pieejama sekojoša 

datortehnika un programmatūra:  
69 MS Windows darbavieta ar uzstādīto standarta programmatūras komplektu: 
• MS Office 
• OpenOffice.org 
• GIMP 
• PDFCreator 
• Mozilla Firefox 
• Opera 
• MS Internet Explorer 
• Mozilla Thunderbird 
• Adobe Reader 
• WinDJView 
• Java Runtime Environment 
• Adobe Flash Player 
• Adobe Shockwave Player 
• VLC Media Player 
• 7zip 
• Winamp 
• Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstations 
Tāpat, datorklasēs un darbinieku darbavietās ir pieejama sekojoša programmatūra: 
• ABBY FineReader – 1 darbavieta 
• Adobe Photoshop – 10 darbavietas 
• Ahead Nero OEM – 11 darbavietas 
• Corel DRAW – 10 darbavietas 
• Tildes Birojs – 1 darbavieta 
• VirtualBox – 15 darbavietas 
• MS SQL SERVER 2008 R2 Management Studio Express – 22 darbavietas 
• MS SQL SERVER 2008 R2 Express –  1 darbavieta 
• MS Visual Web Developer Express – 22 darbavietas 
• MS IIS – 22 darbavietas 
• LAMP Server – 15 darbavietas 
• NetBeans IDE – 52 darbavietas 
• Eclipse IDE – 52 darbavietas 
• Cisco Packet Tracer – 52 darbavietas 
• MetaTrader – 52 darbavietas 
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• Dia – 52 darbavietas 
• Google SketchUp – 52 darbavietas 
• Java Development Kit – 52 darbavietas 
Studentiem, mācībspēkiem un administrācijas darbiniekiem ir pieejami sekojoši lokālā 

tīkla resursi un aplikācijas: 
• Failu serveris 
• Tīkla printeris 
• Tīmekļa un datubāzes serveri laboratorijas darbiem 
Tīkla un serveru infrastruktūra sastāv no 3 fiziskiem serveriem, uz kuriem darbojas 

sekojoša programmatūra: 
• Apache tīmekļa serveri;  
• MySQL datu bāzes serveri; 
• FTP serveris; 
• RSYNC serveris; 
• SAMBA failu serveris; 
• FREERADIUS autentifikācijas serveris; 
• SQUID proxy serveris; 
• SMTP/POP3 e-pasta vārteja uz PROXSMTP un P3SCAN bāzes; 
• GNU/Linux  serveru operētājsistēma 
Darbavietu aizsardzību nodrošina Kaspersky Open Space Security R2 antivīrusa 

programmatūra.  
Audiovizuālās tehnikas nodrošinājums 

Nodarbībām un patstāvīgajam darbam studentiem un mācībspēkiem ir iespēja izmantot:  
• 3 videoprojektori 
• 1 kodoskops 
• 1 televizors   
• 1 videomagnetofons 
• 1 DVD atskaņotājs 

 
Bibliotēkas pakalpojumi RISEBA Daugavpils filiālē 

RISEBA Daugavpils filiāles studentiem ir pieejami gan Daugavpils, gan arī RISEBA 
telpās Rīgā izvietotie bibliotēkas resursi, kur iespējams:  

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

• patstāvīgi meklēt nepieciešamo literatūru elektroniskajā katalogā RISEBA Library, 
periodikas elektroniskajā katalogā ProQuest http://il.proquest.com; Leta arhīvs, BNS 
termināls, EBSCO, EMERALDING 

• saņemt bibliotekāra konsultācijas; 
• izmantot bibliotēkas fondu lasītavā;  
• saņemt literatūru uz noteiktu termiņu (dienas nodaļas studentiem no 2 līdz 4 nedēļām; 

neklātienes studentiem no 4 līdz 12 nedēļām);  
• nepieciešamības gadījumā pagarināt literatūras lietošanas termiņu;  
• izmantot bezmaksas informācijas meklēšanu Latvijas Interneta tīklā un ārzemju tīklā. 

RISEBA bibliotēkas fondu dinamika Daugavpils filiālē 

Gads 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nosaukumu 256 426 608 732 790 812 820 915 916 
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RISEBA Daugavpils filiālē ir pieejama literatūra latviešu, krievu un angļu valodās. 
2000.gadā RISEBA bibliotēkas speciālisti izveidojuši oriģinālu bibliotēkas grāmatu 

elektronisko katalogu - RISEBA Library.  
Elektroniskajā katalogā RISEBA Library apkopota informācija par bibliotēkas fonda 

grāmatām un tajā ir vairāk nekā 3058 ierakstu. Meklēšanu iespējams veikt latviešu, krievu un 
angļu valodā. 

Bibliotēkas fonda grāmatas datu bāzē sagrupētas pēc diviem parametriem: 
• pēc autora uzvārda (attiecīgās valodas princips); 
• pēc tēmas. 
• Elektroniskajā katalogā RISEBA Library atbilstoši mācību saturam un mācību 

priekšmetiem.  
 

RISEBA bibliotēkas grāmatu fonda tematiski skaitliskais sadalījums 

 Grāmatu 
iedaļas 

2007 2008 2009 2010 

Iepirkto  
grāmatu 
skaits  
nodaļā 

Grāmatu 
skaits 
gada  

beigās 

Iepirkto 
grāmatu 
skaits 
nodaļā 

Grāmatu 
skaits 
gada  

beigās 

Iepirkto 
grāmatu 
skaits 
nodaļā 

Grāmatu  
skaits 
gada  

beigās 

Iepirkto 
grāmatu 
skaits 
nodaļā 

Grāmatu 
skaits 
gada  

beigās 

1 Psiholoģija  - 40 - 40 - 40 - 40 

2 
Datortehnoloģi
jas  - 114 - 114 - 114 -1 113 

3 Matemātika un 
statistika  4 318 - 318 - 318 -2 316 

4 Ekonomika  4 380 3 383 - 383 -2 381 
5 Tiesības  135 2 137 9 146 -1 145 
6 Grāmatvedība  27 267 4 271 22 293 - 293 
7 Finanses - 31 - 31 22 53 - 53 

8 Vadībzinības/ 
menedžments  2 262 - 262 53 315 -3 312 

9 Mārketings  3 178 23 201 37 238 - 238 
10 Bankas 1 89 - 89 - 89 - 89 
11 Loģistika - 26 - 26 - 26 - 26 
12 Angļu valoda  - 426 - 426 12 438 -30 408 
13 Investīcijas  2 26 1 27 - 27 - 27 

14 
Uzņēmējdarbī
ba  2 47 - 47 5 52 - 52 

15 Starptautiskā 
ekonomika  - 25 - 25 - 25 - 25 

16 Socioloģija  - 4 1 5 - 5 +2 7 
17 Franču valoda  - 239 - 239 57 296 -13 283 
18 Vārdnīcas - 12 - 12 19 31 - 31 

skaits 

Dinamika  - 170 182 124 58 22 8 95 1 
Eksemplāru 
skaits 771 1630 2307 2529 2698 2746 2780 3058 3006 

Dinamika - 859 677 222 169 48 34 278 -52 
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19 
Latviešu 
valoda  - 49 - 49 - 49 -2 47 

20 

Kvalitātes 
vadības 
sistēmas  

1 76 - 76 - 76 - 76 

21 
Darba 
aizsardzība 2 2 - 2 42 44 - 44 

  Kopā: 48 2746 34 2780 278 3058 (-52) 
+2 3006 

1% 4% 11%

13%

5%

10%
10%8%

13%

9%
3%3% 10%

Psiholoģija
Datortehnoloģijas 
Matemātika un statistika 
Ekonomika 
Tiesības
Grāmatvedība 
Vadībzīnības
Mārketings 
Angļu valoda 
Franču valoda 
Bankas
Kvalitātes vadības sistēmas 
Citi

 
2008./2009. akadēmiskajā gadā bibliotēkā tika ieviesta jauna programma LIIS (Latvijas 

Izglītības informācijas sistēma). 
Periodika  
Periodiku bibliotēkas apmeklētājiem iespējams meklēt elektroniskajā tiešsaistes (on-line) 

katalogā ProQuest http:// il.proquest.com, kurā ir bezmaksas pieeja žurnālu un avīžu rakstu 
pilniem tekstiem dažādās zinātņu nozarēs, kā arī Leta arhīvs, BNS termināls, EBSCO, 
EMERALDING. 

Elektroniskā veidā bibliotēkā studiju procesam var izmantot sekojošus žurnālus un 
laikraksttus: 

• "The Economist"; 
• "Business Week"; 
• "Harvard Business Review"; 
• "International Advances in Economic Research"; 
• "Atlantic Economic Journal"; 
• "Forum (European Forum for Management Development"; 
• "Bulletin: Sigma (Public Management Forum, France) ";  
• "Strategy & Innovation"; 
• "Dienas Bizness"; 
• "Bizness & Baltija";  
• "Diena"; 
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• "SP sakaru pasaule"; 
• "E-pasaule"; 
• "Komersant Baltic daily";  
• "Latvijas Ekonomists". 

RISEBA Daugavpils filiālē izraksta sekojošus studiju procesam nepieciešamos žurnālus un 
laikrakstus: 

Žurnāli Laikraksti 
Kapitāls Dienas Bizness 
Бухгалтерия & Экономика Бизнес & Балтия 
The Economist UK Latvijas Vēstnesis 
Biznesa Psiholoģija  

 
Bez tam RISEBA Daugavpils filiālē ir pieejami LR Centrālā statistikas pārvaldes un 

Latvijas Bankas periodiskie izdevumi. 
 

Periodisko izdevumu eksemplāru dinamika 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Periodiskie 
izdevumi  

37 50 36 54 62 56 60 66 74 

tai skaitā:          
Statistika 32 37 26 39 48 44 50 55 66 
Avīzes un 
žurnāli 

5 13 10 15 14 12 10 11 8 

 
Elektroniskās grāmatas (gab.): 
• Ekonomika – 24 
• Mārketings – 2 
• Menedžments – 4 
• Uzņēmuma finanšu darbības analīze – 2 
• Uzņēmējdarbība – 3 
• Finanšu matemātika – 2 
• Banku zinības pamati – 56 
• Loģistika – 3 
• Biznesa ētika – 12 
• Komerctiesības – 5 
• Grāmatvedība – 15 
• International business - 1 
• Statistika – 55 
• Darba aizsardzība – 3 
• Projektu vadība – 18 
• Operacionālā vadībzinība – 1 
• Angļu valoda - 1 
Bibliotēkas fondā ir mācību grāmatas, kuru autori ir augstskolas pasniedzēji: M.Buiķis, 

M.Rurāne, L.Grīnglazs, L.Bahmane, J.Ē. Niedrītis, A.Vorobjovs.  
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2. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA 

2.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi  

2.1.1. Studiju programmas stratēģiskie mērķi un to atbilstība augstskolas mērķiem 
Latvijas uzplaukuma un attīstības pamats ir sabiedrības spēja radīt jaunas zināšanas un 

prasmes, tās izmantot tautsaimniecības attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai. 
Nodrošinot tirgus ekonomikas attīstību un integrāciju Eiropas Savienībā, svarīgi ir, lai Latvijas 
uzņēmumi varētu pastāvēt un attīstīties spēcīgās konkurences apstākļos. Tiem pastāvīgi jāveic 
tirgus situācijas analīze, jāizzina klientu vēlmes un vajadzības, atbilstoši tām jāievieš jaunas 
preces un pakalpojumi. Viens no priekšnoteikumiem, lai nodrošinātu jaunu produktu attīstību un 
ieviešanu, ir kvalificētu projektu vadības speciālistu sagatavošana.  

Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (RISEBA) 
profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Projekta vadība” izstrādāta 
atbilstoši LR IZM klasifikācijai (kods 46345 – vadība un administrēšana) profesionālā maģistra 
grāda projektu vadībā un projekta vadītāja (kods 2414 03) kvalifikācijas iegūšanai. 

Profesionālā maģistra studiju programma „Projekta vadība” ar 2008.gada 25.novembra 
Augstākās izglītības studiju programmu licencēšanas komisijas lēmumu ir licencēta līdz 
2011.gada 29.novembrim. Licences kopija pievienota 1.pielikumā. 

Studiju programma atbilst 2001.g. 20.novembra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 
481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un 5. 
kvalifikācijas līmeņa Profesijas standartam PS 0222 „Projekta vadītājs”, kas apstiprināts ar LR 
IZM 2003. gada 29.decembra  rīkojumu Nr. 649. 

Studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums apstiprināts RISEBA Senāta sēdē. Senāta 
sēdes protokols pievienots 2.pielikumā. 

Studiju programmas stratēģiskie mērķi ir: 
Veltīt nozīmīgu ieguldījumu projektu vadības kā nozares un profesijas attīstībai Latvijā.  

Nodrošināt valsts tautsaimniecības attīstībai atbilstošas profesionālās maģistra studijas 
projektu vadībā.  

Sniegt studējošiem padziļinātas teorētiskās zināšanas, attīstīt studentos pētnieciskas 
iemaņas un prasmes projektu vadības jomā.  

Sekmēt augstas kvalifikācijas projektu vadītāju konkurētspēju gan Latvijas, gan Eiropas 
Savienības, gan citu valstu darba tirgū. 

Lai sasniegtu mērķus, izvirzīti šādi studiju programmas uzdevumi: 

1. Attīstīt analītisku un integrētu izpratni par vadībzinībām, apgūt sistēmisku pieeju 
projektu vadībā, sniegt zināšanas par starptautiskiem un nacionāliem projektu vadības 
standartiem;   

2. Sniegt zināšanas un attīstīt profesionālu kompetenci visās projektu vadības jomās 
saskaņā ar starptautiskā projektu vadīšanas standarta (International Project 
Management Association (IPMA) – ICB - IPMA Competence Baseline for Project 
Management. Verson 3.0) prasībām. Studiju noslēgumā dot studentiem profesionālās 
sertifikācijas iespējas un iegūt IPMA D līmeņa sertifikātu un nosaukumu „Sertificēts 
projektu vadības speciālists”. Iegūtais sertifikāts ir starptautiski atzīts vairāk nekā 50 
Eiropas un citās ārvalstīs;  
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3. Sniegt zināšanas un attīstīt maģistrantu prasmes projektu organizatoriskajā un sociālā 
jomā – komandas veidošanā un komandas darba organizācijā, projekta komunikāciju 
veidošanā, konfliktu un krīžu vadīšanā, sarunu vešanā, sanāksmju vadīšanā, risku 
plānošanā un vadībā, informācijas tehnoloģiju lietošanā projektos; 

4. Sagatavot projektu vadītājus darbam ar Eiropas Savienības un citu starptautisku 
donoru fondu atbalstītiem projektiem; 

5. Izkopt un attīstīt studējošo prasmes strādāt patstāvīgi un komandā, sistemātiski un 
radoši pielietot teorētiskās zināšanas un pieredzi, risināt kompleksas projekta  
īstenošanas problēmas un pieņemt lietpratīgus lēmumus; 

6. Īstenot nozares jaunāko tehnoloģiju apguvi un to praktisko pielietošanu, nodrošināt 
studentiem iespēju iegūt zināšanas un prasmes gan vadības teorijā, gan praktiskajā 
uzņēmējdarbības vadībā, ekonomisko procesu analīzē, informācijas tehnoloģijās, 
tiesību zinībās un profesionālajā terminoloģijā.  

7. Pilnveidot studiju programmas saturu, ņemot vērā studējošo, darba devēju un prakses 
vietu vadītāju ieteikumus; 

8. Īstenot sadarbību ar citām augstskolām, valsts institūcijām, darba devējiem, piesaistot 
programmas realizācijai pieredzējušus, veiksmīgus projektu speciālistus un izcilākos 
lektorus; 

9. Veicināt ārvalstu pasniedzēju piesaisti studiju programmas realizācijā; 

10. Attīstīt studentos iemaņas patstāvīgu zinātnisko pētījumu veikšanai un publikāciju 
sagatavošanai, kā arī veicināt interesi par doktorantūru; 

11. Lai sekmētu studējošo profesionālās kompetences pilnveidi, nodrošināt iegūto 
zināšanu izmantošanu praksē, specializētās un profesionālās prakses vietās iesaistot 
studentus praktisku projektu īstenošanā. 

Studiju programmas mērķu sasniegšana un uzdevumu izpilde dod iespēju plānot 
sasniedzamos rezultātus. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves un profesionālā maģistra 
grāda projektu vadībā iegūšanas atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai studējošie spēj: 

1. Zināšanu un izpratnes jomā: spēj uzrādīt ļoti specifiskas dziļas zināšanas, kas 
atbilst projektu vadības nozares jaunākajiem atklājumiem, demonstrēt zināšanas un 
izpratni, kas veido pamatu patstāvīgai problēmu, radošu alternatīvu ideju 
formulēšanai, analīzei un pamatotai izvēlei pētniecības darbā; 

2. Zināšanu pielietošanas jomā: prasmīgi izvēlēties un pielietot projektu vadības 
teorētiskās pamatnostādnes, praktiskās metodes, tehnikas un rīkus netradicionālu, 
sarežģītu projektu situāciju risināšanā;  

3. Analīzes un novērtēšanas jomā: integrēt zināšanas un praktiskās iemaņas, patstāvīgi 
formulēt, kritiski analizēt un izvērtēt problēmu risināšanas alternatīvas, patstāvīgi 
pieņemt pamatotus lēmumus, ievērot projektu vadības ētiskos, apkārtējās vides 
aizsardzības, apdrošināšanas, veselības aizsardzības un dzimuma vienlīdzības 
aspektus; 

4. Komunikācijas jomā: argumentēti diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem 
projektu vadības jomas aspektiem, skaidri un argumentēti prezentēt un izskaidrot 
savus secinājumus un priekšlikumus speciālistu un projekta ieinteresēto pušu 
pārstāvju auditorijās; 

5. Vispārējo prasmju jomā: strādāt komandā, apkopot un analizēt kopējā darba 
rezultātus, uzņemoties par tiem atbildību, dot ieguldījumu jaunu zinātnes atziņu 



©RISEBA, 2011                          maģistra studiju programma “Projekta vadība” 
_____________________________________________________________________________________________ 

28 
 

radīšanā, veicināt inovācijas un uzņēmējdarbības veikšanu, patstāvīgi un mērķtiecīgi 
turpināt profesionālās kompetences pilnveidi. 

6. Kompetences jomā: patstāvīgi formulēt un kritiski izvērtēt sarežģītas zinātniskās 
problēmas. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas veiksmīgā projektu vadībā, dot 
nozīmīgu ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā šajā nozarē.  

Strukturāli programma izveidota, sešpadsmit obligātos studiju kursus sadalot sešos 
pamatmoduļos. Pamatmoduļi izstrādāti ar ilgtspējīgu perspektīvi. Tie pamatos atbilst Eiropas 
septiņu universitāšu (Spānijas Saragosas universitāte, Spānijas Bilbao universitāte, Norvēģijas 
Trondheimas universitāte, Francijas Lilles/Parīzes universitāte, Slovēnijas Mariboras 
universitāte, Vācijas Freiburgas universitāte un Vācijas Dortmundas universitāte) izveidota 
konsorcija īstenotai starptautiskai maģistratūras programmai „Eiropas maģistrs projekta vadībā” 
(European Masters in Project Management). Šāda pieeja dod mobilitātes iespēju studentiem iziet 
profesionālo praksi, apgūt specifiskus kursus vai pat atsevišķus moduļus šajās ārvalstu 
augstskolās, kā arī RISEBA paver jaunas iespējas akadēmiskā personāla mobilitātei - uzaicināt 
vieslektorus no šīm universitātēm.  

Pēc studiju programmas sekmīgas apguves absolventiem ir tiesības turpināt izglītību doktora 
studijās. 

Studijas organizētas latviešu, krievu un angļu valodā. 

Studiju programma atbilst RISEBA mērķim – veicināt augstskolas starptautisko sadarbību, 
sekmēt radošas personības attīstību, lai tā būtu spējīga profesionāli veikt projektu vadību 
starptautiskā līmenī. 

2.1.2. Mērķauditorija un sagaidāmo absolventu profils 
Programma paredzēta reflektantiem ar iepriekš iegūtu maģistra grādu , bakalaura grādu 

vai profesionālu augstāko izglītību ar tiesībām studēt maģistratūrā. 

Programma paredzēta speciālistiem: 

• Kuri šodien jau vada projektus, bet vēlas iegūt augstāku kvalifikāciju, apgūt papildus 
zināšanas un prasmes starptautiskajā projektu vadības jomā;  

• Kuri tuvākajā laikā iesaistīsies projektos un būs atbildīgi par konkrētu projekta 
aktivitāšu īstenošanu; 

• Kuriem nav praktiskā darba pieredze projektu vadībā, bet kuri vēlas nākotnē savu 
profesionālo karjeras izaugsmi saistīt ar projektu vadības nozari.  

Programma ir ieteicama arī tiem, kuri mācās citās disciplīnās, bet to studiju 
programmās nav ietvertas mūsdienīgas procesu pārvaldības metodes un tehnikas. 

Tā domāta gan jaunajiem, gan jau praktizējošiem projektu vadītājiem, projektu vadītāju 
asistentiem, projektu speciālistiem un administratoriem, kuri strādā kā valsts un pašvaldību 
iestādēs un uzņēmumos, tā arī komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē. 

2.2. Studiju programmas struktūra un saturs 

2.2.1. Studiju programmas un tajā iekļauto lekciju  kursu, praktisko nodarbību, semināru un 
citu studiju pasākumu apraksts anotācijā  

Studiju programmu “Projekta vadība” ir iespējams apgūt gan pilna, gan nepilna laika 
studiju formā. Studiju gads pilna laika studijās ir sadalīts semestros, bet nepilna laika studijās 
studiju gads ir sadalīts sesijās, kuru laikā maģistrantiem iespējams apmeklēt lekcijas, seminārus, 
praktiskās nodarbības un kārtot pārbaudījumus.  
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RISEBA kredītpunktu aprēķināšana notiek saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes 
ministrijas rīkojumu par pāreju uz starptautiskajā praksē pieņemto kredītu vienoto sistēmu, lai 
salīdzinātu studiju programmu apjomu un studentu slodzi dažādās augstskolās Latvijā un Eiropas 
valstīs. Kredītpunkts (KP) ir studenta mācību darba mērvienība. Viens kredītpunkts atbilst 40 
stundu mācību slodzes apjomam, kas ietver gan 14 kontaktstundas, gan studentu patstāvīgo 
darbu.  

Studiju programmas „Projekta vadība” kopējais apjoms ir 60/80/90 KP (vai 90/120/135 
ECTS), kas atbilst apstiprinātā izglītības standarta prasībām. 

Studiju programmas apjoms un apguves laiks atkarīgs no iepriekš iegūtās izglītības:  

• 60KP (vai 90 ECTS), ja iegūts profesionālā bakalaura grāds vai iegūta otrā līmeņa 
profesionālā augstākā izglītība ar tiesībām studēt maģistrantūrā un piešķirta profilējošā 
profesionālā kvalifikācija, studiju ilgums – 1,6 gads (3 semestri un viens mēnesis) pilna 
laika studijās, 2 gadi nepilna laika studijās;  

• 80 KP (vai 120 ECTS), ja iegūts akadēmiskā bakalaura grāds vai tam 
pielīdzināma otrā līmeņa augstākā izglītība ar tiesībām studēt maģistrantūrā un 
pamatstudiju programmā ir apgūti studiju kursi vadībzinātņu, ekonomikas, finanšu 
vadības, tirgzinības un grāmatvedības pamatos vismz 2 kredītpunktu apjomā, studiju 
ilgums – 2 gadi (4semestri) pilna laika studijās, 2,5 gadi nepilna laika studijās; 

• 90 KP (vai 135 ECTS), iegūts akadēmiskā bakalaura grāds vai tam pielīdzināma 
otrā līmeņa augstākā izglītība ar tiesībām studēt maģistrantūrā – 2,6 gadi (5 semestri un 
viens mēnesis) pilna laika studijās, 3 gadi nepilna laika studijās. 

Par profilējošo profesionālo kvalifikāciju tiek uzskatīta profesiju standartu reģistra 5. 
līmeņa profesionālā kvalifikācija sociālās zinātnēs, ekonomikā, komerczinībās, uzņēmējdarbībā, 
inženierzinātnēs un vadības zinību jomās vai tām radniecīgās nozarēs – matemātikā, 
datorzinātnē, vai informācijas tehnoloģijās.  

Vidējā gada noslodze sastāda 40 KP (60 ECTS) pilna laika studijās un 32 KP (48 ECTS) 
nepilna laika studijās. 

Strukturāli programma izveidota, pamatojoties uz studiju kursu sadalījumu moduļos. Tā 
sastāv no sešiem pamat moduļiem un viena 0-tā sagatavošanas moduļa. 0-tais sagatavošanas 
modulis paredzēts studentiem ar akadēmisko augstāko izglītību bez profilējošās profesionālās 
kvalifikācijas, sākot apgūt profesionālo maģistra studiju programmu „Projekta vadība”. 

0.(sagatavošanas) modulis. Vispārējas zināšanas, kas nepieciešamas projekta vadībā. 

• Studiju kurss „Tirgzinība”  
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta zināšanām par uzņēmuma un pircēju 
ilglaicīgu komunikāciju veidošanu būtiskas konkurences apstākļos, kā arī šo 
komunikāciju uzturēšanu tirgū. 

• Studiju kurss „Vadības zinības”  
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta teorētiskām un praktiskām zināšanām 
par vadībzinību, vadīšanas funkcijām un vadīšanas principu praktisku pielietošanu, 
attīstīt maģistrantu izpratni par vadītāja lomu, uzdevumiem un atbildību organizācijās.    

• Studiju kurss „Ekonomika”  
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta izpratnei par mūsdienu ekonomikas 
teoriju mikro un makro līmenī, zināšanām par tirgus mehānisma darbību, 
makroekonomiskajiem procesiem un valsts ekonomiskās politikas 
pamatprincipiem. 

• Studiju kurss „Finanšu vadība”  
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Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta izpratnei un zināšanām par 
uzņēmuma finanšu būtību, finanšu uzskaites organizēšanas kārtību un efektīvas 
uzskaites politikas izstrādāšanu uzņēmumā, finanšu gada pārskata saturu un tā 
pamatrādītāju veidošanās principiem. 

• Studiju kurss „Grāmatvedība”  
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta izpratnei un zināšanām par 
uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti, grāmatvedības uzskaites informācijas apstrādi un 
finanšu pārskatu sastādīšanu, grāmatvedības informācijas efektīvu izmantošanu 
uzņēmuma vadīšanā. 

1.modulis. Projekta būtība un stratēģija. 

• Studiju kurss „Projekta būtība un standarti”  
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta prasmei veikt projekta vides analīzi, 
identificēt projekta interesentus, izvirzīt projekta mērķus, izstrādāt projekta fāžu 
modeli, plānot projekta šķirtnes (robežstabus), noteikt projekta dzīves ciklu, atbilstoši 
starptautiskiem un nacionāliem projekta vadības standartiem un vadlīnijām.  

• Studiju kurss „Stratēģiskā vadība”  
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta dažādām koncepcijām, instrumentiem 
un analīzes elementiem stratēģijas izvēlē, kurus parasti pielieto uzņēmumu stratēģijas 
formulēšanas un ieviešanas procesā.  

• Studiju kurss „Inovācijas un kreativitāte” 
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta inovācijas un kreativitātes 
pamatnostādņu pielietošanai programmu un projektu vadībā, izpratnei par teorijām un 
praktiskām metodēm, kas saistītas ar inovatīvas un kreatīvas vides radīšanu 
organizācijā, sekmējot projekta personāla jaunrades potenciālu.  

2.modulis. Projekta izstrāde un menedžments. 

• Studiju kurss „Projekta pārvaldības procesi”  
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta projekta satura un termiņu izstrādes 
un pārvaldības procesiem un metodēm, projekta sākotnējai izvērtēšanai, projekta 
sasniegto rezultātu mērīšanai un izvērtēšanai.  

• Studiju kurss „Programmu un projektu portfeļa vadība”  
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta programmu un projektu portfeļa 
izstrādes un pārvaldības procesiem un metodēm, integrētu projektu vadīšanai, 
programmu un projektu portfeļa analīzei, projektu portfeļa iekšējai un ārējai 
koordinēšanai, rezultātu mērīšanai un izvērtēšanai. 

• Studiju kurss „Starptautisko projektu menedžments”  
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta izpratnei par ES un citu ārvalstu 
finanšu avotu finansētu projektu pārvaldību, īpašu uzmanību veltot starptautisko 
projektu izstrādes un pārvaldības īpatnībām, starptautisko projektu pieteikumu 
sagatavošanai, projektu priekšlikumu iesniegšanai un sarunu procedūrām 
starpniekinstitūcijās, projektu priekšlikumu apstiprināšanai, starptautisko projektu 
īstenošanai, uzraudzībai un sasniegto rezultātu novērtēšanai.  

3.modulis. Projekta cilvēkresursu vadība. 

• Studiju kurss „Projekta personāla vadība”  
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta efektīvai projekta komandas izveidei, 
personāla vadības teorijai un praksei, galvenajām funkcijām un metodēm: projekta 
personāla plānošanai, izvēlei un pieņemšanai darbā; projekta personāla vērtēšanai, 
motivācijai, darba sekmēšanai un projekta personāla attīstībai, savlaicīgai konfliktu 
un krīžu vadīšanai. 
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• Studiju kurss „Projekta komunikāciju vadība”  
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta efektīvai, savlaicīgai projekta 
informācijas savākšanai, uzglabāšanai, izmantošanai, kā arī pārraidei starp projekta 
komunikācijas partneriem, komunikācijas veidiem, formām un līdzekļiem, 
komunikāciju plānošanai, projekta komunikāciju vadības plāna un noteikumu 
izstrādei, komunikācijas problēmām projektā, to atklāšanai, analīzei un atrisinājumu 
variantiem. 

• Studiju kurss „Līderība un organizācijas uzvedība” 
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta teorētiskai bāzei, praksē 
pielietojamām zināšanām par vadības un līderības pamataspektiem, lai palīdzētu 
studentiem kļūt par veiksmīgiem līderiem.  

4.modulis. Projekta finanšu un tiesiskais nodrošinājums. 

• Studiju kurss „Finanšu menedžments un projekta izmaksu vadība”  
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta finanšu menedžmenta 
pamatnostādnēm, projekta izmaksām un finansēm, to pārvaldībai.  

• Studiju kurss „Projekta tiesiskais nodrošinājums un piegāžu vadība”  
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta projekta tiesiskam nodrošinājumam, 
projektam nepieciešamo preču un pakalpojumu piegāžu plānošanai, piegādātāju 
izvēlei, piegāžu organizācijai, līgumu slēgšanai un administrēšanai. 

5.modulis. Projekta kvalitātes un risku vadība. 

• Studiju kurss „Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība”  
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta projekta kvalitātes un izmaiņu 
vadības sistēmas izstrādei, plānošanai, nodrošināšanai un uzlabošanai; projekta 
kvalitātes un izmaiņu vadības metodēm, procesiem, līdzekļiem, vērtēšanas rādītājiem 
un to noteikšanai, procedūru aprakstu izstrādei, projekta kvalitātes un izmaiņu 
kontroles organizācijai un īstenošanai.  

• Studiju kurss „Projekta risku vadība”  
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta projekta riskiem, kuri var negatīvi 
ietekmēt projekta vai tā atsevišķu elementu izpildi un kavēt projekta mērķu 
sasniegšanu, risku faktoru identificēšanai un izvērtēšanai, to pārvarēšanas pasākumu 
noteikšanai, risku pārvaldībai visā projekta dzīves ciklā.  

6.modulis. Projekta zinātniski-tehniskais nodrošinājums. 

• Studiju kurss „Informācijas tehnoloģiju pielietojums projekta pārvaldībā”  
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta informācijas tehnoloģiju pielietojuma 
izklāstam projekta pārvaldībā.. 

• Studiju kurss „Projekta lietvedība un terminoloģija”  
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta projekta lietvedības procesam, 
dokumentu izstrādāšanai, noformēšanai, apgrozībai un glabāšanai, projekta lietu 
nomenklatūras izstrādei, apstiprināšanai, lietu veidošanai, apdarei un sagatavošanai 
nodošanai organizācijas arhīvā, projekta vadības profesionālai terminoloģijai latviešu, 
angļu un citās biežāk lietojamās valodās.  

• Studiju kurss „Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes”  
Kursa ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta izpratnei, zināšanām un prasmēm 
par kvalitatīvām un kvantitatīvajām pētījumu metodēm, kuras nepieciešamas 
patstāvīgai pētnieciskā darba izstrādei un kuras var tikt izmantotas gan projektu, 
gan uzņēmējdarbības vadīšanā.  
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Studiju programma ar apjomu 60 KP ietver sešus pamat moduļus, kuru studiju kursi 
sadalīti obligātos studiju kursos (A daļa), studiju kursos pēc ierobežotas izvēles (B daļa), 
profesionālo praksi un maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.  

Studiju programmu veido nozares teorijas un jaunāko sasniegumu, pētniecības darba, 
jaunrades darba, projektēšanas un vadībzinību, pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursu 
kombinācijas.  

Studiju programma ietver:      

• obligātos studiju kursus (A daļa) -    24 KP – 40% 
• studiju kursus pēc ierobežotas izvēles (B daļa) -   10 KP – 16,7 % 
• profesionālo praksi -        6 KP – 10 % 
• maģistra darbu –      20 KP – 33.3% 

Studiju programmas ar apjomu 60 KP studiju kursu izklāsts:  
1. Kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē – 22 KP 

(Projekta būtība un standarti – 2 KP; Inovācijas un kreativitāte – 2 KP; Projekta 
pārvaldības procesi – 4 KP; Programmu un projektu portfeļa vadība – 2 KP; 
Starptautisko projektu menedžments – 2 KP; Projekta personāla vadība – 2 KP; 
Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība – 2KP; Projekta risku vadība – 2KP; 
Informācijas tehnoloģiju pielietojums projekta pārvaldībā – 2KP; Projekta lietvedība 
un terminoloģija – 2 KP); 

2. Pētniecības darba, jaunrades darba, projektēšanas un vadībzinību kursi – 8 KP 
(Stratēģiskā vadība – 2KP; Finanšu menedžments un projekta izmaksu vadība – 2 KP; 
Projekta tiesiskais nodrošinājums un piegāžu vadība – 2 KP; Kvantitatīvās un 
kvalitatīvās pētījumu metodes – 2KP); 

3. Pedagoģijas un psiholoģijas kursi – 4 KP (Projekta komunikāciju vadība – 2 KP; 
Līderība un organizācijas uzvedība – 2 KP); 

4. Profesionālā prakse – 6 KP; 

5. Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana – 20 KP. 

Studiju programmas ar apjomu 80 KP studiju kursu izklāsts: 

1. Teorētisko studiju kursu izklāsts analoģisks kā studiju programmai ar apjomu 60 KP. 
2. Specializētā prakse – 10 KP 
3. Profesionālā prakse – 16 KP; 
4. Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana – 20 KP. 

Studiju programma ar apjomu 90 KP ietver sagatavošanas moduli, sešus pamat 
moduļus, kuru studiju kursi sadalīti obligātos studiju kursos (A daļa), studiju kursos pēc 
ierobežotas izvēles (B daļa), specializēto un profesionālo praksi, maģistra darba izstrādi un 
aizstāvēšanu.  

Studiju programmu veido nozares teorijas un jaunāko sasniegumu, pētniecības darba, 
jaunrades darba, projektēšanas un vadībzinību, pedagoģijas un psiholoģijas, kā arī sagatavošanas 
studiju kursu kombinācijas.  

Studiju programma ietver:      
• obligātos studiju kursus (A daļa) -     34 KP – 37,8% 
• studiju kursus pēc ierobežotas izvēles (B daļa) -   10 KP – 11,1 % 
• praksi -        26 KP – 28,9 % 
• maģistra darbu –      20 KP – 22.2% 
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Studiju programma pilnā mērā atbilst LR MK noteikumiem Nr. 481 no 2001. g. 20. 
novembra, kas reglamentē profesionālās maģistra programmas obligāto saturu (skat. 2.1., 2.3. 
tab.). 

Studiju programmas ar apjomu 90 KP studiju kursu izklāsts:  
1. Kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē – 26 KP 

(Projekta būtība un standarti – 2 KP; Inovācijas un kreativitāte – 2 KP; Projekta 
pārvaldības procesi – 4 KP; Programmu un projektu portfeļa vadība – 2 KP; 
Starptautisko projektu menedžments – 2 KP; Projekta personāla vadība – 2 KP; 
Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība – 2KP; Projekta risku vadība – 2KP; 
Informācijas tehnoloģiju pielietojums projekta pārvaldībā – 2KP; Projekta lietvedība 
un terminoloģija – 2 KP; Tirgzinība – 2 KP; Ekonomika – 2 KP); 

2. Pētniecības darba, jaunrades darba, projektēšanas un vadībzinību kursi – 14 KP 
(Stratēģiskā vadība – 2KP; Finanšu menedžments un projekta izmaksu vadība – 2 KP; 
Projekta tiesiskais nodrošinājums un piegāžu vadība – 2 KP; Kvantitatīvās un 
kvalitatīvās pētījumu metodes – 2KP; Vadības zinības – 2 KP; Finanšu vadība – 2 
KP; Grāmatvedība – 2 KP); 

3. Pedagoģijas un psiholoģijas kursi – 4 KP (Projekta komunikāciju vadība – 2 KP; 
Līderība un organizācijas uzvedība – 2 KP); 

4. Specializētā prakse – 10 KP 

5. Profesionālā prakse – 16 KP; 

6. Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana – 20 KP. 

Studiju programmas pilnā mērā atbilst LR MK noteikumiem Nr. 481 no 2001. g. 20. 
novembra, kas reglamentē profesionālās maģistra programmas obligāto saturu. Studiju kursi, to 
apjoms un zināšanu pārbaudes veids atspoguļoti 2.1. un 2.2. tabulā. 

2.1. tabula 

Profesionālās maģistra studiju programmas „Projekta vadība” studiju kursi un tās apjoms 
kredītpunktos  

(personām ar profesionālo augstāko izglītību) 

Nr. 
p.k. Studiju kursa nosaukums Daļa KP 

skaits 
ECTS 
skaits 

Zināšanu 
pārbaudes 

veids 
 Obligātā A daļa un ierobežotās izvēles B daļa     
 Modulis 1. Projekta būtība un stratēģija  6 9  

1. Projekta būtība un standarti A 2 3 Eks. 
2.  Stratēģiskā vadība A 2 3 Eks. 
3. Inovācijas un kreativitāte B 2 3 Eks. 
 Modulis 2. Projekta izstrāde un 

menedžments
 8 12  

4. Projekta pārvaldības procesi  A 4 6 p/d, eks. 
5. Programmu un projektu portfeļa vadība A 2 3 Eks. 
6. Starptautisko projektu menedžments B 2 3 Eks. 
 Modulis 3. Projekta cilvēkresursu vadība  6 9  

7. Projekta personāla vadība  A 2 3 Eks. 
8. Projekta komunikāciju vadība  A 2 3 Eks. 
9. Līderība un organizācijas uzvedība B 2 3 Eks. 
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 Modulis 4. Projekta finanšu un tiesiskais 
nodrošinājums

 4 6  

10. Finanšu menedžments un projekta izmaksu 
vadība  

A 2 3 k/d, eks. 

11. Projekta tiesiskais nodrošinājums un piegāžu 
vadība  

A 2 3 k/d, eks. 

 Modulis 5. Projekta kvalitātes un risku 
vadība

 4 6  

12. Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība  A 2 3 Eks. 
13. Projekta risku vadība  A 2 3 Eks. 

 Modulis 6. Projekta zinātniski-tehniskais 
nodrošinājums

 6 9  

14. Informācijas tehnoloģiju pielietojums projekta 
pārvaldībā 

A 2 3 p/d, eks.  

15. Projekta lietvedība un terminoloģija B 2 3 p/d, eks. 
16. Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes B 2 3 k/d, eks. 

 Kopā:  34 51  
17. Profesionālā prakse A 6 9 Iesk. 

 Kopā:  40 60  
 Maģistra darbs A 20 30 aizstāvēšana 
 Pavisam kopā:  60 90  

 
2.2. tabula  

Profesionālās maģistra studiju programmas „Projekta vadība” studiju kursi un tās apjoms 
kredītpunktos  

(personām ar akadēmisko augstāko izglītību) 

Nr. 
p.k. Studiju kursa nosaukums Daļa KP 

skaits 
ECTS 
skaits 

Zināšanu 
pārbaudes 

veids 
 Obligātā A daļa un ierobežotās izvēles B daļa     
 Modulis 0 (sagatavošanas). Vispārējas 

zināšanas, kas nepieciešamas projekta 
vadībā

 10 15  

1. Tirgzinība A 2 3 Eks. 
2. Vadības zinības A 2 3 Eks. 
3. Ekonomika A 2 3 Eks. 
4. Finanšu vadība A 2 3 Eks. 
5. Grāmatvedība A 2 3 Eks. 
 Modulis 1. Projekta būtība un stratēģija  6 9  

6. Projekta būtība un standarti A 2 3 Eks. 
7.  Stratēģiskā vadība A 2 3 Eks. 
8. Inovācijas un kreativitāte B 2 3 Eks. 
 Modulis 2. Projekta izstrāde un 

menedžments
 8 12  

9. Projekta pārvaldības procesi  A 4 6 p/d, eks. 
10. Programmu un projektu portfeļa vadība A 2 3 Eks. 
11. Starptautisko projektu menedžments B 2 3 Eks. 

 Modulis 3. Projekta cilvēkresursu vadība  6 9  
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12. Projekta personāla vadība  A 2 3 Eks. 
13. Projekta komunikāciju vadība  A 2 3 Eks. 
14. Līderība un organizācijas uzvedība B 2 3 Eks. 

 Modulis 4. Projekta finanšu un tiesiskais 
nodrošinājums

 4 6  

15. Finanšu menedžments un projekta izmaksu 
vadība  

A 2 3 k/d, eks. 

16. Projekta tiesiskais nodrošinājums un piegāžu 
vadība  

A 2 3 k/d, eks. 

 Modulis 5. Projekta kvalitātes un risku 
vadība

 4 6  

17. Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība  A 2 3 Eks. 
18. Projekta risku vadība  A 2 3 Eks. 

 Modulis 6. Projekta zinātniski-tehniskais 
nodrošinājums

 6 9  

19. Informācijas tehnoloģiju pielietojums projekta 
pārvaldībā 

A 2 3 p/d, eks.  

20. Projekta lietvedība un terminoloģija B 2 3 p/d, eks. 
21. Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes B 2 3 k/d, eks. 

 Kopā:  44 66  
22. Specializētā prakse A 10 15 Iesk. 
23. Profesionālā prakse A 16 24 Iesk. 

 Kopā:  26 39  
 Maģistra darbs A 20 30 aizstāvēšana 
 Pavisam kopā:  90 130  

Studiju programmas kursu apraksti, to sadalījums pa studiju kursu moduļiem (blokiem) 
atspoguļoti 3.pielikumā. 

2.2.2. Pēc studiju programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un 
attieksmju formā 

Apgūstot studiju programmu, absolventi iegūst profesionālā maģistra grādu projekta 
vadībā. Tā kā programma ir izveidota atbilstoši Boloņas deklarācijas principiem un tās mērķis ir 
dinamiski attīstīt RISEBA Latvijas augstākās izglītības sistēmas ietvaros, lai iegūtais grāds un 
diploms būtu atzīti Eiropas Savienības valstu kopējā darba tirgū, kā arī būtu noderīgi izglītības 
turpināšanai citās Eiropas valstīs. 

Studiju programma atbilst 2008.g. 2.decembra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 
990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”, kas nosaka Eiropas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras (turpmāk – EKI) līmenim atbilstošās zināšanas, prasmes un kompetenci. 

Studiju programmas absolventiem ir šādas projektu vadības zināšanas un izpratne:  
1. Spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par projektu vadības jaunākajiem 

atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā 
darbojoties dažādu ar projektu vadību saistītu jomu saskarē; 

2. Pētīt un analizēt uzņēmumu/organizāciju saimniecisko darbību un piedāvāt jaunas un 
inovatīvas attīstības stratēģijas,  

3. Veikt projekta alternatīvo risinājumu finansiālo vērtēšanu, pielietojot dažādas 
vērtēšanas metodes, 

4. Veikt projekta alternatīvo risinājumu vērtību analīzi, 
5. Veikt projektu vides analīzi, 
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6. Izveidot projektam nepieciešamo infrastruktūru, 
7. Formulēt pamatotus projektu priekšlikumus un projektu uzdevumus, 
8. Analizēt organizācijas struktūras un pielāgot tās projektu un programmu vadīšanas 

vajadzībām 
9. Nodrošināt projektu vadīšanas procesa veiksmīgu norisi un koordināciju; 
10. Izstrādāt un uzturēt projektu vadīšanai nepieciešamo specifisko dokumentāciju visā 

projektu izstrādes un realizācijas gaitā. 

Studiju programmas absolventiem ir šādas projektu vadības profesionālas prasmes: 

1. Spēj patstāvīgi izmantot projektu vadības teoriju, metodes un problēmu risināšanas 
prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību un augsti kvalificētas projektu vadības 
funkcijas;  

2. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem projektu vadības aspektiem 
gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem;  

3. Spēj patstāvīgi virzīt savu projekta vadības kompetenču pilnveidi un specializāciju, 
uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt 
inovācijas projektu vadībā, veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un 
neprognozējamos projekta apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot 
jaunas, uz modernām tehnoloģijām balstītas pieejas  

Studiju programmas absolventiem ir šādas projektu vadības kompetences: 

1. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas projektu vadības problēmas, 
pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi.  

2. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, 
projektu vadības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par projektu 
vadības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību 

Studiju rezultāti, sasaistīti ar studiju kursu rezultātiem: 
1. Prasme izmantot jaunās ekonomikas nostādnes projektos, vadoties no teorētiskām 

atziņām un starptautiskās pieredzes. 

2. Spējas patstāvīgi analizēt un vērtēt publiskās pārvaldes attīstības tendences. 

3. Prasme risināt personāla vadības uzdevumus projekta grupas darba plānošanā, 
organizēšanā, radošu lēmumu pieņemšanā, kā arī gūt atziņas efektīvai darbībai 
komandā. 

4. Prasme izprast un vadīt indivīdu un grupu uzvedību. 

5. Spēja patstāvīgi analizēt projektu portfeļus, programmas. 

6. Prasme patstāvīgi pielietot zināšanas par līgumu sastādīšanu un noslēgšanu, strīdu 
risināšanas kārtību, administratīvā procesa uzsākšanu, administratīvā akta un faktiskās 
rīcības apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu, publisko iepirkumu procedūru. 

7. Prasme izstrādāt kvalitātes vadības sistēmu projektam un kvalitātes vadības 
rokasgrāmatas moduļus projektam, kā arī atbalstīt kvalitātes vadības principu 
ievērošanu projektos. 

8. Prasme uzskaitīt projektu izmaksas pa izmaksu posteņiem un kalkulācijas objektiem 
un atspoguļot finanšu grāmatvedībā. 

9. Prasme izskaidrot risku vadības procesu konceptus un izstrādāt šādus procesus 
netradicionālām un sarežģītām situācijām. 
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10. Prasme izstrādāt un pielietot risku vadības simulācijas modeļus. 

11. Prasme pielietot risku vadības metodes un instrumentus kvalitatīvā un kvantitatīvā 
risku analīzē. 

12. Prasme izstrādāt riska pārvaldības stratēģijas un ieviest risku vadību projektos. 

13. Prasme risināt krīzes un stresa situācijas. 

14. Spēja ievērot projektu vadības ētiskos, vides aizsardzības, apdrošināšanas, veselības 
aizsardzības un dzimuma vienlīdzības aspektus.  

Studiju programmas absolventi ir spējīgi pildīt LR Profesiju klasifikatora atsevišķās 
grupas „Projektu vadīšanas speciālisti” profesiju profesionālās darbības pamatuzdevumus: 

1. Definēt projektu, 
2. Organizēt projektu, 
3. Plānot projektu, 
4. Veikt projekta uzraudzību un tālāk virzīšanu, 
5. Sastādīt projekta dokumentāciju un ziņojumus, 
6. Prezentēt projekta starprezultātus, 
7. Noslēgt projektu. 

Studiju programmas absolventi ir sagatavoti iesaistīties starptautiskajā projektu vadības 
profesionāļu saimē, sertificējoties atbilstoši Starptautiskās projektu vadības asociācijas 
(International Project Management Association (IPMA) noteiktām prasībām, iegūstot IPMA D 
(„Sertificēts projektu vadīšanas speciālists”) un C („Sertificēts projektu vadītājs”) līmeņa 
sertifikātu.  

Iegūtās zināšanas un prasmes būs pielietojamas, strādājot gan valsts un pašvaldību 
iestādēs, gan komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē. 

2.3. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums  

2.3.1. Akadēmiskā personāla skaits, norādot akadēmisko amatu skaitu un to personu skaitu, 
kurām ir doktora zinātniskais grāds vai maģistra grāds  

Ņemot vērā profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Projekta vadība” 
izteikto profesionālo orientāciju un specifiku, programmas īstenošanas gaitā tiek piesaistīti gan RISEBA 
akadēmiskais personāls, gan eksperti ar lielu praktisko pieredzi projektu vadības jomā Latvijā. 

Akadēmiskais personāls, kas iesaistīts studiju programmas „Projekta vadība” īstenošanā, 
atspoguļots 2.3. tabulā. 

2.3. tabula 

Profesionālās maģistra studiju programmas „Projekta vadība” studiju kursi, to apjoms 
kredītpunktos un nodarbinātais akadēmiskais personāls 

 
Nr. 

 
 Studiju kursa nosaukums 

 
Daļa

 
KP 

skaits 

Docētājs 

Docētāja 
vārds, 

uzvārds 

Zin. vai akad. 
grāds, 

zin. nos. 

Pamata darba vieta, 
amats 

 Modulis 0 
(sagatavošanas). 

Vispārējas zināšanas, 
kas nepieciešamas 
projekta vadībā 

 10    

1. Tirgzinība A 2 N. Gūtmanis Dr.sc.ing. RISEBA, asoc. prof. 
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A. Višņevska Dr.oec. Transporta un sakaru 
institūts, docente 

2. Vadības zinības A 2 V. Liede 
B. Kurovs 
A. Petrovs 

Mg.oec.,MBA 
Dr.oec. 
Dr.oec. 

RISEBA, docents 
RISEBA, asoc. prof. 
RISEBA, docents 

3. Ekonomika A 2 A. Fedotovs 
A. Petrovs 

Dr. oec. 
Dr. oec. 

RISEBA, asoc. prof. 
RISEBA, docents 

4. Finanšu vadība A 2 
R. Pēce 
A. Vīgants 

Mg. oec. 
Augstākā 
izglītība 

RISEBA, docente 
AS „Latvijas jūras 
medicīnas centrs”, 
finanšu direktors 

5. Grāmatvedība A 2 R. Pēce 
T. Ivanova 

Mg. oec. 
Dr. oec. 

RISEBA, docente 
RISEBA, docente 

 Modulis 1. Projekta 
būtība un stratēģija 

 6    

6. Projekta būtība un 
standarti 

A 2 G Burakovs 
I. Linde 

Dr.sc.ing. 
MBA 
RISEBA 
doktorants 

RISEBA, asoc. prof. 
Informācijas sistēmu 
menedžmenta 
augstskola, docents  

7.  Stratēģiskā vadība A 2 A. Čirjevskis 
L. Pētersons 

Dr.oec. 
Dr.sc.ing. 

RISEBA, asoc. prof. 
RISEBA, asoc. prof. 

8. Inovācijas un kreativitāte B 2 E. Kalniņa 
G. Lapiņa 

MBA 
Dr.paed. 

RISEBA, lektore 
Latvijas 
Tehnoloģiskais centrs, 
projektu vadītāja 

 Modulis 2. Projekta 
izstrāde un 

menedžments 

 8    

9. Projekta pārvaldības 
procesi  

A 4 A. Čirjevskis 
A. Olmanis 

Dr.oec. 
Mg.sc.soc. 

RISEBA, asoc. prof. 
RISEBA, lektors, 
„Projekta vadība” 
maģistra studiju 
programmas direktors 

10. Programmu un projektu 
portfeļa vadība 

A 2 A. Leikarts Mg.sc.soc., 
doktora 
studijas, 
Ecole 
Supérieure de 
Commerce de 
Lille, 
Francija 

NK Konsultāciju 
birojs, 
uzņēmējdarbības 
attīstības eksperts, 
Latvijas Nacionālā 
projektu vadīšanas 
asociācija, valdes 
priekšsēdētājs 

11. Starptautisko projektu 
menedžments 

B 2 M. Zeltiņš  Mg.oec. Rīgas Tehniskā 
universitāte, Rektora 
vietnieks stratēģiskās 
attīstības jautājumos 

 Modulis 3. Projekta 
cilvēkresursu vadība 

 6    

12. Projekta personāla 
vadība  

A 2 B. Kurovs 
A. Kalniņš 

Dr.oec. 
Mg.sc.soc. 

RISEBA, asoc. prof. 
SIA  Jeta 
Izpilddirektors 
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13. Projekta komunikāciju 
vadība  

A 2 R. Vīra Dr. paed. RISEBA, asoc. prof. 

14. Līderība un organizācijas 
uzvedība 

B 2 S.Blumberga 
I. Seņnikova 

Mg.psych. 
Dr.oec. 

RISEBA, docente 
RISEBA, asoc. prof. 

 Modulis 4. Projekta 
finanšu un tiesiskais 

nodrošinājums 

 4    

15. Finanšu menedžments un 
projekta izmaksu vadība  

A 2 R. Pēce Mg.oec. RISEBA, docente 

16. Projekta tiesiskais 
nodrošinājums un 
piegāžu vadība  

A 2 D. Gaile Mg.sc.soc. Iepirkumu 
uzraudzības birojs, 
biroja vadītāja 
vietniece 

 Modulis 5. Projekta 
kvalitātes un risku 

vadība

 4    

17. Projekta kvalitātes un 
izmaiņu vadība  

A 2 R. Vīra Dr. paed. RISEBA, asoc. prof. 

18. Projekta risku vadība  A 2 M. Krastiņš Mg.phys. Swedbank AS 
atbilstības kontroles 
daļas vadītājs 

 Modulis 6. Projekta 
zinātniski-tehniskais 

nodrošinājums 

 6    

19. Informācijas tehnoloģiju 
pielietojums projekta 
pārvaldībā 

A 2 E. Treigūts 
I. Vīka 

Mg.phys. 
Dr.oec. 

RISEBA, docents 
RISEBA, asoc. prof. 

20. Projekta lietvedība un 
terminoloģija 

B 2 G. Dambe Mg.sc.educ. Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests, 
personāla un attīstības 
departamenta vadītāja 

21. Kvantitatīvās un 
kvalitatīvās pētījumu 
metodes 

B 2 M. Buiķis 
 
N. Gūtmanis 

Dr.math. 
 
Dr.sc.ing. 

Rīgas Tehniskā  
universitāte, profesors 
RISEBA, asoc. prof. 

 Kopā:  44  
 

2.3.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība augstskolas mērķu un uzdevumu 
īstenošanai  

Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas mērķa un uzdevumu 
realizācijai.  

Studiju programmas īstenošanā kopumā ir iesaistīti 28 docētāji. No tiem 17 (61% no 
kopskaita) ir no RISEBA ievēlētā akadēmiskā personāla un. 11 (39% no kopskaita) ir 
pieaicinātie vieslektori ar augstu teorētisko un praktisko profesionālo sagatavotību.  

Programmas īstenošanā piedalās 14 zinātņu doktori (50% no kopskaita), no kuriem 9 ir 
profesori, asociētie profesori, kā arī 9 docenti un 10 lektori.  

Studiju programmas akadēmiskā personāla saraksts un docētāju biogrāfijas – CV 
atspoguļotas 4.pielikumā. 
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2.3.3. Prasības akadēmiskajam personālam, kas saistītas ar studiju programmas īstenošanu 
Profesionālā maģistra studiju programmā „Projekta vadība” tiek īstenota šāda akadēmiskā 

personāla sastāva veidošanas politika: 

1. Nodrošināt, lai visus studiju kursus pasniegtu kvalificēti, zinātniski un metodiski 
sagatavoti pasniedzēji, kuri darbā izmanto mūsdienīgas darba metodes; 

2. Nodrošināt, lai ne mazāk kā 50% mācībspēku, kas saistīti ar studiju programmas 
īstenošanu strādātu RISEBA pamatdarbā;  

3. Specializēto kursu studijām piesaistīt profesionālus praktiķus no Latvijas Nacionālās 
projektu vadīšanas asociācijas, Iepirkumu uzraudzības biroja, Latvijas Tehnoloģiskā 
centra, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latvijas jūras medicīnas centra 
Swedbankas, Rīgas Tehniskās universitātes, Informācijas sistēmu menedžmenta 
augstskolas 

4. Sekmēt akadēmiskā personāla sagatavošanu, atbalstot studijas doktorantūrā. 
Prasības pasniedzējiem saistībā ar RISEBA studiju programmu īstenošanu atspoguļotas 

5.pielikumā. 

2.3.4. Akadēmiskā personāla saikne ar starptautisko vidi un profesionālo vidi 
Akadēmiskais personāls aktīvi piedalās pētnieciskajā darbā, iegūtie rezultāti tiek 

izmantoti studiju procesā. Pakāpeniski nostiprinās akadēmiskā personāla saikne ar starptautisko 
un profesionālo vidi. Akadēmiskais personāls piedalās starptautiskos projektos, dažādās 
starptautiskajās konferencēs, kā arī RISEBA akadēmiskajās konferencēs, starptautiskajos 
semināros. Ieskats akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskajā darbībā atspoguļots 2.4. tabulā. 

2.4. tabula 

Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskā darbībā 
(2005.-2010.gads) 

Nr. 
p.k. 

Vārds, 
uzvārds 

Gads Publikācijas nosaukums 

1. Solveiga 
Blumberga 

2009 “Differences of seafarers’ safety orientation and national 
culture in the international shipping company” “XIV European 
Conference on Developmental Psychology” Vilnius, 
Lithuania. 

2008 Kongress Berlīnē: XXIX International Congress of 
Psychology ICP ”Sociopsychological indicators of successful 
and less successful entrepreneurs" 

2007 Differences between male and female managers work 
satisfaction, professional loyalty and willingness to quit the 
job// DU conference „Person. Color. Nature. Music.” 

2. Māris Buiķis 2006 Buikis M., Babusikna V. Adjustment of Parametres og a tariff 
network of Bonus-Malus System in Latvia. 5st International 
Conference Aplimat. Bratislava,  February 7.-10. 2006.  411 - 
415 pp. 

2006 Buikis M., Barsky E. Mathematical modelling of combined 
separapors and evalutiaon of their efficiency. 11th  Interantional 
Conference MMA May 31 – June 3, 2006, Latvia.  10 pp 

3. Aleksandrs 
Fedotovs 

2009 Latvijas industrializācija un deindustrializācija: pusotru 
gadsimtu starp Rietumeiropu un Austrumeiropu // Latvijas 
tautsaimniecības pagātne, tagadne un perspektīvas. – Rīga: 
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RTU, 2009. 15. – 20. lpp. 
2009 Economic development level of the Baltic region in European 

context: Historical bacground and possible prospects// 
Proceedings of 4th International Conference “Information 
Society and Modern Business”. Ventspils, May 14-16, 2009. – 
ISBN-9984-705-23-1. 

2009 Мaкроэкономика: Курс дистанционного обучения. Часть 
1. ISBN 978-9984-838-31-1.– Рига: Колледж управления 
бизнесом, 2009. -  210 с.  

2009 Мaкроэкономика: Курс дистанционного обучения. Часть 
2. ISBN 978-9984-838-32-8.– Рига: Колледж управления 
бизнесом, 2009. -  245 с.       

2008 Makroekonomika: Tālmācības studiju kurss. – Rīga: Latvijas 
Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2008. – 403 
lpp. 

2008 Микроэкономика: Курс дистанционного обучения. – Рига: 
Колледж управления бизнесом, 2008. -  279 с. 

2007 Ekonomika: Tālmācības studiju kurss. – Rīga: Latvijas 
Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2007. – 329 
lpp. 

2006 Mikroekonomika: Tālmācības studiju kurss. – Rīga: Latvijas 
Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2006. – 253 
lpp. 

4. Tatjana 
Ivanova 

2009 Kopā ar D.Jasjko, Ē.Pančenko.Analysis of entry barriers in 
highly concentrated sectors of Latvian economy: case of grain 
processing industry// LLU rakstu krājums, 2009. 

5. Rasa Pēce 2008 Vadības grāmatvedība: Tālmācības studiju kurss. 2.daļa ISBN 
978-9984-838-16-8. - Rīga: Biznesa vadības koledža, 2008. - 
309.lpp 

6. Gundega 
Lapiņa 

2007 “Innovation in Study methodology for Enhancement of 
Competitiveness of the Graduates of Electronics Study 
program”, conference “Legal, Political and Economical 
Initiatives Towards Europe of Knowledge”, Kaunas, April 28, 
2007 

 
2.4. Studiju procesa organizācija un administrēšana 

RISEBA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Projekta 
vadība” studiju procesa organizācija atbilst mērķauditorijas vajadzībām un nodrošina 
programmas mērķu un sagaidāmo rezultātu sasniegšanu. 

Studiju programma atspoguļo vienu no Boloņas deklarācijas pamatprincipiem – studentu, 
mācībspēku un zinātnieku reālas mobilitātes nodrošināšanu. Studiju programma paredz studentus 
kvalitatīvi sagatavot darbam vienotā Eiropas darba tirgū, tas ir, rast iespējas daļu savu studiju 
pavadīt citā valstī, iepazīstoties ar atšķirīgu kultūru, likumdošanas nosacījumiem un tradīcijām. 

Studiju programmu ir iespējams apgūt pilna laika studiju formā vakara nodaļā un nepilna 
laika formā izejamo dienu nodaļā. Mācības notiek katru nedēļu. Pilna laika vakara nodaļā – 
pirmdienas, otrdienas un trešdienas vakaros no plkst. 18:00 līdz 21:10. Nepilna laika izejamo 
dienu nodaļā – sestdienās. 

Apmācības valoda – latviešu, angļu un krievu 
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Studiju programma tiek vadīta un administrēta pēc RISEBA vispārīgiem principiem, kas 
ir noteikti ar iekšējo normatīvo bāzi. Studiju programmu vada programmas direktors, kurš atbild 
par programmas studiju procesa saturu un akadēmiskā nodrošinājuma kvalitāti. Operatīvo 
organizatorisko un plānošanas darbu nodrošina augstskolas maģistru programmu metodiķes.  

Programmas direktors regulāri organizē studentu grupu sanāksmes, lai uzklausītu 
studentu viedokli par aktuālām problēmām un ierosinājumiem programmas pilnveidošanai 
studiju laikā.  

Studiju procesā piedalās RISEBA Ekonomikas un finansu katedras, Menedžmenta un 
mārketinga katedras, Informātikas un matemātikas katedras, Tiesību katedras un 
Uzņēmējdarbības katedras docētāji, kā arī pieaicinātie vieslektori. 

Studiju programmas uzsākšanu, mācības, iespējamo kursu secību un priekšnoteikumus, 
kā arī sekmīgu studiju programmas pabeigšanu reglamentē RISEBA normatīvie dokumenti.  

Studiju programmai ir izveidota programmas Padome, kuras uzdevums ir palīdzēt risināt 
studiju programmas stratēģisko virzību un paaugstināt kvalitātes līmeni. Programmas Padomē 
ietilpst gan augstskolas akadēmiskā personāla pārstāvji studiju prorektora un vadošo profesoru 
līmenī, gan Latvijas Projektu vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētājs un darba devēju 
pārstāvis no AS Latvenergo, gan studējošo pilnvaroti pārstāvji no katras studentu grupas. 

Studiju programmas apguve notiek lekcijās, semināros, praktiskajās nodarbībās, 
patstāvīgā darba nodarbībās. Studējošiem pirms nodarbībām elektroniski tiek izsūtīti docētāju 
sagatavotie materiāli. Studējošiem ir nodrošinātas iespējas saņemt pasniedzēju konsultācijas gan 
klātienē konsultāciju laikā, gan elektroniskā sarakstē. 

Līdztekus tradicionālajām darba formām (lekcijām, semināriem, studentu patstāvīgajam 
darbam) tiek praktizētas arī interaktīvās studiju metodes: projektu grupu darbs, lomu spēles, 
radošie semināri, diskusijas, situāciju analīze.  

Iegūto zināšanu nostiprināšanai un praktiskai izmantošanai ir paredzētas specializētā 
prakse 10 KP apjomā un profesionālā prakse 6 vai 16 KP apjomā. Prakses atskaites saskaņā ar 
RISEBA apstiprinātām prakses prasībām studenti aizstāv divu docētāju izveidotā komisijā ar 
ieskaiti. Prakses prasības atspoguļotas 6.pielikumā  

Patstāvīgais darbs ir neatņemama studiju procesa sastāvdaļa. Tā laikā studenti iepazīstas 
ar profesionālās literatūras avotiem, studē LR normatīvos aktus un Eiropas fondu dokumentāciju, 
citus normatīvos dokumentus, kā arī pilda patstāvīgos uzdevumus un izstrādā maģistra darbu. 
Programmas ietvaros, aplūkojot nozares problēmas, tiek piemērota pētījumos balstīta pieeja. 

Novērtējuma formas: rakstisks eksāmens, ieskaite, patstāvīgie darbi, kontroldarbi, 
prezentācijas.  

Studiju noslēgumā atbilstoši RISEBA apstiprinātam Maģistra darba izstrādāšanas 
nolikuma prasībām students izstrādā un iesniedz maģistra darbu. Maģistra darba izstrādāšanas 
nolikums pievienots 7. pielikumā. 

Profesionālā maģistra studiju programmas „Projekta vadība” studiju konceptuālie plāni 
pilna un nepilna laika studijām ir atspoguļoti no 2.5. līdz 2.10. tabulās. 

2.5. tabula 

Programmas „Projekta vadība” konceptuālais plāns pilna laika studijām studējošajiem ar 
profesionālo augstāko izglītību (60 KP, studiju ilgums – 1,6 gads) 

 
Studiju kursi 

Kredītpunktu skaits 

1. gads 2. gads 
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1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 
Obligātie kursi (A daļa) 16 8   
Ierobežotas izvēles kursi (B daļa) 4 6   
Profesionālā prakse (A daļa)  6   
Maģistra darbs (A daļa)   20 Aizstāvēšana

(februāris) 
Studiju programma kopā: 20 20 20  

 

2.6. tabula 

Programmas „Projekta vadība” konceptuālais plāns nepilna laika studijām studējošajiem ar 
profesionālo augstāko izglītību (60 KP, studiju ilgums – 2 gadi) 

 
Studiju kursi 

Kredītpunktu skaits 

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

Obligātie kursi (A daļa) 12 12   
Ierobežotas izvēles kursi (B daļa) 4 4 2  
Profesionālā prakse (A daļa)   6  
Maģistra darbs (A daļa)   8 12 

Studiju programma kopā: 16 16 16 12 
 
 

2.7. tabula 

Programmas „Projekta vadība” konceptuālais plāns pilna laika studijām studējošajiem ar 
akadēmisko augstāko izglītību (80 KP, studiju ilgums – 2 gadi) 

 
Studiju kursi 

Kredītpunktu skaits 

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

Obligātie kursi (A daļa) 16 8   
Ierobežotas izvēles kursi (B daļa) 4 2 4  
Profesionālā prakse (A daļa)   16  
Specializētā prakse (A daļa)  10   
Maģistra darbs (A daļa)    20 

Studiju programma kopā: 20 20 20 20 
 

2.8. tabula 

Programmas „Projekta vadība” konceptuālais plāns nepilna laika studijām studējošajiem ar 
akadēmisko augstāko izglītību (80 KP, studiju ilgums – 2,5 gadi) 

 
Studiju kursi 

Kredītpunktu skaits 

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

Obligātie kursi (A daļa) 12 4 4 4  
Ierobežotas izvēles kursi (B daļa) 4 2 2 2  
Profesionālā prakse (A daļa)   10 6  
Specializētā prakse (A daļa)  10    
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Maģistra darbs (A daļa)    4 16 
Studiju programma kopā: 16 16 16 16 16 

 

2.9. tabula 

Programmas „Projekta vadība” konceptuālais plāns pilna laika studijām studējošajiem ar 
akadēmisko augstāko izglītību (bez kvalifikācijas) (90 KP, studiju ilgums – 2,6 gadi) 

 
Studiju kursi 

Kredītpunktu skaits 

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

Obligātie kursi (A daļa) 20 6 8   
Ierobežotas izvēles kursi (B daļa)  4 6   
Profesionālā prakse (A daļa)   6 10  
Specializētā prakse (A daļa)  10    
Maģistra darbs (A daļa)    10 10 

Studiju programma kopā: 20 20 20 20 10 

 

2.10. tabula 

Programmas „Projekta vadība” konceptuālais plāns nepilna laika studijām studējošajiem ar 
akadēmisko augstāko izglītību (bez kvalifikācijas) (90 KP, studiju ilgums – 3 gadi) 

 
Studiju kursi 

Kredītpunktu skaits 

1. gads 2. gads 3. gads 
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Obligātie kursi (A daļa) 14 4 8 8   
Ierobežotas izvēles kursi (B 
daļa) 

2 2 2 4   

Profesionālā prakse (A daļa)   6 4 6  
Specializētā prakse (A daļa)  10     
Maģistra darbs (A daļa)     10 10 

Studiju programma kopā: 16 16 16 16 16 10 

 

Programmas „Projekta vadība” studiju detalizētie plāni pilna un nepilna laika studijām, 
norādot konkrēto kursu sadalījumu pa semestriem, atspoguļoti 8. pielikumā. 

 

2.5. Studiju programmas perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas uzdevumus 
Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā 

2.5.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās izglītības standartam un profesijas 
standartam 

Studiju programmu salīdzinot ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standarta prasībām, jāatzīmē, ka tā pilnībā atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.481 IV 
nodaļai “Maģistra programmas obligātais saturs” Salīdzinājums atspoguļots 2.11. tabulā. 
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2.11. tabula 
Programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 

 
 

Rādītājs 
Profesionālās augstākās izglītības 

valsts standarta prasības 
RISEBA studiju programma 

„Projekta vadība” 
(17.) maģistra programmas apjoms vismaz 40 KP 60/80/90 KP 
(18.) obligātais saturs: 
(18.1.) kursi, kas nodrošina jaunāko 
sasniegumu apguvi nozares teorijā 
un praksē 

vismaz 7 KP 22/22/26 KP 

(18.2.) pētnieciskā darba, jaunrades 
darba, projektēšanas darba un 
vadībzinību studiju kursi 

vismaz 5 KP 8/8/14 KP 

(18.3.) pedagoģijas un psiholoģijas 
studiju kursi 

vismaz 2 KP 4 KP 

(18.4.) prakse vismaz 6 KP 6/26/26 KP 
(18.5.) valsts pārbaudījums maģistra darba izstrādāšana un 

aizstāvēšana un kura apjoms ir 
vismaz 20 KP 

Maģistra darba izstrādāšana 
un aizstāvēšana 20 KP 

(21.) kursu izvēle maģistra 
programmā, arī prakses saturs 

nosaka profesijas standarts atbilstība parādīta Tab. 1.5 

(20.,22.). profesionālās 
kvalifikācijas un grāda piešķiršana 

jāpiešķir profesionālo maģistra 
grādu nozarē, starpnozarē, 
kopnozarē vai profesijā; 
izglītojamie ar iepriekš iegūtu 
akadēmisko bakalaura grādu iegūst 
piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju 

apgūstot programmu, tiek 
piešķirts profesionālā 
maģistra grāds projekta 
vadībā un projekta vadītāja 
kvalifikācija 

(23). tiesības turpināt izglītību dod tiesības turpināt izglītību 
doktora studiju programmā 

ir paredzētas tiesības turpināt 
izglītību doktora studiju 
programmās 

 

Profesionālā maģistra studiju programma „Projektu vadība” pēc satura ir atbilstoša ar 
Izglītības un zinātnes ministrijas 2003.gada 29.decembra rīkojumu Nr.649 apstiprinātam Projekta 
vadītāja 5. kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam, reģistrācijas numurs PS0222. Profesijas 
standarts atspoguļots 9.pielikumā. 

Zināšanas par projektu vadīšanas objektiem, subjektiem un instrumentiem nodrošina 
studiju kursi „Projekta būtība un standarti”, „Projekta pārvaldības procesi”, „Programmu un 
projektu portfeļa vadība”, „Starptautisko projektu menedžments”. 

Zināšanas par projektu vadīšanas procesiem tiek padziļināti apgūtas studiju kursos 
„Projekta pārvaldības procesi”, „Programmu un projektu portfeļa vadība”, „Starptautisko 
projektu menedžments”, „Projekta personāla vadība”, „Projekta komunikāciju vadība”, „Projekta 
tiesiskais nodrošinājums un piegāžu vadība”, „Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība”, „Projekta 
risku vadība”. 

Vispārējās zināšanas vadībzinībās nodrošina studiju kursi „Stratēģiskā vadība”, „Finanšu 
menedžments un projekta izmaksu vadība” un „Projekta personāla vadība”. 

Vispārējās zināšanas tiesību jomā nodrošina studiju kurss „Projekta tiesiskais 
nodrošinājums un piegāžu vadība”.  

Vispārējās zināšanas pārējās jomās, kā informācijas tehnoloģijas, grāmatvedība, 
nodokļi, audits nodrošina studiju kursi „Informācijas tehnoloģiju pielietojums projekta 
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pārvaldībā”, „Finanšu menedžments un projekta izmaksu vadība”. Savukārt zināšanas tādās 
jomās kā profesionālā ētika un biznesa ētika, firmas stils un uzņēmējdarbības kultūra, loģika 
sniedz studiju kursi „Projekta personāla vadība”, „Inovācijas un kreativitāte”, „Līderība un 
organizācijas uzvedība”. 

Studiju programmas kursu un profesijas standartā noteikto zināšanu ieguves līmeņu 
salīdzinājums jeb programmas atbilstība profesijas standartam atspoguļota 10.pielikumā. 

Veicot salīdzinājumu, tika ņemts vērā profesijas standarta nodarbinātības apraksts, 
pienākumi un uzdevumi. Salīdzinājums parāda studiju programmā „Projekta vadība” iekļauto 
mācību kursu atbilstību standartā iekļautajiem formulējumiem un projekta vadītāja darba 
saturam. Standarts nosaka, ka projekta vadītājs izstrādā projekta priekšlikumu; organizē un vada 
projekta komandu; veido projekta organizāciju un kultūru; nosaka projekta dalībnieku lomas, 
izvēlas projekta organizācijas formu, veido projekta komandas dalībnieku komunikācijas 
struktūru; plāno projekta posmus; veic projekta strukturizēšanu, projekta darbu, termiņu, resursu 
un izmaksu plānošanu, koordinēšanu, uzraudzību un pārplānošanu; veic projekta vides analīzi; 
plāno projekta šķirtnes (robežstabus) un darba apspriedes; veic projekta riska analīzi un koordinē 
dažādu interešu grupu intereses; seko projekta plānu izpildei, analizē rezultātus, izstrādā 
priekšlikumus, veic korekcijas esošajos plānos; sastāda projekta starpziņojumus un gala 
ziņojumu; vada projekta administrāciju un dokumentēšanu. 

Salīdzinot netika konstatēta neatbilstība starp standartā iekļauto zināšanu prasību līmenī 
un profesionālā maģistra studiju programmā „Projekta vadība” iekļauto mācību kursu zināšanu 
līmeņiem. 

2.5.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem  sešiem gadiem  
Latvijas ekonomikas stabilas attīstības un tās konkurētspējas pieauguma nodrošināšanai 

jārada priekšnosacījumi pārejai uz zināšanu jeb inovatīvo attīstības modeli. 

Lai to panāktu, jāveicina augstas pievienotās vērtības produktu ražošana un augsto 
tehnoloģiju produktu īpatsvara palielināšanos visās tautsaimniecības nozarēs. 

Viens no efektīviem minēto pasākumu finansēšanas veidiem ir Eiropas Savienības 
struktūrfondi. Šī finansējuma efektīvai un ekonomiskai izlietošanai ir nepieciešami kvalitatīvi 
sagatavoti projekti un profesionāli projektu vadītāji. 

Lai noskaidrotu darba tirgus pieprasījumu pēc kvalificētiem projektu vadītājiem, no 
2010.gada novembra līdz 2011.gada februārim notika sarunas ar darba devējiem, ar kuriem 
RISEBA ir noslēgti ilgtermiņa līgumi par sadarbību izglītības jomā (skat. m. pielikumu).  

Sarunas ar darba devējiem tika veiktas, lai iegūtu darba devēju novērtējumu studiju 
programmai un prognozētu pieprasījumu pēc dotās kvalifikācijas speciālistiem darba tirgū. 

Analizējot darba devēju viedokļus, visaugstāk tika novērtētas prasmes formulēt mērķus 
un mērķu sasniegšanas stratēģijas, nodrošināt projektu vadības procesa veiksmīgu norisi un 
pārraudzību, plānot, vadīt un organizēt projekta komandas darbu. 

Darba devēji savos komentāros par papildus projektu vadīšanas prasmēm uzsver, ka 
projekta vadītājam nepieciešamas spējas strādāt multikulturālā vidē starptautisku projektu 
gadījumos, kā arī prezentāciju sagatavošanas un prezentēšanas prasmei. 

Darba devēji par svarīgām uzskata arī projektu vadības speciālistu personīgās īpašības, 
tādas kā zinātkāre, aktivitāte, mērķtiecība, uzcītība, augsta izturība stresa situācijās, izkoptas 
komunikācijas spējas. Darba devēju izteiktie priekšlikumi tiks ņemti vērā studiju programmas 
pilnveidošanā. 
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Analizējot projektu vadīšanas speciālistu pieprasījumu darba tirgū, darba devēji norāda, 
ka viņu organizācijā ir nepieciešami ne vien zinoši, bet arī profesionāli sertificēti projektu 
vadītāji, kādus sagatavo RISEBA profesionālā maģistra studiju programma „Projekta vadība”. 
Tas liecina par studiju programmā realizētās koncepcijas pareizu ievirzi. 

2.5.3. Salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ES 
Latvijā ir akreditētas divas ar projektu vadību saistītas profesionālā maģistra studiju 

programmas: „Projektu vadīšana”, ko realizē Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības 
fakultāte, un „Projektu vadība”, ko realizē Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo 
zinātņu fakultāte. 

RISEBA maģistra studiju programmas „Projekta vadība” salīdzināšanai ar tāda paša 
līmeņa citu atzītu ārvalstu augstskolu studiju programmām tika izmantotas divu Eiropas 
Savienības universitāšu akreditētas studiju programmas: 

1. University of Applied Sciences Dortmund (Vācija) „European Masters in Project 
Management” (Dortmundes augstskolas maģistra studiju programma – Eiropas projektu 
vadīšanas maģistrs);  

2. Vienna University of Economics and Business (Austrija) “Professional MBA in Process 
& Project Management” (Vīnes Ekonomikas un biznesa Universitātes maģistra studiju 
programma „Projektu un procesu vadība”); 

Dortmundes augstskolas studiju programmas izstrādē piedalījās vairāku valstu 
augstskolas - University of Applied Sciences Dortmund (Vācija), University of Applied Sciences 
Giessen-Friedberg (Vācija), University of the Basque Country (Bilbao, Spānija), University of 
Zaragoza (Spānija), Norwegien University of Science ang Technology (Trondheima, Norvēģija), 
University of Maribor (Slovēnija) un Ecole Superieure de Commerce – ESC – Lille/Paris 
(Francija). Pašlaik studiju programma tiek realizēta trīs Eiropas universitātēs: University of 
Applied Sciences Dortmund (Vācija), University of the Basque Country (Bilbao, Spānija) un 
Norwegien University of Science ang Technology (Trondheima, Norvēģija). Programmas ilgums 
ir 2 gadi, kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti. Tā ir viena no populārākām un pieprasītākām 
programmām Eiropā. 

University of Applied Sciences Dortmund (Vācija) studiju programmas balstīta uz 
moduļu sistēmu. Programmā paredzēti 4 obligātie moduļi, kurus realizē 1. un 2. semestrī. 3. 
semestrī studenti var izvēlēties specializācijas virzienu: informācijas tehnoloģijas vai loģistiku, 
vaikvalitātes vadību u.c. un apgūt zināšanas un prasmes kādā no partneruniversitātēm. 

Vienna University of Economics and Business (Austrija) - Vīnes Ekonomikas un biznesa 
Universitātes studiju programmu izveidojis un vada viens no vadošajiem un starptautiski 
atzītajiem projektu vadības speciālistiem – profesors Rolands Gareis.  

RISEBA maģistra studiju programmas „Projekta vadība” satura salīdzinājums ar Latvijas 
Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, VVāācciijjaass  DDoorrttmmuunnddeess  aauuggssttsskkoollaass un 
Vīnes universitātes  īīsstteennoottoo  maģistra studiju programmu saturu atspoguļots 11.pielikumā. 

Salīdzinājuma rezultāti liecina, ka programmu līdzības dēļ RISEBA maģistra studiju 
programmas „Projekta vadība” īstenošanas pārtraukuma gadījumā RISEBA maģistrantiem 
studiju turpināšana LLU maģistratūrā nesagādās īpašas neērtības vai grūtības. 

Salīdzinot RISEBA maģistra studiju programmas saturu ar pieminēto augstskolu līdzīgām 
studiju programmām, konstatētas šādas kopsakarības un atšķirības.  

Kopsakarības: 
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• visas minētās maģistra studiju programmas sagatavo kvalificētus speciālistus darbībai 
projektu vadības jomā atbilstoši Starptautiskās projektu vadības asociācijas (International 
Project Management Association (saīsināti - IPMA) izstrādātajām un apstiprinātajām 
kompetences vadlīniju ICB (IPMA Competence Baseline for Project Management. 
Verson 3.0) prasībām, kā arī nacionālo kompetences vadlīniju un profesiju standartu 
noteiktām prasībām;  

• Studiju noslēgumā studiju programmas ietvaros iegūtās zināšanas un prasmes studentiem 
paver profesionālās sertifikācijas iespējas, lai iegūtu IPMA D līmeņa sertifikātu 
„Sertificēts projektu vadības speciālists”; 

• dod iespēju turpināt studijas doktorantūrā; 

• moduļos ietvertie studiju kursi visās salīdzinātajās programmās ir relatīvi līdzīgi; tajās ir 
iekļauti projektu vadības teorētiskie kursi (piemēram, projekta fāzes, dzīves cikls, 
projekta organizācija, projektu vadības procesi), projekta risku, kvalitātes un izmaiņu 
vadība, projekta vadības sociālie un tiesiskie aspekti, programmu un projektu portfeļu 
vadība, kā arī papildus studiju kursi, kas nepieciešami projektu vadītāju profesionālās 
kompetences pilnveidei;  

• RISEBA studiju programma principiāli neatšķiras ne ar studiju kopējo apjomu (60/80 KP 
jeb 90/120 ECTS), ne profesionālās prakses apjomu (6/26 KP jeb 9/39 ECTS), maģistra 
darba apjomu (20 KP jeb 30 ECTS) un atsevišķu studiju kursu kredītpunktu skaitu. 

Atšķirības: 

• Salīdzinot ar Latvijas Universitātes maģistra studiju programmu „„PPrroojjeekkttuu  vvaaddīīššaannaa””  uunn  
Latvijas Lauksaimniecības universitātes maģistra studiju programmu „„PPrroojjeekkttuu  vvaaddīībbaa””,, 
RISEBA studiju programmas „Projekta vadība” izveidē pielietotais moduļu princips dod 
iespēju efektīvāk organizēt gan studiju procesu gan maģistrantu iespējamo mobilitāti un ir 
ērtāk un labāk salīdzināms ar ārvalstu augstskolu studiju programmām; 

• RISEBA studiju programmas galvenā atšķirība ir orientēšanās tieši uz lietišķu un kompleksu 
pieeju un izpratni par mūsdienīgu projektu vadības profesionalitāti, starptautisko un 
nacionālo standartu prasībām atbilstošu kompetenci projektu vadības jomā, sasaistot to ar 
praktisko uzņēmējdarbību un publiskā sektora pārvaldi; 

• Studiju programmā ietverot 0 jeb sagatavošanas moduli „Vispārējas zināšanas, kas 
nepieciešamas projekta vadībā”, RISEBA studiju programma ir paredzēta plašam studēt 
gribētāju lokam, dodot iespēju apgūt projekta vadītāja profesiju praktiski visu 
tautsaimniecības nozaru speciālistiem.  

 
2.6. Ārējie sakari  

2.6.1. Sadarbība ar darba devējiem 

RISEBA uztur jau ilgstošu sadarbību ar profesionālām organizācijām un darba devējiem - 
Latvijas Nacionālo projektu vadīšanas asociāciju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. 

Sadarbība ar darba devējiem par prakses vietas nodrošināšanu ir izveidojusies un 
nostiprinājusies ar Rīgas pašvaldības aģentūru „Rīgas enerģētikas aģentūra”, SIA „REATON 
LTD, SIA "LatTeletrade", VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, AS Rīgas vagonbūves 
rūpnīca, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, AS „Severstaļlat”, AS 
„Hansabanka”. 
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RISEBA administrācija ir pilnvarojusi par augstskolas novērotāju profesionālās maģistra 
studiju programmas „Projekta vadība” novērošanai darba devēju pārstāvi Guntaru Šternu, SIA 
"Būves un būvsistēmas" valdes priekšsēdētāju, biedrības „Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas 
asociācija” valdes locekli. Darba devēju pārstāvji tiks iesaistīti gala pārbaudījumu komisijas 
darbā 

Par maģistra studiju programmas atbilstību uzņēmēju un darbinieku vajadzībām liecina 
saņemtās atsauksmes no Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības. Atsauksmes par studiju programmām atspoguļotas 12.pielikumā. 

Kā efektīvas ārējo sakaru sadarbības formas jāmin dalība konferencēs un kopēju 
konferenču organizēšana ar partneriem, sadarbība pētniecības un zinātnes jomās, dalība gala 
pārbaudījumu komisijās, vadot un recenzējot maģistra darbus. 

2.6.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas studiju 
programmas 

RISEBA ir ilggadīga un plaša sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno 
līdzīgas studiju programmas. Sadarbības līgumi, kas paredz sekmēt un atbalstīt studentu un 
pasniedzēju mobilitāti starp augstskolām, ārvalstu vieslektoru vizītes un kopīgu sadarbību 
pētniecisko projektu izstrādē, noslēgti ar Ventspils Augstskolu, Banku augstskolu, Biznesa 
augstskolu Turība un Transporta un sakaru institūtu. Sadarbības līgumi ar Latvijas augstskolām 
atspoguļoti 13.pielikumā. 

2.7. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programma tiek likvidēta, 
pieteicējs nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt 

izglītības ieguvi citā augstskolā 
Vienošanās starp RISEBA un Latvijas Lauksaimniecības universitāti apliecina, ka 

gadījumā, ja studiju programma tiek likvidēta, RISEBA nodrošinās maģistra studiju programmas 
„Projekta vadība” studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes maģistra studiju programmā „„PPrroojjeekkttuu  vvaaddīībbaa””  VVienošanās pievienota 
14.pielikumā. 

 
3. STUDIJU PROGRAMMAS REALIZĀCIJA  

3.1. Studējošo uzņemšana 

3.1.1. Uzņemšanas kritēriji un atlases process  
Studējošiem vispārējās prasības, uzsākot studijas RISEBA, nosaka Augstskolu likuma 

46. un 47. pants, kā arī Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumi 
Nr.846 „Par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās”. 

Par studējošiem maģistra studiju programmā „Projekta vadība” var kļūt Latvijas 
Republikas pilsoņi un pastāvīgi iedzīvotāji, kā arī ārvalstu pilsoņi, kuriem iepriekšējās studijās ir 
iegūts bakalaura grāds vai bakalaura grādam pielīdzināma augstākā izglītība ar tiesībām studēt 
maģistratūrā. 

Reflektanti piedalās konkursā ar šādiem atlases kritērijiem: noslēguma pārbaudījumu 
kopējā (vai vidējā) atzīme (60%), vidējā svērtā atzīme pamatstudijās (20%) un darba pieredzes 
vērtējums (20%). Visiem pretendentiem paredzētas pārrunas. 
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3.1.2. Uzņemto studentu profils – kvalifikācija un pieredze  
Kopš 2009.gada rudens, kad tika uzsākta maģistra studiju programmas „Projekta vadība” 

īstenošana, studējošo skaits programmā ir divkāršojies. Analizējot uzņemto studentu kvalitāti – 
kvalifikāciju, zināšanu līmeni, vecumu, tautību un darba pieredzi, dati liecina, ka reāli uzņemto 
maģistrantu profils atbilst definētai programmas mērķauditorijai un uzņemšanas procesa 
efektivitāte vērtējama kā apmierinoša. 

Salīdzinot pa gadiem (2009.gadu ar 2010.gadu) pirmajā kursā uzņemto studentu skaits no 
16 ir pieaudzis līdz 21. Šis rādītājs atspoguļo pieaugošo interesi un šīs studiju programmas 
popularitāti reflektantu vidū.  

Interese programmas apguvē ir gan projektu vadības jomā strādājošiem speciālistiem, gan 
arī pretendentiem, kuri vēlas saistīt savu tālāko profesionālo darbību ar projektu vadību. Ņemot 
vērā to, ka līdzīgas programmas piedāvā gan Latvijas universitāte, gan Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, RISEBA maģistra studiju programma „Projekta vadība” ir 
uzskatāma par perspektīvu profesionālā maģistra studiju programmu Latvijas augstākās izglītības 
tirgū. 

3.1.3. Internacionalizācija – uzņemto skaits %, kuriem ir citas valsts pilsonība  

Pagaidām maģistra studiju programmā „Projekta vadība”, kas uzsākta 2009./2010.mācību 
gadā, nav ārvalstu studentu. Plānots ārvalstu studentus uzņemt 2011./2012.mācību gadā. 

3.1.4. Imatrikulēšana un jauno studentu ievadprocess 
Sākot profesionālā maģistra studiju programmas „Projektu vadība” apguvi, 

imatrikulācijai ir noteiktas šādas prasības: 

1. Programmā (60 KP, studiju ilgums – 1,6 gads (3 semestri un viens mēnesis) pilna 
laika studijās, 2 gadi nepilna laika studijās) - ja iegūts profesionālā bakalaura grāds 
vai iegūta otrā līmeņa vismaz 4 gadīga profesionālā augstākā izglītība ar tiesībām 
studēt maģistrantūrā un piešķirta profilējošā profesionālā kvalifikācija;  

2. Programmā (80 KP, studiju ilgums – 2 gadi (4semestri) pilna laika studijās, 2,5 gadi 
nepilna laika studijās) - ja iegūts akadēmiskā bakalaura grāds vai tam pielīdzināma 
augstākā izglītība ar tiesībām studēt maģistrantūrā un pamatstudiju programmā ir 
apgūti studiju kursi vadībzinātņu, ekonomikas, finanšu vadības, tirgzinības un 
grāmatvedības pamatos vismaz 2 kredītpunktu apjomā; 

3. Programmā (90 KP, studiju ilgums – 2,6 gadi (5 semestri un viens mēnesis) pilna 
laika studijās, 3 gadi nepilna laika studijās) - ja iegūts akadēmiskā bakalaura grāds vai 
tam pielīdzināma augstākā izglītība ar tiesībām studēt maģistrantūrā. 

Par profilējošo profesionālo kvalifikāciju tiek uzskatīta profesiju standartu reģistra 5. 
līmeņa profesionālā kvalifikācija sociālās zinātnēs, ekonomikā, komerczinībās, uzņēmējdarbībā, 
inženierzinātnēs un vadības zinību jomās vai tām radniecīgās nozarēs – matemātikā, 
datorzinātnē, vai informācijas tehnoloģijās. 

Pēdējos gados ir pieaugusi projektu vadības profesionalizācijas pakāpe - tā ir 
izveidojusies kā atsevišķa profesija, kurā nepieciešami profesionāļi no dažādām specialitātēm. 
Projektu vadība nav orientēta tikai uz vienu šauru nozari, bet gan to var pielietot jebkurā jomā, 
tāpēc apgūt maģistra studiju programmu „Projektu vadība” ir aicināti visu tautsaimniecības 
nozaru speciālist. 

Pēc imatrikulēšanas, uzsākot studijas, studentiem tiek piedāvātas ievadlekcijas par 
gaidāmo studiju procesu, augstskolu, tās organizatorisko sistēmu, iekšējo kārtību un materiāli 
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tehnisko bāzi. Šajās ievadlekcijās notiek studentu savstarpējā iepazīšanās un interešu loka 
apzināšana. 
 

3.2. Studiju programmas praktiskā īstenošana  

3.2.1. Izmantotās studiju metodes un to atbilstība iegūstamiem studiju rezultātiem 
RISEBA cenšas  nodrošināt studentiem augstu, programmas līmenim atbilstošu apmācību 

kvalitāti. Studiju programmas galvenās darba metodes ir kontaktstundas pasniedzēja vadībā un 
patstāvīgais darbs ārpus nodarbību laika. Tiek pielietotas daudzveidīgas mācīšanas jeb 
pedagoģiskās metodes - diskusiju semināri, grupu darbi, projekti un uzdevumi ar prezentācijām, 
spēles, kuras iekļauj sacensības starp grupām, lomu spēles, rakstiski patstāvīgie darbi, prakses un 
konsultācijas ar darbu zinātniskajiem vadītājiem. 

Akadēmiskais personāls ir motivēts izmantot un plaši pielietot inovatīvas mācību 
metodes un jaunās tehnoloģijas.  

Mācību materiāli ir augstā profesionālā līmenī, tiem ir pietiekami augsta kvalitāte, kas 
pilnībā nodrošina materiāla apguve no studentu puses. Mācību materiālu saturs atbilst 
sagaidāmajiem studiju rezultātiem un programmas mērķiem. 

Studiju programmas „Projektu vadība” katra studiju kursa metodiskais nodrošinājums 
tiek sistematizēts “Kursa komplektā”, kurā ietilpst:  

- kursa anotācija un programma;  
- kursa kalendārais un metodiskais plāns;  
- ieteicamās literatūras saraksts;  
- kontroldarbu, testu uzdevumi;  
- izpildīto darbu paraugi;  
- rakstisko pārbaudījumu uzdevumu varianti;  
- izdales materiālu paraugi.  
Bez tam studiju kursu metodiskajā nodrošinājumā ir:  
- metodiskie norādījumi, kā izpildīt un noformēt kontroldarbus, patstāvīgos studiju 

darbus un maģistra darbus, kas tiek izsniegti katram studentam;  
- studiju kursu metodiskie norādījumi un RISEBA bibliotēkā pieejamie mācību 

līdzekļi;  
- akadēmiskā personāla konsultāciju grafiki;  
- datorizētie studiju līdzekļi.  

Līdztekus tradicionālajām mācīšanas formām studiju programma paredz specializētas 
individuālās studijas - piedalīšanos Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas, RISEBA 
un citu augstskolu rīkotajos metodoloģiskajos un profesionālajos problēmu semināros, kā arī 
dalību zinātniski metodiskajās konferencēs. 

3.2.2. Vērtēšanas sistēma 
RISEBA vērtēšanas sistēma balstās uz šādiem principiem: 
- vērtējuma obligātums – nepieciešamība iegūt pozitīvu vērtējumu par katru studiju 

kursu;  
- akumulēšana – studējošā iegūtās zināšanas tiek vērtētas, summējot visus studiju laikā 

iegūtos pozitīvos vērtējumus;  
- prasību atklātība un skaidrība – uzsākot studijas, studējošais tiek informēts par studiju 

kursa saturu, prasībām un vērtējumu.  

RISEBA studiju un zināšanu novērtēšanas metodes ir objektīvas, un tiek konsekventi 
ievērotas. Ikvienas pārbaudes apjoms atbilst attiecīgā studiju kursa programmas saturam un 
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Profesiju standartā noteiktām prasmju un zināšanu prasībām. Studiju rezultātus RISEBA vērtē 
pēc diviem rādītājiem: 

1. Kvalitatīvais vērtējums – atzīme 10 ballu sistēmā (skat. N.M. tabulu) vai ieskaite 
(ieskaitīts, neieskaitīts);  

2. Kvantitatīvais vērtējums – kredītpunktu skaits atbilstoši studiju kursa apjomam un 
nozīmīgumam.  

Maģistrantu zināšanu kvalitāti RISEBA vērtē, pamatojoties uz Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu un atbilstoši augstskolā esošiem vērtēšanas 
kritērijiem. Eksāmenu, kontroldarbu, pārbaudes darbu, patstāvīgo darbu, kursa darbu, rezultātus 
vērtē ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Zemākais pozitīvais vērtējums maģistra studiju programmai ir 
piecas balles (viduvēji).  

RISEBA Senātā apstiprinātie pārbaudījumu nosacījumi nosaka priekšmeta pārbaudījuma 
un valsts pārbaudījuma vispārīgos noteikumus, studējošo un akadēmiskā personāla tiesības un 
pienākumus, kursa darbu un studiju nobeiguma darba aizstāvēšanas kārtību. Pārbaudījumu 
nosacījumi atspoguļoti 15.pielikumā. 

Iegūstamo kredītpunktu summa ir norādīta studiju plānā. Lai novērtētu maģistrantu 
izpildītā darba apjoma atbilstību plānam, katru semestri un studiju gadu tiek veikts tā 
kvantitatīvais vērtējums kredītpunktos - 1 kredītpunkts atbilst 40 stundām.  

Katrs pasniedzējs savā studiju kursā regulāri pārbauda studentu zināšanas, izmantojot 
kursa programmās un aprakstā norādītos pārbaudes veidus (kontroldarbi, pārbaudes darbi, 
referāti, prezentācijas, patstāvīgie darbi utt.). Prasības ir atkarīgas no studiju kursa specifikas un 
studiju procesa organizācijas tajā. Regulārs darbs semestrī ietekmē studiju kursa galīgo 
vērtējumu.  

Pamatojoties uz nolikumu „Prasības pasniedzējiem saistībā ar RISEBA studiju 
programmu īstenošanu”, kas atspoguļotas 5.pielikumā, pārbaudes veidu nosaka pasniedzējs, 
ņemot vērā prasības kursa apguvei un katra vērtējuma īpatsvaru.  

Eksāmeni RISEBA tiek organizēti rakstiski. Gala vērtējums pēc studiju kursa apguves 
ietver studējošā darba novērtējumu visa studiju kursa apguves laikā, tajā skaitā, līdzdalību un 
darba kvalitāti nodarbībās, kontroldarbu un patstāvīgo darbu rezultātus, kā arī eksāmena 
vērtējumu. Studiju apguves vērtēšanas kritēriji ir atspoguļoti 16.pielikumā. 

Kursa apguve ir sekmīga, ja programmā noteiktās prasības ir izpildītas līdz pārbaudījuma 
perioda beigām, izņemot gadījumus, kad saņemts pārbaudījuma kārtošanas termiņa 
pagarinājums.  

Kursa darbu, lietišķo pētījumu un prakses atskaites saturu un kvalitāti, kā arī studējošo 
prezentācijas prasmi vērtē ar RISEBA rīkojumu nozīmēta komisija 10 ballu sistēmā.  

Specializētā un profesionālā darba praksi, saskaņā ar RISEBA noslēgtajiem sadarbības 
līgumiem par studējošo prakšu nodrošināšanu un studējošo individuālajiem prakses līgumiem, 
vada un koordinē prakses vadītājs. Sadarbības līgumi par studējošo prakšu nodrošināšanu 
atspoguļoti 17.pielikumā.  

Prakses novērtējums tiek veikts atbilstoši RISEBA  apstiprinātajām prakses prasībām, kas 
atspoguļotas 6.pielikumā. Pirms prakses sākuma studenti tiek iepazīstināti attiecīgās prakses 
prasībām un tās gaitā veicamajiem uzdevumiem. Pēc prakses beigām noteiktā termiņā studentam 
ir jāiesniedz programmas metodiķei prakses atskaiti. Prakse jāaizstāv noteiktā termiņā, saskaņā 
ar studiju grafiku. Prakses atskaites saturu un kvalitāti vērtē ar ieskaiti programmas direktora 
nozīmēta komisija ne mazāk kā divu docētāju sastāvā 
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Maģistra studiju beigās ir paredzēts Valsts pārbaudījums – jāizstrādā, jāuzraksta un 
jāaizstāv maģistra darbs. Maģistranti Valsts pārbaudījumu drīkst kārtot ja:  

• pozitīvi ir novērtēta programmā paredzētā studiju kursa apguve;  
• pozitīvi novērtēta prakses atskaite;  
• izpildītas visas studiju līgumā noteiktās finansiālās saistības.  

Pilnībā izstrādāta un recenzēta maģistra darba novērtēšana notiek gala pārbaudījumu 
komisijā. Maģistra darba izstrādāšanas nolikumā, kas atspoguļots 7.pielikumā, ir noteiktas 
konkrētas prasības un vērtēšanas kritēriji maģistra darbam. Komisijas locekļi vērtēšanā ņem vērā 
gan maģistra darba izstrādes kvalitāti un atbilstību darba izstrādes nolikumā noteiktajām 
prasībām, gan prezentācijas saturu un atbildes uz komisijas locekļu un recenzenta jautājumiem, 
gan recenzijā izteiktais vērtējums un piezīmes. 

Ja studiju programma ir sekmīgi apgūta un Valsts pārbaudījumā saņemts pozitīvs 
vērtējums, maģistrantiem tiek piešķirts profesionālais grāds – maģistrs projekta vadībā un 
projekta vadītāja kvalifikācija. Par augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Projektu 
vadība” apgūšanu RISEBA izsniedz diplomu. Diploma un tā pielikuma teksts atspoguļots 
18.pielikumā. 

3.2.3. Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības ietekme uz studiju darbu 
Akadēmiskā personāla pētnieciskai darbībai ir būtiska ietekme uz studiju darbu. Studiju 

programmas mācībspēki ir pietiekami kvalificēti un zinātniski aktīvi. Viņi aktīvi iesaistās mācību 
procesa attīstībā un inovācijā.  

Pētnieciskā darbība ietekmē studiju programmu gan gatavojot lekciju konspektus, gan 
veidojot studentu patstāvīgo darbu aprakstus, gan arī izstrādājot uzdevumus praktiskajām 
nodarbībām un eksāmeniem. 

Lielu nozīmi studējošo apmācības kvalitātes paaugstināšanā dod akadēmiskā personāla 
un doktorantu materiāli, kas iegūti, piedaloties konferencēs, semināros un pieredzes apmaiņā. 

Nozīmīgu vietu apmācības procesā ieņem vieslektoru iesaistīšana, sniedzot informāciju 
par savu zinātnisko un pētniecisko darbību. Tā piemēram, vieslektors Latvijas Nacionālā 
projektu vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētājs Arnis Leikarts studiju kursa „Programmu un 
projektu portfeļa vadība” lekcijās un mācību materiālos plaši izmanto savās doktora studijās 
Ecole Supérieure de Commerce de Lille (Francija) iegūtās zināšanas par mūsdienīgām un 
inovatīvām projektu portfeļu vadības metodēm. 

 
3.3. Studējošo personības attīstība 

3.3.1. Fokuss uz personības attīstību 
RISEBA studiju programma „Projekta vadība” aktīvi atbalsta studentu personības 

attīstību un veidošanos par harmoniskiem un pārliecinātiem indivīdiem, par potenciāliem 
starptautiska līmeņa projektu vadītājiem. Programmas pamatmērķis ir attīstīt transformējamās 
intelektuālās prasmes, piemēram: 

• Brīvi komunicēt dažādos mēdijos; 
• Argumentēt un izdarīt racionālus secinājumus; 
• Veikt akadēmiskas dabas pētījumus; 
• Izprast programmas un kursa plašāku kontekstu; 
• Attīstīt komandas veidošanas prasmes; 
• Izdarīt secinājumus un piedāvāt praktiskus risinājumus; 
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• Dot labumu sabiedrībai. 

Programma iekļauj pietiekamā skaitā individuālu darbu projektos, lai attīstītu spēju 
integrēt iepriekš iegūtās zināšanas un pielietot vadības prasmes. Studējošiem pastāv iespējas 
mācīties darba vietā, kuru viņi labprāt izmanto.  

Īpaša uzmanība ir veltīta studentu mācīšanās prasmju attīstībai. Katram studējošam tiek 
nodrošināta iespēja strādāt ar sevi individuāli, pielietojot psihometriskos personības attīstības 
rīkus, mācīšanās stila testus, personības testus, 360 grādu novērtējumu. Programmas docētāji un 
administrācija rūpīgi seko līdzi un uzrauga katra studenta individuālo progresam un attīstību.  

Programmas apguves laikā pastāv neierobežotas iespējas saņemt akadēmiskā personāla, 
programmas direktora un metodiķu individuālas konsultācijas un padomus. 

3.3.2. Studējošo iesaistīšana pētniecības projektos, prakses iespējas  
Maģistra darbu tematiku paredzēts saistīt ar izglītību, valsts pārvaldi, pašvaldībām, 

uzņēmējdarbību un citām biznesa attīstības jomām. 

Labāko maģistra darbu autoriem tiks piedāvāta iespēja publicēt maģistra darba tēzes 
RISEBA tēžu krājumā un piedalīties Ekonomikas ministrijas rīkotajos konkursos. 

Tā kā studiju programma „Projekta vadība” vēl uzskatāma par jaunu programmu, 
studentiem pagaidām nav pieejamas prakses iespējas ārzemēs. 

 
4. STUDĒJOŠIE  

4.1. Studējošo skaits programmā  
Uzsākot studiju programmas realizāciju, 2009./2010.mācību gadā tika imatrikulēti 16 

studenti, savukārt 2010./2011.mācību gada studijas uzsācis 21 students. 

 
4.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits  

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaits ir 16. 

 
4.3. Studējošo aptaujas un to analīze 

Maģistrantu vērtējumam ir liela nozīme akadēmiskā personāla atlasē darbam maģistra 
studiju programmā „Projekta vadība”. RISEBA studiju kvalitātes vadītāja regulāri veic studējošo 
aptauju par docētāju profesionālo kompetenci un studiju kursu pilnveidošanas iespējām. Studiju 
kursa aptaujas anketa atspoguļota 19.pielikumā. Katrs studiju programmas īstenošanā iesaistītais 
docētājs tiek iepazīstināts ar studējošo vērtējuma kopsavilkumu. 

Vērtējot akadēmiskā personāla darbu un studiju kursa saturu, katrs maģistrants aizpilda 
anketu, kurā savu novērtējumu izsaka 5 ballu skalā. 2009./2010. un 2010./2011.mācību gadā 
veiktās studiju programmā studējošo izlases aptaujas par studiju kursiem rezultāti atspoguļoti 
4.1.tabulā. 

4.1.tabula. 

Studējošo aptaujas rezultāti 

Esmu iemācījies/uzzinājis daudz jauna šī kursa ietvaros 4,35 
Studenti kursa sākumā tika informēti par kursa saturu, prasībām un 
termiņiem 

4,66 

Kurss bija nodrošināts ar nepieciešamo literatūru un materiāliem 4,53 
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(pietiekami bibliotēkas resursi-grāmatas u.c. materiāli) 
Mācību viela tika izklāstīta viegli un saprotami, uzsverot galveno 4,16 
Studentiem bija iespēja  nodarbību laikā uzdot jautājumus un piedalīties 
diskusijā 

4,63 

Nodarbību sākums un beigas tika precīzi ievērotas 4,65 
Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates līdzekļus (atzīmējiet 
3, ja neizmantoja) 

4,36 

Pasniedzējs rosināja domāt analītiski 4,73 
Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju ārpus nodarbībām 4,63 
Saņēmu skaidrojumus par darbiem un to novērtējumu  ko veicu kursa 
ietvaros 

4,66 

Labprāt ieteiktu draugam klausīties lekcijas pie šī pasniedzēja 4,56 
Vidēji: 4,54 

Kopumā studiju programmas saturu un piedāvātās iespējas studenti vērtē kā labu, ko 
apstiprina vidējais vērtējums – 4.54 balles. It sevišķi pozitīvi tiek vērtēta praktisko prasmju 
attīstība un profilējošo studiju kursu docētāji. Kā piemēru varam minēt vieslektores, Iepirkumu 
uzraudzības biroja vadītāja vietnieces Daces Gailes pasniegtā kursa „Projekta tiesiskais 
nodrošinājums un piegāžu vadība” novērtējumu, kura vidējā atzīme ir 4,75 balles.  

Studentiem ir vērā ņemami priekšlikumi, kā uzlabot studiju programmu. Tas visvairāk 
attiecas uz diviem studiju kursiem: „Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība” un „Projekta 
komunikāciju vadība”. Studentu priekšlikums ir vairāk pielāgot kursu saturu projekta vadības 
specifikai. Studentu priekšlikumi regulāri tiek apspriesti Programmas padomes sēdēs. 
Programmas direktors kopīgi ar minēto studiju kursu profesori apsprieda studentu priekšlikumus 
par kursa pilnveidošanu, kā rezultātā studentu iebildumi tika novērsti. 

4.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  
RISEBA aktīvi darbojas studentu pašpārvalde, kura aizstāv un pārstāv studējošo intereses 

studiju, studiju finansēšanas un kultūras dzīves jautājumos. Studējošie aktīvi piedalās studiju 
plāna izstrādē un citu jautājumu risināšanā. 

Studējošie studiju procesa pilnveidošanā var piedalīties gan tiešā veidā, izsakot savu 
viedokli, priekšlikumus  un ieteikumus studiju kursu docētājiem, programmas direktoram vai 
maģistratūras nodaļas metodiķiem, gan netiešā veidā ar e-pasta vai sociālo tīklu starpniecību. 
Tāpat savus priekšlikumus un ieteikumus studējošie var izteikt studentu pašpārvaldē, ar kuras 
palīdzību informācija nonāk pie programmas direktora un tālāk pie katedru vadītājiem un 
docētājiem. 

Studentu izvirzītie pārstāvji – 2.kursa studente Ilze Sipeniece un 1.kursa students Mārtiņš 
Paurs ir programmas padomes locekļi un piedalās padomes sēdēs. Padomes sēžu darba kārtībā ir 
iekļauta gan studiju kursu izvērtēšana un apstiprināšana, gan studiju plānu izmaiņu 
apstiprināšana, kā arī ikgadējā un akreditācijas pašnovērtējuma ziņojuma izskatīšana un 
apstiprināšana.  

5. STUDIJU PROGRAMMAS REZULTĀTI  

5.1. Studējošo darbu kvalitātes un to atbilstība studiju programmas līmenim 
Novērtēto studentu darbu (kontroldarbu, patstāvīgo darbu, projektu priekšlikumu, prakses 

atskaišu, eksāmenu) novērtējuma rezultāti liecina par studentu darbu pietiekami augstu kvalitāti 
un atbilstību programmas līmenim.  

Analizējot 2.kursa studentu eksāmenu atzīmes, secinām, ka dominējoša atzīme ir 8 (ļoti 
labi) un 9 (teicami). Minētā kursa studentu vidējā eksāmenu atzīme ir 8,4 balles, kas liecina, ka 
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kvalitāte ir atbilstoša sagaidāmajiem mācību rezultātiem (ILO) un plānotajam absolventu 
profilam.  

5.2. Studējošo progresa statistika  
Uzsākot studiju programmas īstenošanu, 2009./2010.akadēmiskajā gadā tika imatrikulēti 

16 studenti, 2010./2011. akadēmiskajā gadā studijas uzsākuši 18 studenti. 

Gadi 
Pirmajā gadā 
imatrikulēto 

studentu skaits 

Studentu skaits pa 
studiju gadiem Kopā mācās Eksmatrikulēto 

studentu skaits pirmais otrais 
2009.g. 16 16  16 - 
2010.g. 21 21 14* 35 - 

* Otrā kursa divas studentes atrodas akadēmiskā pārtraukumā sakarā ar bērna piedzimšanu. 

5.3. Absolventi 
Programmai vēl nav absolventu. 

5.4. Programmas reputācija 
Programmas reputācija nacionālajā līmenī ir pietiekami augsta. Par to liecina tādi 

vērtēšanas kritēriji, kas raksturo programmas reputāciju, kā preses apskati, vērtējumi sociālajos 
tīklos un studentu aptauju reitingi 

 
6. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

Profesionālās maģistra studiju programmas „Projekta vadība” attīstības virsmērķis: 
Nodrošināt studiju programmas „Projekta vadība” vispusīgu attīstību atbilstoši 

jaunākajām tendencēm projektu vadības jomā Eiropā un pasaulē, līdz 2015.gada septembrim 
integrēt programmu Eiropas valstu izglītības tīklā. 

Profesionālās maģistra studiju programmas „Projekta vadība” attīstības mērķi: 
1. Nodrošināt studiju programmas „Projekta vadība” pilnveidi atbilstoši reālajām tirgus 

vajadzībām un jaunākajām attīstības tendencēm projektu vadībā. 
Mērķa nodrošināšanas pasākumi: 

1.1. Pilnveidot un aktualizēt studiju programmas kursu saturu atbilstoši mērķī 
formulētajām prasībām. 

1.2. Studiju procesa kvalitātes uzlabošanai veicināt darba devēju, absolventu un 
studējošo sadarbību. 

1.3. Atsevišķus studiju kursus (2KP) apvienot unificētos moduļos (4-6KP), kas 
atbilstu Eiropas universitāšu īstenotai starptautiskai maģistratūras programmai 
„Eiropas maģistrs projekta vadībā” (European Masters in Project Management) 

1.4. Programmas Padomē operatīvi aktualizēt studiju programmas saturu, ņemot vērā 
darba devēju, prakses vietu vadītāju un studentu pašpārvaldes ieteikumus, kā arī 
jaunākās tendences projektu vadības izglītības jomā Eiropā un pasaulē. 

1.5. Tuvināt studiju programmu darba tirgus prasībām, specializētiem kursiem 
piesaistot kvalificētus (starptautiski sertificētus) lektorus - projektu vadības 
jomas ekspertus – praktiķus. 

1.6. Attīstīt un nostiprināt sadarbību ar Latvijas Nacionālo projektu vadīšanas 
asociāciju, noslēdzot ilgtermiņa vienošanos par: 

1.6.1. projektu vadītāja profesijas nozīmes stiprināšanu jauniešu vidū – 
RISEBA studentu komandu piedalīšanos LNPVA rīkotajos Projektu 
vadības čempionātos; 
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1.6.2. Iespēja iegūt starptautiski atzītu D vai C līmeņa IPMA 
(International Project Management Association) sertifikātu projektu 
vadībā; 
1.6.3. LNPVA ekspertu iesaisti studiju procesā 

1.7. Specializētās un profesionālās prakses pilnveidei izveidot efektīvu prakšu vietu 
tīklu piedāvājumu studentiem, pamatojoties uz ilgtermiņa sadarbības līgumu 
starp RISEBA un projektorientētām organizācijām 

2. Nodrošināt studiju programmas akadēmiskā personāla mērķtiecīgu attīstību, veicinot 
tā starptautiskās pieredzes uzkrāšanu studiju un zinātniskajam darbam. 

Mērķa nodrošināšanas pasākumi: 
2.1. Veicināt akadēmiskā personāla aktīvu iesaisti mobilitātes pasākumos 

ERASMUS un citu starptautisku programmu ietvaros. 
2.2. Studiju programmas perspektīvākos absolventus iesaistīt doktorantūras 

studijās un studiju procesā. 
2.3. Veicināt ārvalstu pasniedzēju piesaisti studiju programmas realizācijā. 
2.4. Lai pilnveidotu studiju programmu, paaugstinātu akadēmiskā personāla 

kapacitāti, uzsākt sadarbību ar Vācijas Dortmundas universitāti (The 
University of Applied Sciences in Dordmund) un paplašināt sadarbību ar  
Lielbritānijas Solfordas Universitāti (The University of Salford). 

2.5. Studiju programmas kā izglītības produkta virzībai ārvalstu tirgos 
pilnveidot un uzlabot programmas realizāciju krievu un angļu valodā. 

2.6. Sagatavot jaunus docētājus studiju programmas realizācijai. 
3. Nodrošināt studiju programmas materiāli tehniskās bāzes attīstību. 

Mērķa nodrošināšanas pasākumi: 
3.1. Veicināt jaunākās projektu vadīšanas programmatūras iegādi un 

izmantošanu studiju procesā. 
3.2. Nodrošināt jaunākās projektu vadīšanas literatūras iegādi un izmantošanu 

studiju procesā. 
3.3. Izstrādāt un publicēt latviešu valodā jaunus mācību līdzekļus projektu 

vadīšanā. 
4. Nodrošināt iespējas studējošiem attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un 

apgūt starptautisko pieredzi projektu vadīšanā. 
Mērķa nodrošināšanas pasākumi: 

4.1. Atbalstīt studentu vēlmes stažēties ārvalstu augstskolās ERASMUS un 
citu starptautisku programmu ietvaros. 

4.2. Veicināt studējošo iesaistīšanos zinātniski pētnieciskajā darbā. Organizēt 
RISEBA ikgadējas studentu zinātniskās konferences projektu vadības 
jomā, sekmēt studentu dalību citu augstskolu rīkotajās konferencēs. 

4.3. Nodrošināt iespēju atsevišķiem studentiem piedalīties starptautiskās 
konferencēs, semināros, darba grupās kopā ar mācību spēkiem. 

4.4. Iesaistīt studentus zinātniski-pētnieciskajos projektos. 
 

Profesionālās maģistra studiju programmas „Projekta vadība” SVID analīze 
 

Iespējas Draudi 
1. Programma aizpilda noteiktu nišu 

profesionālās izglītības jomā atbilstoši 
darba tirgus prasībām. 

2. Paaugstināta konkurētspēja vietējā tirgū 
3. Darba devēju interese par kvalificētiem 

1. Konkurences saasināšanās 
līdzīgu profesionālo maģistra 
studiju programmu spektrā. 

2. Demogrāfiskās situācijas 
pasliktināšanās, kas izraisa 
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projektu vadīšanas speciālistiem un labas 
karjeras iespējas programmas beidzējiem. 

4. Programmas īstenošanā ir iespējas 
piesaistīt ārvalstu mācību spēkus. 

5. RISEBA ir nodrošinātas pieredzes 
apmaiņas iespējas studentiem un 
pasniedzējiem ERASMUS un citu atbalsta 
programmu ietvaros. 

6. Perspektīvā ir iespējas iesaistīties 
starptautiskajā Eiropas augstskolu tīklā. 

7. studiju programmas kā izglītības produkta 
virzība ārvalstu tirgos 

strauju studentu kopējā skaita 
samazināšanos Latvijā. 

3. Valsts finansējuma trūkums 
projektu vadības 
profesionālām programmām. 

Stiprās puses Vājās puses 
1. Programmas saturs atbilst projektu 

vadītāja profesionālā standarta prasībām 
un tas ir saskaņots ar profesionālās 
izglītības valsts standartu. 

2. Programma nodrošina absolventiem 
profesionālu kompetenci atbilstoši 
starptautiskās projektu vadīšanas 
sertifikācijas prasībām. 

3. RISEBA ir pieredzējuši un augsti 
kvalificēti mācību spēki projektu vadībā 
un ar to saistītajās disciplīnās. 

4. RISEBA Bibliotēka ir nodrošināta ar 
nozares specifisko literatūru un brīva 
pieejas Ebsco un ProQust datu bāzēm. 

5. RISEBA ir labs materiāli tehniskais 
nodrošinājums dotās programmas 
realizācijai (ir iekārtotas un aprīkotas 
auditorijas komandas darbam, datorklasēs 
studentiem ir nodrošinātas iespējas strādāt 
ar projektu vadīšanas specifiskajiem 
programmproduktiem, piemēram, Ms 
Project). 

6. RISEBA ir izveidoti sadarbības sakari ar 
citu valstu augstskolām, kurās realizē 
līdzīgas maģistra studiju programmas. 

7. RISEBA ir ilggadīga un veiksmīga 
sadarbība ar darba devējiem studentu 
prakšu vietu nodrošināšanā. 

8. Studiju maksa profesionālā maģistra 
studiju programmai „Projektu vadība” ir 
„draudzīga” salīdzinājumā ar līdzīgām 
programmām citās augstskolās. 

1. RISEBA Bibliotēkas grūtības 
projektu vadīšanas 
profesionālās literatūras iegādē 
sakarā ar augstajām izmaksām. 

2. Nenozīmīgs doktorantu skaits, 
kuri veic pētījumus un izstrādā 
promocijas darbus projektu 
vadībā. 

3. Programmas akadēmiskajam 
personālam ir nepietiekams 
zinātnisko publikāciju skaits 
projektu vadībā. 
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1.pielikums 

 

Studiju programmas licences kopija 
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2.pielikums 

 

RISEBA Senāta sēdes protokols 
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IZRAKSTS 

 

SENĀTA SĒDES PROTOKOLS 
Rīgā 

 
2011.gada 13.aprīlī                                                                                                      Nr. 1.1-07/03 
 
Piedalās: Senāta priekšsēdētājs L.Pētersons, sekretāre I.Doveika, senāta locekļi: I.Kreituss, 
J.Holšteins, D.Zviedre, S.Dobrovoļska, E.Kalniņa, N.Gūtmanis, I.Vīka, I.Senņikova, G.Burakovs 
Nepiedalās: L.E.Vanaga, O.Doloto, D.Jasjko, V.Kozlinskis 
Pieaicināti: G.Sarkane, A.Olmanis, M.Zakriževska, N.Rika 
 
Sēde sākas plkst. 1515 

 
Darba kārtībā:  
1) Studiju programmu „Projekta vadība”, „Integrētās sabiedrisko attiecību 

komunikācijas”, „Namu pārvaldīšana un apsaimniekošana” un „Biznesa psiholoģija” 
pašnovērtējumu ziņojumu apstiprināšana.   

 1.1. Ziņo: A.Olmanis ziņo par studiju programmas „Projekta vadība”  pašnovērtējuma 
ziņojumu, tā saturu, izmaiņām programmā utt. Plānotā akreditācijas ekspertu vizīte ir 3-5 maijā. 
Pašnovērtējuma ziņojums ir studiju programmas padomes apstiprināts.  
Notiek balsošana: 
PAR – 11; PRET – 0; ATTURĀS – 0 
 
LĒMUMI: 
1) APSTIPRINĀT maģistra studiju programmas „Projekta vadība” pašnovērtējuma ziņojumu; 

  
   
Sēde beidzās: plkst. 16.30  
 
Senāta priekšsēdētājs                           (paraksts)                                                          L.Pētersons 
Senāta sekretāre                                   (paraksts)                                                          I.Doveika 
 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
RISEBA senāta sekretāre 
I.Doveika _____________________ 
Rīgā, 15.04.2011. 
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3.pielikums 

 

Studiju programmas kursu apraksti 
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Nr. Studiju kursa nosaukums 

 Modulis 0 (sagatavošanas). Vispārējas zināšanas, kas nepieciešamas 
projekta vadībā 

1. Tirgzinība 
2. Vadības zinības 

3. Ekonomika 
4. Finanšu vadība 
5. Grāmatvedība 
 Modulis 1. Projekta būtība un stratēģija 

6. Projekta būtība un standarti 
7.  Stratēģiskā vadība 
8. Inovācijas un kreativitāte 
 Modulis 2. Projekta izstrāde un menedžments 

9. Projekta pārvaldības procesi  
10. Programmu un projektu portfeļa vadība 
11. Starptautisko projektu menedžments 

 Modulis 3. Projekta cilvēkresursu vadība 
12. Projekta personāla vadība  
13. Projekta komunikāciju vadība  
14. Līderība un organizācijas uzvedība 

 Modulis 4. Projekta finanšu un tiesiskais nodrošinājums 
15. Finanšu menedžments un projekta izmaksu vadība  
16. Projekta tiesiskais nodrošinājums un piegāžu vadība  

 Modulis 5. Projekta kvalitātes un risku vadība 
17. Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība  
18. Projekta risku vadība  

 Modulis 6. Projekta zinātniski-tehniskais nodrošinājums 
19. Informācijas tehnoloģiju pielietojums projekta pārvaldībā 
20. Projekta lietvedība un terminoloģija 
21. Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes 
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 Kursa nosaukums:    TIRGZINĪBA 
Kursa kods:    M_MAR01 
Kursa daļa::     Obligāta A DAĻA 
Studiju gads:    1. 
Semestris:    1. 
Zinātnes nozare:   Ekonomika 
Zinātnes apakšnozare:  Tirgzinība  
Kursa apstiprinājuma datums: 2010.gada 20.oktobris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 
Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un  
     maģistrantu patstāvīgās studijas. 
 

Lekcijas:  16 stundas 
Praktiskās nodarbības: 7 stundas 
Konsultācijas: 2 stundas 
Eksāmens: 3 stundas 

 
Kursa autors: Dr. sc ing., asoc. prof. Normunds Gūtmanis 
 
Kursa mērķis: Sniegt zināšanas un veidot prasmes par uzņēmuma un pircēju ilglaicīgu 
komunikāciju veidošanu būtiskas konkurences apstākļos, kā arī šo komunikāciju uzturēšanu 
tirgū. 
 
Kursa uzdevumi: 

• Veidot izpratni par darījumu norises būtību un ārējās  vides izmaiņu lomu, kā arī par 
mārketinga būtību, tā pamatelementi un to lomu darījumu sekmju nodrošināšanā. 

• Sniegt zināšanas par vides faktoriem un veidot prasmes noteikt tirgus ietilpību, tirgus 
daļu un atrast nepieciešamos informāciju avotus, lai pieņemt lēmumus par iespēju 
izmantošanu.   

• Analizēt produkta dzīves ciklu un tā posmos pielietojamo mārketinga elementu 
iespējamos variantus.  

• Izskaidrot produkta iespējamos raksturlielumus un pozīcijas noteikšanas lomu produkta 
un tā zīmola vadīšanas procesā. Analizēt cenu politikas saistību ar  produkta stratēģiju un  
dzīves cikla posmiem. 

• Sniegt zināšanas par cenu stratēģiju ietekmējošiem faktoriem veidot prami aprēķināt 
bezzaudējuma punktu. 

• Veidot izpratni par tiešās un netiešās sadales izvēli ietekmējošiem faktoriem, starpnieku 
lomu un iemaņas izvēlēties produkta sadales kanālus. 

• Analizēt komunikācijas un tās elementu nozīmi mūsdienās, kā arī veidot prasmi 
komunikāciju kompleksā vadīšanā.  

• Sniegt zināšanas par mārketinga dienesta organizēšanas variantiem un izskaidrot 
mārketinga plāna sastādīšanas tehnoloģiju.    

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: makroekonomika, mikroekonomika, vadībzinības, sociālā  
          psiholoģija. 
 
Kursa saturs: 

1. Uzņēmuma mērķis, vide un mārketings. 
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2. Pētījumi un informācija. 
3. Tirgus, tā ietilpība un segmentācija. 
4. Produkts un tā dzīves cikls. 
5. Produkta pozīcija un zīmols (brends). 
6. Pakalpojumu mārketings. 
7. Cenu veidošana. 
8. Vieta un sadales kanāli.  
9. Veicināšana. 
10. Mārketinga vadīšana. 

 
Ieteicamā literatūra: 
1. J.Ē.Niedrītis. Mārketings. Trešais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. – R., Turība: 
2005. 
2. V.Praude, J.Šalkovska. Mārketinga komunikācijas. – Vaidelote: 2005. 
3. P.Kotler, K.L.Keller. Marketing Management. 12th edition. – Pearson Education: 2006. 
4. P.Doyle, P.Stern. Marketing Management and Strategy. 4th edition. – Pearson Education: 
2006. 
5. П. Дойль, Ф.Штерн. Маркетинг менеджмент и стратегии; 4-е издание -  ПИТЕР: 2007 
6. Ф.Котлер, К.Л. Келлер. Маркетинг менеджмент. 12 –e издание -  ПИТЕР: 2006 
7. Л.Бахмане. Основы маркетинга  и маркетингового управления. TSI, 2003 

 
Papildliteratūra: 
1. Dž.Blaits. Mārketings. Rokasgrāmata. – R., Zvaigzne: 2004. 
2. M.Zavadskis. Pārdošanas meistarība. – R., SIA J.L.V.: 2004. 
3. F. Brassington, S.Pettitt. Essentials of Marketing. - Pearson Education: 2005. 
4. М.Каллингем. Маркетинг глазами закaзчика (M.Callingham. Market Intelligence) – 

balance business books: 2005. 
5. Р.Дж.Долан, Г.Саймон. Эффективное ценообразование (R.J. Dolan, H.Simon. Power 

Pricing). - ЭКЗАМЕН: 2005. 
6. Дж.Забин, Г.Бpебах. Прицельный маркетинг (J.Zabin, G.Brebach. Precision Marketing) – 

Эксмо: 2006 
 

Studiju metodes:  
 

Kursā studentiem lekciju un aktīvo dialogu ceļā tiek sniegtas zināšanas par programmā 
ietvertajām tēmām, pārrunājot arī pirms tam speciālajā literatūrā patstāvīgi apgūtā materiāla 
atziņas, lai padziļinātu izpratni par attiecīgo materiālu un tā praktisko pielietojumu, lai sekmētu 
studentu uzstāšanās un diskusijas prasmes attīstību. Patstāvīgā darba izstrādāšana, prezentēšana 
un aizstāvēšana savukārt tiek vērsta uz to, lai apgūtu iemaņas strādāt grupā, apgūtu pētniecības 
metodes un argumentēšanas, kā arī ekonomiskās pamatošanas praksi. 
 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• izdales materiāli; 
• mācību grāmatas; 
materiāli tehniskais nodrošinājums  

 
Kontroles formas: kontroldarbi, patstāvīgais darbs, darbs grupās, eksāmens 
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Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

 
  Novērtēšanas forma:             Skaits:         Īpatsvars: 
Patstāvīgais studiju darbs                       1  30% 
aktivitāte diskusijās  un praktiskajos darbos                         1  30% 
eksāmens       1  40% 

 
Mācību valoda: latviešu un krievu. 
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Kursa nosaukums:   VADĪBAS ZINĪBAS 
Kursa kods:    M_MAN26 
Kursa daļa:    Obligāta A daļa 
Studiju gads:    1. 
Semestris:    1. 
Zinātnes nozare:   Vadībzinātnē 
Zinātnes apakšnozare:  Uzņēmējdarbības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums: 2010.gada 20.oktobris 
Institūcija, kas apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 
maģistrantu patstāvīgais darbs. 
 

Lekcijas:  20 stundas 
Praktiskās nodarbības:  5  stundas 
  
Eksāmens:  3 stundas 

 
Kursa autors:  Mg. oec.,MBA, docents Vitauts Liede  
 
Kursa mērķis: Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par vadībzinību, vadīšanas funkcijām 
un vadīšanas principu praktisku pielietošanu, attīstīt maģistrantu izpratni par vadītāja lomu , 
uzdevumiem un atbildību organizācijās. 
 
Kursa uzdevumi /Iegūstamās zināšanas: 
Veidot izpratni par organizācijas vadīšanu kopumā, apzināt izcilāko vadībzinību teorētiķu un 
praktiķu ieguldījumu priekšstatu veidošanā par vadīšanas būtību. 
 Apgūt teorētiskas zināšanas par vadītāja lomu un uzdevumiem organizācijā, gūt detalizētu 
priekšstatu par veicamajām vadīšanas funkcijām. 
Sagatavotos turpmākām patstāvīgam padziļinātām vadībzinību atziņu studijām un to praktiskai 
pielietošanai organizācijās. 
Iegūt praktiskas iemaņas vadīšanas situāciju novērtēšanā un patstāvīgām vadībzinību atziņu 
studijām un to pielietošanai. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas:  
Ekonomikas teorija, Informācijas tehnoloģijas. 
 
Kursa saturs: 
 
Mūsdienu vadīšanas raksturojums. Vadīšanas attiecību būtība. 
Vadītāja loma un pamatuzdevumi. Vadīšanas māksla. 
Vadīšanas teorijas attīstība un tās nozīmīgākie pārstāvji. 
Organizācijas uzbūve. Iekšējā un ārējā vide, to pamatelementi. 
Vadīšanas vispārējās funkcijas, to kopsakars. 
Organizācijas mērķu un plānu sistēma. 
Organizācijas struktūras izveide un vadītāja pilnvaras. 
Vadītāja darbs ar personālu. Koordinēšanas būtība. 
Vadības stils, to ietekmējošie faktori. 
Komunikācija organizācijā. 
Motivēšanas modeļi, to pielietošana. 
Kontroles pamatprincipi. 
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Pārmaiņu vadīšana organizācijā. 
 
Ieteicamā literatūra: 
Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. – Rīga: Vaidelote 2001. 
Ukolovs V, Mass A., Bistrjakovs I. Vadības teorija. – R.: Jumava, 2006. 
Vadībzinības rokasgrāmata. R.Hellera red. – R.: Zvaigzne ABC, 2005. 
Robbins, Stephen P., Coulter Mary. Management. Sixth edition. – Prentice Hall, Inc.2003. 
      5. The Oxford handbook of organization theory:/ meta-theoretical perspectives/ -Oxford 
University Press, 2003. 
      6.  Сравнительный менеджмент. Под ред. Пивоварова С.Е.- Питер, 2006. 
      7.  Крейнер С. Библиотека избранных трудов о бизнесе.- Олимп-Бизнес, М., 2005. 
 
Papildliteratūra  
 
Daft Richard. Management. 6th edition. Thomson Learning, 2003. 
Schein, Edgar H. Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass Publishers. 
Мильнер Б.З. Теория организации: учебник. 5-ое изд.- М.: ИНФРА-М, 2006. 
Адизес К. Ицхак. Управление жизненным циклом корпорации.- Питер, 2007. 
Адайр Дж. Исскуство управлять людьми и самим собой.-Эксмо, М.,2006. 
 
Studiju metodes: 
lekcijas, 
praktiskās nodarbības. 
 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 
mācību grāmatas; 
izdales materiāli; 
situācijas analīzei. 
 
Kontroles formas: situāciju analīze, patstāvīgais darbs, eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra) 
situāciju analīze  10% 
patstāvīgais darbs  30 % 
eksāmens   60%  
 
Mācību valoda: latviešu. 
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Kursa nosaukums:    EKONOMIKA 
Kursa kods:    M_ECO04 
Kursa daļa::     Obligāta A DAĻA 
Studiju gads:    1. 
Semestris:    1. 
Zinātnes nozare:   Ekonomika 
Zinātnes apakšnozare:  Mikroekonomika; Makroekonomika 
Kursa apstiprinājuma datums: 2010.gada 20.oktobris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 
 

Lekcijas:  16 stundas 
Praktiskās nodarbības: 8 stundas 
Konsultācijas: 2 stundas 
Eksāmens: 2 stundas 

 
Kursa autors: Dr. oec., asoc. prof. Aleksandrs Fedotovs 
 
Kursa mērķis: Veidot studentiem izpratni par mūsdienu ekonomikas teoriju mikro- un 
makrolīmenī, sniegt zināšanas par tirgus mehānisma darbību, makroekonomiskajiem 
procesiem un valsts ekonomiskās politikas pamatprincipiem.  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju 
kursu, studējošie: 
• izprastu ekonomikas galvenās kategorijas un likumus; 
• iepazītos ar patērētāju rīcības un ražošanas teorijas pamatprincipiem, ar konkurences 

modeļiem un to analīzes paņēmieniem; 
• būtu spējīgi analizēt un vērtēt makroekonomiskos rādītājus un makroekonomiskās 

politikas darbību; 
• iemācītos izmantot aprēķinus un grafiskos modeļus konkrētu ekonomisko situāciju 

analīzei un prognozēšanai. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināšanas ekonomikā un uzņēmējdarbībā,  
      matemātikā. 
 

Kursa saturs: 
1. Ekonomikas priekšmets un pamatjēdzieni. 
2. Pieprasījums un piedāvājums. 
3. Patērētāju rīcība. 
4. Ražošana un resursu izmantošana. 
5. Tirgus modeļi 
6 Iekšzemes kopprodukts. 
7 Makroekonomiskais līdzsvars. 
8 Makroekonomiskā polítika. 
 
Ieteicamā literatūra: 

Pamata literatūra: 
1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 
2. Fedotovs A. Makroekonomika: Tālmācības kurss. Rīga: Biznesa vadības koledža, 2008. 
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3. Fedotovs A. Mikroekonomika: Tālmācības kurss. Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības uin 
menedžmenta akadēmija, 2006. 

4. Lībermanis G. Makroekonomika. – Rīga: Kamene, 2007. 
5. Lībermanis G. Mikroekonomika. – Rīga: Kamene, 2006. 
6. Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. – Rīga: Kamene, 2003. 
7. Šenfelde M. Makroekonomika. – Rīga: RTU, 2006. 
8. Boyes W., Melvin M. Economics, 7th ed. Houghton Miffin Co., 2008.  
9. Lipsey R.G., Chrystal A.K. Economics, 11th ed. Oxford University Press, 2007. 
10. Samuelson P.A., Nordhaus W. D. Economics. 18th ed. Boston: McGraw Hill, Irwin, 
11. 2005. 
12. Вечканов Г.С. Макроэкономика. 2-е изд. СПб.: Питер, 2010. – 288 с. 
13. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс. 14-е изд. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 

2003. 
14. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. 18-е изд. Пер. с англ. М., СПб., Киев: 

Вильямс, 2007. 
 
Papildliteratūra: 

1. Škapars R. Uzdevumi un testi mikroekonomikā. 1. un 2. daļa.- RIga: LU, 2002. 
2. Войтов А.Г. Экономика.Общий курс (Фундаментальная теория экономики): 

Учебник.10-е изд. –  М.: Дашков и Ко, 2008. – 610 с. 
3. Мэнкью Н. Г.  Принципы  микроэкономики. 2-е изд. Пер. с англ. – М., СПб. и др.: 

Питер, 2003. 
4. Пиндайк Р., Рубинфельд Д.  Микроэкономика. Пер. с англ. – М.: Дело, 2000. 
5. Сломан Дж. Экономикс. 5-е изд./Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2005. 

 
Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem, praktiskajām nodarbībām (diskusijas, 
situāciju analīze, uzdevumu risināšana, testi), ietver divus kontroldarbus (vienu – 
auditorijas un vienu –  mājas), konsultāciju un noslēgumā – rakstisku eksāmenu.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents likts uz izpratni un 
zināšanu praktisku pielietošanu. 

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu izdrukas); 
• metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 
• augstskolas materiāli tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: dalība un aktivitāte praktiskajās nodarbībās; divi kontroldarbi; testi 
praktiskajās nodarbībās; gala eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem pozitīvs 
vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

auditorijas kontroldarbs                                                          1                      40% 
            dalība un aktivitāte praktiskajās nodarbībās      10%  

eksāmens       1  50% 
 

Mācību valoda: latviešu. 
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Kursa nosaukums:     FINANŠU VADĪBA 
Kursa kods:     M_FIM04 
Kursa daļa:      Obligāta A daļa 
Studiju gads:     1. 
Semestris:     1. 
Zinātnes nozare:    Ekonomika 
Zinātnes apakšnozare:   Finanses un kredīts 
Kursa apstiprinājuma datums:  2010.gada 20.oktobris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas  

   un maģistrantu patstāvīgās studijas. 
    

Lekcijas:  11 stundas 
Praktiskās nodarbības: 14 stundas 
Eksāmens  3 stundas 

 
Kursa autors: docents Andris Vīgants 

 
Kursa mērķis: Veidot studentiem izpratni un zināšanas par korporatīvo un personīgo finanšu 
pārvaldību mūsdienu globālā tirgus apstākļos. 

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: 
• Sniegt nepieciešamās teorētiskās zināšanas finanšu pārvaldības jomā. 
• Iepazīstināt ar finanšu risku vadības pamatprincipiem. 
• Iepazīstināt ar finanšu plānošanas un kontroles instrumentiem, un to praktisko 
pielietošanu finanšu pārvaldībā. 
• Attīstīt izpratni par finanšu lēmumu pieņemšanas mērķiem un metodēm. 
• Dot ieskatu par informāciju tehnoloģiju, t.sk. MS Excel, pielietošanu finanšu pārvaldībā. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināšanas ekonomikā un grāmatvedībā. 
 
Kursa saturs: 

1. Finanses un naudas pārvaldība. Finanšu plānošanas un kontroles instrumenti. Finanšu 
vadītāju loma uzņēmumā.  
2. Finanšu lēmumi. Kapitāla ienesīgums. Naudas plūsmas. Naudas vērtība laikā.  
3. Riska būtība. Finanšu risku vadība.  
4. Finanšu rādītāju prognozēšana. 
5. Finanšu analīze.   
6. Peļņas plānošana. Peļņas un zaudējumu slieksnis. Ražošanas svira. 
7. Apgrozāmā kapitāla pārvaldīšana un īstermiņa finansēšana. 
8. Ilgtermiņa finansēšanas avoti. Kapitāla struktūra. Finanšu svira. Kapitāla cena. 
9. Investīciju plānošana. 
10.Uzņēmuma naudas plūsmas analīze un plānošana. 
11.Finanšu plānošanas stratēģija. Budžets. 
 

Ieteicamā literatūra: 
Marita Rurāne  Finanšu menedžments – Rīga, RSEBAA, 2005 
Finanšu vadības rokasgrāmata – Dienas bizness, 2004 
Rasma Alsiņa, Karina Zolotuhina, Jūlija Bajarenko  Vadības grāmatvedības pamati - IU 
“RAKA”, 2000. 



©RISEBA, 2011                          maģistra studiju programma “Projekta vadība” 
_____________________________________________________________________________________________ 

73 
 

James C. Van Horne, John M. Wachowicz  Fundamentals of Financial Management  - FT 
Prentice Hall, 12 edition, 2005 
Юджин Ф. Бригхэм, Майкл С. Эрхард  Финансовый менеджмент, 10-е издание - ПИТЕР 
2007 
  
 
Papildliteratūra: 
Autoru kolektīvs Finanšu grāmatvedība (Mācību līdzeklis) – RAKA, 2004 
Autoru kolektīvs (RFB) Vērtspapīru tirgus zinības – Jumava, 2003 
Ekonomikas un finanšu vārdnīca - Norden AB, 2003 
Riska vadības rokasgrāmata – Dienas bizness, 2005 

LR likumi: 
Par grāmatvedību 
Par uzņēmumu gada pārskatiem 
Par nodokļiem un nodevām 
Par uzņēmumu ienākuma nodokli 
Par pievienotās vērtības nodokli 
Finanšu instrumentu tirgus likums 
Komerclikums  

Latvijas grāmatvedības standarti: 
Nr.1  Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 
Nr.2  Naudas plūsmas pārskats 

EP dokumenti: 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regula (EK) Nr. 1606/2002 par 
starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu 
 
Studiju metodes:  

Kurss sastāv no teorētiskām lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), 
praktiskām nodarbībām (situāciju analīzes), konsultācijām, pārbaudes darbiem 
(kontroldarbs un eksāmens).  

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu un 
problēmsituāciju PowerPoint prezentāciju izdrukas; kursu ilustrējoši 
materiāli un praktiski piemēri MS Excel formātā); 

• metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 
• augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: semināros un praktiskajos darbos demonstrētās zināšanas un to pielietošana, 
rakstisks kontroldarbs un rakstisks gala eksāmens. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
 

Novērtēšanas forma:            Skaits:         Īpatsvars: 
Kontroldarbs        1  40% 
Eksāmens       1  60% 

 
Mācību valoda: latviešu 
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Kursa nosaukums:    GRĀMATVEDĪBA 
Kursa kods:    M_ACC01 
Kursa daļa::     Obligāta A DAĻA 
Studiju gads:    1. 
Semestris:    1. 
Zinātnes nozare:   Ekonomika 
Zinātnes apakšnozare:  Grāmatvedības un uzskaites teorija 
Kursa apstiprinājuma datums: 2010.gada 20.oktobris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 
 

Lekcijas:  16 stundas 
Praktiskās nodarbības: 12 stundas 
Konsultācijas:                  2 stundas 
Eksāmens  2 stundas 

                                 
Kursa autore: Mg. vad., doc. Rasa Pēce 
 
Kursa mērķis: Veidot studentiem izpratni un zināšanas par uzņēmuma finanšu būtību, 
finanšu gada pārskata saturu un tā pamatrādītāju veidošanās principiem, 
grāmatvedības informācijas efektīvu izmantošanu uzņēmuma vadīšanā.  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju 
kursu, studējošie: 

• izzināt finanšu būtību un nozīmi 
• saprast finanšu grāmatvedības vietu (tās lomu) uzņēmuma vadīšanas sistēmā. 
• apgūt finanšu pārskatu rādītāju veidošanās kārtību: prasības, noteikumus un 

metodes. 
• apgūt iemaņas grāmatvedības uzskaites informācijas apstrāde un finanšu pārskatu 

sastādīšanā. 
• iepazīstināt ar finanšu uzskaites organizēšanas kārtību un efektīvas uzskaites 

politikas izstrādāšanu uzņēmumā. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināšanas ekonomikā un komerctiesībās. 
 

Kursa saturs: 
1. Uzņēmuma finanšu pārskati: Bilance, Peļņas un zaudējumu pārskats. Pārskatu saturs, 

sastādīšanas principi un izmantošanas (lēmumu pieņemšanai) iespējas. 
2. Grāmatvedības uzskaites pamati: uzskaites objekti, uzskaites metode. 
3. Saimniecisko procesu uzskaites organizācijas īpatnības: sagāde, ražošana, realizācija.  
4. Finanšu rezultātu aprēķins un uzskaite. 
5. Pārskats par naudas plūsmu. 
6. Praktiskās situācijas analīze un finanšu pārskata sagatavošana. 

 
Ieteicamā literatūra: 

 
Pamatliteratūra: 

1. LR Likums "Par grāmatvedību", 1992. 
2. LR Likums "Gada pārskatu likums", 1992. 
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3. LR Likums "Konsolidēto gada pārskatu likums", 2006. 
4. LR Komerclikums 
5. LR Likums "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", 1995. 
6. LR Likums "Par pievienotās vērtības nodokli", 1995. 
7. LR Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", 1993. 
8. LR Likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu", 1997. 
9. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju.  MK noteikumi Nr.585., 

2003. 
10. J.Benze.  Finanšu grāmatvedība, Rīga, 1998. 
11. M.Grebenko.  Grāmatvedība.  Pirmā daļa (4. izlaidums), Rīga, 2000. 
12. R.Apinis. Grāmatvedības organizācija un grāmatvedības tiesu ekspertīze. Biznesa 

augstskola Turība. Rīga, 2000. 
13. A.Ludboržs.  Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Rīga, 2003. 

 
Papildliteratūra: 

1. Ievads grāmatvedībā. Ernest and Jang. Rīga. 1995. 
2. Принципы бухгалтерского учета. Нидлз Б. и др. М.: Финансы и статистика. 

1997 
3. Антони роберт. Основы бухгалтерского учета. Перевод с англ. М. 1992. 
4. Введение в бухгалтерское дело. Перевод с англ. Под ред. М. Гольцберга. 

Киев. 1994. 
5. Бриттон Э., Ватерс К. Вводный курс по бухгалтерскому учету, аудиту, 

анализу. Перевод с англ. М.: Финансы и статистика. 1998. 
6. Блейк Д., Амат О. Европейский бухгалтерский учет. Перевод с англ. М.: 

ФИЛИНЪ, 1997 
7. Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета. ЮНИТИ. Аудит, 

М.: 1999. 
8. Международный бухгалтерский учет. GAAP и IAS. Справочник бухгалтера 

от А до Я., М.: Дело и сервис, 1998. 
9. Френк Вуд. Бухгалтерский учет для предпринимателей. Перевод с англ. М.: 

Аскери, 1993. 
10. Хендриксен Э.С., М.Ф. Ван Бреда.  Теория бухгалтерского учета. Перевод с 

англ. М.: Финансы и статистика, 1997. 
 
Periodiskie izdevumi: 

1. Laikraksts "Latvijas Vēstnesis" 
2. Laikraksts "Dienas bizness" 
3. Žurnāls "Bilance" 
4. Žurnāls "Grāmatvedība un Revīzija" 
 

Studiju metodes:  
Kurss sastāv no lekcijām, praktiskajām nodarbībām, situāciju analīzes, patstāvīgā 

darba un uzdevumu rēķināšanas, ietver vienu kontroldarbu, konsultāciju un noslēgumā – 
rakstisku eksāmenu. 

Studiju kursā tiek sniegtas ne tikai teorētiskās pamatzināšanas, bet to praktiskā 
pielietošana. 

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu 
PowerPoint prezentāciju izdrukas); 

• metodiskās rekomendācijas un norādījumi maģistrantiem; 



©RISEBA, 2011                          maģistra studiju programma “Projekta vadība” 
_____________________________________________________________________________________________ 

76 
 

• augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 
 

Kontroles formas: viens kontroldarbs; gala eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem pozitīvs 
vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 
auditorijas kontroldarbs                                                          1                      50% 
eksāmens       1  50% 

 
Mācību valoda: latviešu 
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Kursa nosaukums:    PROJEKTA BŪTĪBA UN STANDARTI 
Kursa kods:    M_PRM07  
Kursa daļa::      Obligāta A DAĻA 
Studiju gads:    1. 
Semestris:    1. 
Zinātnes nozare:   Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare:  Uzņēmējdarbības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums: 2010.gada 20.oktobris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas -   16 stundas 
Semināri-    4 stundas  
Praktiskās nodarbības - 4 stundas 
Konsultācijas-   2 stundas 
Eksāmens-   2 stundas 

 
Kursa autors: MBA, docents Ivars Linde 

 
Kursa mērķis: Sniegt maģistrantiem zināšanas un veidot izpratni par projekta būtību, 
starptautiskiem un nacionāliem projekta vadības standartiem un vadlīnijām, projektu 
vadītāju sertifikāciju.  

Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas:  

• veidot prasmi veikt projekta sociālās vides analīzi, noteikt un izvērtēt vides ārējās 
un iekšējās ietekmes faktorus; 

• veidot prasmi identificēt projekta interesentus (ieinteresētās puses), veikt interesentu 
grupēšanu atbilstoši to mērķiem un sagaidāmās ietekmes uz projektu, izstrādāt projekta 
vides vadīšanas stratēģiju; 

• veidot prasmi izvirzīt projekta mērķus, veikt to operacionalizēšanu, iniciēt projekta 
alternatīvos risinājumus, veikt projekta alternatīvu analīzi un izvērtēšanu, definēt 
projektu; 

• veidot prasmi izstrādāt projekta fāžu modeli, plānot projekta šķirtnes (robežstabus), 
noteikt projekta dzīves ciklu.  

 

Nepieciešamās priekšzināšanas: vadības zinības 

 
Kursa saturs: 

1. Projekta jēdziens, pazīmes, klasifikācija. 
2. Projekta vide, vides ārējās un iekšējās ietekmes faktori. 
3. Projekta maģiskais spriedzes trīsstūris. 
4. Vides ietekmes izzināšana (monitorings). 
5. Projekta interesenti (ieinteresētās puses), interesentu grupēšana atbilstoši to 
mērķiem un sagaidāmās ietekmes stratēģijai. 
6. Projekta vides vadīšanas stratēģija un tās veidi. 
7. Projekta tiešās vides regulējošie pasākumi. 
8. Konfliktu risinājumi projekta ārējā vidē. 
9. Projekta mērķi, mērķu veidi un projekta stratēģija. 
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10. Projekta mērķu operacionalizēšana. 
11. Projekta mērķu hierarhijas veidošanas metodes. 
12.Projekta mērķu noteikšanas un vērtēšanas metodes. 
13.Formulēto mērķu dokumentēšana un saskaņošana. 
14.Projekta mērķu konflikti un to ietekme uz projekta mērķu koordinēšanu. 
15.Projekta fāze, fāzu iedalījums un pazīmes. 
16.Projekta fāzu modelis, tā priekšrocības un ierobežojumi.  
17.Standartfāzu modelis. 
18.Projekta šķirtnes (robežstabi), to plānošana. 
19.Projekta dzīves cikls. 
20.Savstarpēja sakarība starp projekta dzīves ciklu un produkta dzīves ciklu.  
21.Projekta panākumi un neveiksmes, to kritēriji un vispārējā vadība. 
22.Projekta dalībnieki. 
23.Organizācijas ietekme uz projektu. 
24.Organizatoriskās sistēmas, korporatīvā kultūra un stils, organizatoriskā 
struktūra. 
25.Starptautiskie un nacionālie projekta vadības standarti un vadlīnijas. 
26.Projekta vadītāja profesijas standarts. Projekta vadītāja pienākumi, 
uzdevumi, darba vidi raksturojošie faktori. Projekta vadītāja zināšanas un 
prasmes.  
27.Projektu vadīšanas speciālistu sertifikācija. 
28.Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas, to raksturojums un 
elementu klasifikācija. 

 
Ieteicamā literatūra: 
1. Clifford F. Gray, Erik W. Larson. Project Management. The Managerial Process. 
McGraw-Hill higher Education, 2000. 
2. Kerzner H. Project Management: A Systems Appproach to Planning, Scheduling and 
Controlling. John Wiley & Sons, 2000. 
3. Ilgvars Forands. Projekta menedžments. Latvijas Izglītības fonds, Rīga, 2006 
4. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšana: Ievads. Projektu vadīšanas pamati. Žurnāls 
„Projektu vadīšana”, Nr.1, 1999. – 34. – 38.lpp.  
5. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšana: Projektu vadīšanas jēdziens un saturs. Žurnāls 
„Projektu vadīšana”, Nr.1, 2000. – 24. – 28.lpp.  
6. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšana: Projekta organizācija. Žurnāls „Projektu vadīšana”, 
Nr.1, 2001. – 35. – 38.lpp.  
7. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas. Latvijas 
Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, Rīga, 2004 
8. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness, Rīga, 2007 
9. www.lnpva.lv 
 
Studiju metodes: 
  Kurss sastāv no teorētiskām lekcijām, kuru uzdevums ir sniegt maģistrantiem 
metodisku ievirzi kursa tēmu patstāvīgām un padziļinātām studijām, semināriem 
(diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem, kuru pamatā ir maģistrantu patstāvīgais 
darbs grupās vai individuāli - projekta priekšlikuma izstrāde, izvēlēties racionālāko un 
izdevīgāko projekta stratēģijas alternatīvo risinājumu, konsultācijām un noslēgumā – 
rakstiska eksāmena. Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – 
uz izpratni un zināšanu praktisku pielietošanu.  

Kursa metodiskais nodrošinājums: 
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• nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 
prezentāciju izdrukas); 

• metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 
• augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un 
dalība semināros un praktiskajās nodarbībās, gala eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem pozitīvs 
vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 
 Novērtēšanas forma:          Skaits:        Īpatsvars: 
grupas darba - projekta priekšlikuma prezentācija  1  30% 
aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  20% 
eksāmens       1  50% 

 
Mācību valoda: latviešu 
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Kursa nosaukums:     STRATĒĢISKĀ VADĪBA 
Kursa kods:     M_MAN25 
Kursa daļa::        Obligāta A DAĻA 
Studiju gads:     1. 
Semestris:     2. 
Zinātnes nozare:    Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare:   Uzņēmējdarbības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums:  2010.gada 20.oktobris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas -   15 stundas 
Praktiskās nodarbības - 10 stundas 
Eksāmens-   3 stundas 

 
Kursa autore: Dr.oec., asoc. prof. Anderjs Čirjevskis 
 

Kursa mērķis: Attīstīt studentos pārliecību, ka stratēģiskie priekšlikumi veidojas kā 
izvēle starp atšķirīgām iespējām, kas saistītas ar  stratēģijas vadību. Dotais kurss pēta 
lēmumu pieņemšanas procesu, vajadzību izsvērt argumentus un izvēlēties rīcību 
apstākļos, kad nepastāv vienīgais pareizais risinājuma variants. Stratēģiskā vadībzinība 
apskata veidus, kā uzņēmumi veido un uztur atšķirīgo konkurences priekšrocību un gūst 
ilgtermiņa peļņu. Sekmīgas stratēģijas veidošana un realizācija prasa uzņēmuma ārējās 
vides pētīšanu, kā arī iekšējo resursu un spēju apzināšanu. Tā arī prasa vērtēt uzņēmuma 
spēju veikt dažādas saistītas darbības kā inovāciju, mārketingu, finansu un projektu 
vadību. Stratēģijas analīzei tiek izmantotas dažādu akadēmisko kursu metodes. 

 

• Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas: Iepazīstināt studentus ar stratēģiskās 
vadībzinības principiālajām koncepcijām, darba metodēm un analīzes metodēm. 

• Dot pieredzi šo koncepciju un metožu pielietošanā, lai studenti varētu: 
⇒ Saprast uzņēmuma sekmju un neveiksmju cēloņus; 
⇒ Veidot priekšlikumus stratēģijas pilnveidošanai uzņēmumā; 
⇒ Novērtēt labākos priekšlikumus arī informācijas trūkuma apstākļos; 
⇒ Izvēlēties uzņēmumam piemērotākos priekšlikumus; 
⇒ Ieteikt labākos variantus uzņēmuma stratēģijas uzlabošanai. 

• Dot priekšstatu par globālās konkurētspējas izmaiņām un to ietekmi uz uzņēmumu 
stratēģiju. 

• Apvienot zināšanas un pieredzi, ko studenti ir guvuši dažādos mācību priekšmetos. 
• Attīstīt studentos augstākā līmeņa vadītāju spējas, lai viņi varētu: 
⇒ Strādāt augstākā līmeņa vadītāju amatā; 
⇒ Aplūkot uzņēmuma problēmas no augstākā līmeņa vadītāju viedokļa; 
⇒ Piedāvāt inovatīvus un oriģinālus stratēģijas problēmu risinājumus; 
⇒ Dot uzņēmuma objektīvu vērtējumu. 
• Attīstīt studentu komunikācijas prasmes. 
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Nepieciešamas priekšzināšanas: Vadībzinība, Mārketings, Inovācijas, Finansu 
grāmatvedība, Personāla vadība. 

Kursa saturs:  
1. Stratēģiskās vadības būtība, uzdevumi, loma. 
2. Stratēģiskā vadības struktūra. 
3. Uzņēmuma vīzija un misija. 
4. Ārējas vides analīze. 
5. Stratēģiskā pozicionēšana un konkurētspējīgas priekšrocības. 
6. Resursu un atšķirīgo prasmju analīze 
7. Biznesa līmeņa stratēģijas.  
8. Korporatīva un starptautiska līmeņa stratēģijas. 
9. Stratēģijas analīze un izvēle. 
10. Stratēģijas ieviešana un kontrole.  
11. Stratēģiska vadībzinības mūsdienīgas tendences 

 
Ieteicamā literatūra:  

1. Jānis Caune. Andrejs Dzedons. Stratēģiskā vadīšana. Otrais izdevums. Izd. Lidojošā Zivs. 
2009. - 280 lpp. 

2. Jānis Caune. Andrejs Dzedons. Leonids Pētersons. Stratēģiskā vadīšana. Kamene. 2000. 
3. Gitāna Dāvidsone. Organizāciju efektivitātes modelis. ODA. 2008. -328 lpp. 
4. Nevils Leiks. Stratēģiskā plānošana. SIA Multineo. Rīga, 2007. - 247 lpp. 
5. V.Čans Kims. Rene Maborna. Zilā okeāna stratēģija. LID. 2007.  
6. Грант Р. Современный стратегический анализ. Питер. 2008. 
7. Д. Джонсон, К.Шоулз, Р. Уиттингтон. Корпоративная стратегия. Теория и 

практика. 2007. 7 издание. Вильямс. 2007. 
8. Лапыгин Ю.Н.; Лапыгин Д.Ю. Стратегический менеджмент. М. Эскимо. 2010 
9. Томсон, А.Дж. Стрикленд. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для 

нализа, 12 издание. Вильямс. 2005. 
 
Papildliteratūra: 

1. Charles  W. L.  Hill  Gareth R. Jones. Strategic Management. Houghton Mifflin 
Company. 2008. 

2. F. David. Strategic Management. 2005. Prentice hall, 2005. 
3. G. Johnson, K. Scholes Exploring Corporate Strategy (Seventh Edition) Prentice Hall, 

2005. 
 
 

Studiju metodes: Kurss sastāv no lekcijām un praktiskajām nodarbībām, kas dod 
studentiem prasmes veidot sekmīgu uzņēmuma stratēģiju. Studenti praktiski tiek 
iepazīstināti ar problēmām, kas jārisina augstākā līmeņa vadītājiem formulējot stratēģiju un 
veicot pārmaiņas uzņēmumā. Studentiem vajag veikt praktiskās nodarbības analizējot 
problēmsituācijas (case studies), kurās tiek risināti praktiskie uzdevumi un grupās vai 
individuāli tiek analizēta dažādu starptautisko uzņēmumu pieredze. Studenti apgūst 
stratēģiju kā saikni starp ārējās vides faktoriem un uzņēmuma īpašībām. Viņi analizē 
uzņēmuma konkurētspējas potenciālu un veido stratēģiju atšķirīgo prasmju pielietošanai. 
Piedāvātā kursa galvenā īpatnība ir iemācīt studentiem, kā vērst iekšējos resursus un 
vadītāju aktivitātes uz ilgtermiņa konkurētspējas attīstību uzņēmuma ārējā vidē.  

  
 



©RISEBA, 2011                          maģistra studiju programma “Projekta vadība” 
_____________________________________________________________________________________________ 

82 
 

Kursa metodiskais nodrošinājums: nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem 
(lekciju materiālu PowerPoint prezentāciju izdrukas latviešu, krievu un angļu valodā); 
• metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 
• Žurnālu raksti un pārskati. 
 

 
Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju semināros (studiju piemēri-
case studies); aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos (problēmsituāciju 
izpētē un elektronisku atbilžu sagatavošanā), gala eksāmens. 
 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem pozitīvs  
 vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:      Skaits:   Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija un atskaites)  4 20% 
praktiskais kontroldarbs     1 30% 
eksāmens       1 50% 

 
 

Mācību valoda: latviešu, krievu, angļu.  
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Kursa nosaukums:    INOVĀCIJAS UN KREATIVITĀTE 
Kursa kods:    M_INN02 
Kursa daļa::      Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:    1. 
Semestris:    2. 

 Zinātnes nozare:   Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare:  Uzņēmējdarbības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums: 2010.gada 20.oktobris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas -   12 stundas 
Semināri-    4 stundas  
Praktiskās nodarbības - 8 stundas 
Konsultācijas-   2 stundas 
Eksāmens-   2 stundas 

 
 Kursa autori: Dr. paed. Gundega Lapiņa 
 
 Kursa mērķis: 

• attīstīt integrētu izpratni un veidot zināšanas par inovācijas un kreativitātes teoriju 
un praktisku metožu pielietojumu. 

• veidot zināšanas un attīstīt izpratni par inovatīvas un radošas vides radīšanu 
organizācijā, to teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. 

 
 Kursa uzdevumi:  

• izskaidrot un izvērtēt dažādas teorētiskās nostādnes jēdzienu inovācija un 
kreativitāte izpratnē un interpretācijā; 

• analītiski izvērtēt faktorus, kas nosaka indivīda radošo potenciālu un tā izpausmes 
iespējas; 

• izskaidrot sociālās vides nozīmi radošuma izpausmes un inovācijas procesa 
kontekstā; 

• veidot prasmi izmantot radošās domāšanas metodes ideju ģenerēšanai un 
problēmu risināšanai organizācijā un projektu vadībā; 

• attīstīt prasmes projektu vadībā un grupu darbā, argumentācijā un lēmumu 
pieņemšanā. 

 
 Nepieciešamās priekšzināšanas: pamatzināšanas ekonomikā  un vadības zinībās  
 
 Kursa saturs: 
 

1. Jēdzieni inovācija, kreativitāte, jaunrade – to raksturojums un teorētiskās koncepcijas. 
Inovācijas avoti. Inovācijas process. Inovācijas process projektu vadības kontekstā. 

 
2. Inovācijas daudzveidīgie aspekti, tipi, klasifikācija. Inovācijas process un projektu 

vadība. Jaunu produktu attīstības metodes. I Praktiskais darbs. Inovācijas piemēri. 
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3. Inovācijas stratēģija. Inovācijas kultūra. Cilvēkfaktora nozīme inovācijas procesā. 
Augstas līdzdalības inovācijas teorija. Inovācijas kapacitāte. II Praktiskais darbs. 
Inovācijas kapacitātes novērtējums. 

 
4. Zināšanu menedžments. Šķēršļi inovatīvai darbībai. Intelektuālais īpašums inovācijas 

procesā. Intelektuālā īpašuma aizsardzības instrumenti.  
 

5. Kreativitāte un personība. Radoša personība. Inovators. Radošās domāšanas tehnikas: 
prāta vētra, alternatīvu ģenerēšana, analoģiskā spriešana, provokācijas. III Praktiskais 
darbs. Prāta vētra par izvēlētu projektu vadības tēmu. 

 
6. Radošās domāšanas metožu izmantošana inovācijas projektu norisē, problēmu risināšanā 

un novērtēšanā. Sešu domāšanas cepuru metode. IV Praktiskais darbs. Sešu domāšanas 
cepuru metodes pielietošana problēmas/idejas novērtēšanai. 

 
7. Inovācijas vide. Inovācijas politika. Inovācijas sekmju faktori. Inovāciju sekmējošie un 

bremzējošie aspekti indivīda, uzņēmuma, valsts līmenī.   
 

Ieteicamā literatūra: 
 
1. Ābeltiņa, A. (2008) Inovācija – XXI gadsimta fenomens, Latvija, Izdevniecība Turība.  
2. Dimza,V. (2003) Inovācijas pasaulē, Eiropā, Latvijā, Latvija. 
3. Harward Business Review, Inovatīva domāšana, Lietišķās informācijas dienests, Rīga , 
2007. 
4. Boļšakovs, S (2008) Inovatīvā darbība Latvijā, Rīga, Jumava. 
5. Bono, E (2009) Sešas domāšanas cepures, Rīga, Zvaigzne ABC. 
6. Drucker P.F.(1985) Innovation and Entrepreneurship, USA, HarperBusiness. 
7. Drucker P.F. (2001) The Essential Drucker, USA, HarperCollins Publishers. 
8. Komercdarbības konkurētspējas un Inovācijas veicināšanas programma 2007-
2013.gadam. http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_17546_emprog.doc 
9. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007. – 2013.gadam. http://www.nap.lv/lat/ . 
10. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, (2005, 2007)  Inovatīvās darbības 
pamatelementi, Rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem, Rīga. 
11. Nelke, M. (2003), Kreativitātes metodes radošo spēju attīstīšanai, Balta eko, Rīga. 
12. Tidd, J., Bessant J., Pavitt, K. (2001.) Managing Innovation, 2.ed. John Willye&Sons, 
USA. 
13. Trott, P. (2002) Innovation Management and new Product Development, 2 ed., Pearson 
Education Limited, UK. 
14.  European Commission (2006), European Trendchart on Innovation. 
http://www.proinno-europe.eu/page/european-innovation-scoreboard-2009  
15. European Commission, Directorate-general for Enterprise, (2004), Innovation 
management and the Knowledge-Driven Economy, Belgium 
16. Bessant, J. (2003) High-Involvement Innovation Building and Sustaining Competitive 
Advantage Through Continuous Change, UK. 
17. Inovāciju portāls www.innovation.lv  
 
Studiju metodes:  

Lekcija, diskusija, seminārs, praktiskās nodarbības -  grupu darbs.  
Studiju kursā sniegtās teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas praktiskajos darbos, akcentējot 
zināšanu praktisku pielietošanu.  
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Kursa metodiskais nodrošinājums: 
• nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint prezentāciju 

kopijas) 
• metodiskās rekomendācijas, norādījumi un konsultācijas studentiem 
• augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums 

 
Kontroles formas:  

• līdzdalība un aktivitāte lekcijās un praktiskajos darbos, 
• darbs grupās praktiskajos darbos, darbu rezultātu apkopojums un prezentācija 
• individuāls mājas darbs ar prezentāciju seminārā, 
• eksāmens.  

 
 Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
  
 Novērtēšanas forma:            Skaits:         Īpatsvars:  

 Nodarbības, darbs grupās      1  30 %  
 Individuālais darbs, prezentācija     1  30 %  
 Eksāmens        1  40 %  

 
Mācību valoda:  latviešu.  
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 Kursa nosaukums:    PROJEKTA PĀRVALDĪBAS PROCESI 
Kursa kods:    M_MAN23 
kursa daļa::      obligātā A DAĻA 
Studiju gads:    1. 
Semestris:    1. 
Zinātnes nozare:   Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare:  Uzņēmējdarbības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums: 2010.gada 20.oktobris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 56 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas -   24 stundas 
Semināri-        8 stundas  
Praktiskās nodarbības - 20 stundas 
Konsultācijas-     2 stundas 
Eksāmens-     2 stundas 

 
Kursa autors: Mg.sc.soc., lektors Agris Olmanis 

 

Kursa mērķis:  
Sniegt maģistrantiem praksē pielietojamas zināšanas un veidot izpratni par projekta 
pārvaldības procesiem, to specifiku un saistību ar projekta dzīves ciklu, pārvaldības 
procesu satura, loģikas un termiņu izstrādes metodēm, projektu priekšlikumu sākotnējo 
izstrādi, projektu sasniegto rezultātu mērīšanu un izvērtēšanu.  
 
Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas:  

• veidot zināšanas un  prasmi projekta pārvaldības procesu plānošanā, īstenošanā, 
un uzraudzībā; 

• veidot prasmi izstrādāt projekta priekšlikumu, pielietojot loģiskās struktūras 
metodi;  

• veidot prasmi veikt projekta sākotnējo izvērtēšanu, projekta izpildāmības, 
ieguvumu un ārējās vides ietekmes analīzi; 

• veidot prasmi projekta uzsākšanas procesa sagatavošanā, projekta satura, 
ekonomiskās efektivitātes, finansējuma, organizācijas, plānošanas un attīstības 
pamatjautājumu risināšanā; 

• veidot prasmi projekta uzbūves un norises strukturizācijā, projekta struktūrplāna 
izstrādē, darba pakešu satura aprakstīšanā;  

• veidot prasmi izstrādāt projekta gaitas plānu;  
• veidot prasmi projekta sasniegto rezultātu mērīšanā un izvērtēšanā; 
• veidot prasmi izstrādāt un vadīt projekta noslēgumu.  
 

Nepieciešamās priekšzināšanas: vadības zinības 

 
Kursa saturs: 

1. Pārvaldības procesu pamatnostādnes. 
2. Pārvaldības procesu izstrāde, pielietojot loģiskā struktūras metodi. 
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3. Situācijas izpēte un izvērtēšana. 
4. Ieinteresēto pušu analīze. 
5. Problēmu detalizēta struktūranalīze. 
6. Projekta mērķu analīze, izvēle un izvērtējums. 
7. Projekta uzsākšana, tā nozīme un projekta uzsākšanas procesa veidošana. 
8. Projekta sākuma sanāksme, tās saturs, sagatavošana, novadīšana, dokumentācija. 
9. Tipiskas problēmas projekta uzsākšanā. 
10. Projekta strukturizācija, tās nozīme, saturs, apjomi un veidi. 
11. Projekta strukturēšana un struktūrplāns, struktūrplāna elementu kodēšanas 

sistēmas. 
12. Projekta darba paketes, to saturs, apraksti. 
13. Projekta darbu satura noteikšana un apraksti dažādiem projektu veidiem. 
14. Izpildāmo darbu novērtējums.  
15. Projekta norises un termiņu plānošanas darbu mērķi un uzdevumi, saturs un 

nosacījumi. 
16. Pārejas process no struktūrplāna uz norises plānu, tā raksturojums. 
17. Projekta norises un termiņu plānošanas, uzraudzības un vadīšanas metodes, darba 

tehnikas un to raksturojums. 
18. Tīkla plānošanas tehnikas elementi. 
19. Norišu secību veidi. 
20. Projekta gaitas plāna izveide un aprēķināšana ar progresīvo un regresīvo metodi, 

kritiskā ceļa aprēķināšana, rezerves laiku noteikšana un kalendāra termiņu 
aprēķini. 

21. Norišu un termiņu plānu sastādīšanas prakse. 
22. Faktiskās situācijas noskaidrošana, plānu datu salīdzināšana ar faktiskiem, 

koriģējošo lielumu noteikšana, gaitas un termiņu plāna aktualizācija, koriģējošo 
pasākumu ieviešana. 

23. Projektu vērtēšanas galvenie rādītāji. 
24. Svarīgākās projektu vērtēšanas metodes (projekta ieguvumu analīze, projekta 

izpildāmības analīze, tagadnes vērtības aprēķina metode, diskontēto  naudas 
plūsmu aprēķinu metode, iekšējās peļņas normas aprēķinu metode, investīciju 
atmaksāšanās perioda aprēķins, ārējās vides ietekmes analīze). 

25. Integrētā projektu vadība. 
26. Projekta noslēguma raksturojums. 
27. Projekta rezultātu pieņemšana - nodošana. . 
28. Projekta noslēguma sanāksmes sagatavošana un vadība.  

 
Ieteicamā literatūra: 

1. ICB - IPMA Competence Baseline for Project Management. Verson 3.0, 
International Project Management Association, 2006 

2. Kerzner H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling 
and Controlling. 10th ed., John Wiley & Sons, 2009 

3. Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute. USA, 
2004 

4. Clifford F. Gray, Erik W. Larson. Project Management. The Managerial Process. 
McGraw-Hill higher Education, 2000. 

5. Kerzner H. Using the Project Management Maturity Model: Strategic Planning for 
Project Management. 2nd ed., John Wiley & Sons, 2005 

6. Rory Burke. Projectmanagement Planning and Control Techniques. THIRD 
EDITION, JOHN WILEY & SONS LTD, 1999 



©RISEBA, 2011                          maģistra studiju programma “Projekta vadība” 
_____________________________________________________________________________________________ 

88 
 

7. James Taylor. The Project Management Workshop. American Management 
Association, 2001 

8. Ilgvars Forands. Projekta menedžments. Latvijas Izglītības fonds, Rīga, 2006 
9. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšana: Ievads. Projektu vadīšanas pamati. Žurnāls 

„Projektu vadīšana”, Nr.1, 1999. – 34. – 38.lpp.  
10. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšana: Projektu vadīšanas jēdziens un saturs. Žurnāls 

„Projektu vadīšana”, Nr.1, 2000. – 24. – 28.lpp.  
11. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšana: Projekta organizācija. Žurnāls „Projektu 

vadīšana”, Nr.1, 2001. – 35. – 38.lpp.  
12. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas. Latvijas 

Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, Rīga, 2004. 
13. Vilfrīds Reiters. Kailā patiesība par projektu menedžmentu. ”Vaidelote”, 2004 
14. Ineta Geipele, Tatjana Tambovceva. Projektu vadīšana. Apgāds “Valters un 

Rapa”. Rīga, 2004 
15. Juris Uzulāns. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos. Microsoft Office Project. 

SIA Drukātava, Mārupe, 2007 
16. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness, Rīga, 2007 
17. Ričards Džounss. Projektu vadības pamati. SIA „Lietišķās informācijas dienests”. 

Rīga, 2008 
18. Žurnāls. Projektu vadīšana, Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, 

1999. Nr.1, 2000. Nr.2, 2001. Nr.3  
19. www.lnpva.lv 
20. www.ipma.ch  
21.  www.pmi.org  

 
Studiju metodes: 
  Kurss sastāv no teorētiskām lekcijām, kuru uzdevums ir sniegt maģistrantiem 
metodisku ievirzi kursa tēmu patstāvīgām un padziļinātām studijām, semināriem, 
praktiskajiem darbiem, kuru pamatā ir maģistrantu patstāvīgais darbs grupās vai 
individuāli - projekta struktūras, vērtēšanas kritēriju, pieņēmumu, priekšnosacījumu, 
informācijas avotu vai kontroles metožu, struktūrplāna, darba pakešu aprakstu un gaitas 
plāna izstrāde, izvēloties racionālāko un izdevīgāko projekta tehnisko risinājumu, 
konsultācijām un noslēgumā – rakstiska eksāmena. Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās 
pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un zināšanu praktisku pielietošanu.  

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 
prezentāciju izdrukas); 

• metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 
• augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas:  

darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība semināros un 
praktiskajās nodarbībās, divi pārbaudes darbi, gala eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra):  
Jāsaņem pozitīvs vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:          Skaits:        Īpatsvars: 
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grupas darba – projekta priekšlikuma prezentācija  1  30% 
pārbaudes darbs      2  20% 
eksāmens       1  50% 

 
Mācību valoda: latviešu, krievu  
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Kursa nosaukums:    PROGRAMMU UN PROJEKTU    
      PORTFEĻA VADĪBA 

Kursa kods:    M_PRM06 
kursa daļa::      obligāta A DAĻA 
studiju gads:    2. 
semestris:    3. 
zinātnes nozare:   vadībzinātne 
zinātnes apakšnozare:  uzņēmējdarbības vadība 
kursa apstiprinājuma datums: 2010.gada 20.oktobris 
institūcija, kura apstiprināja kursu: metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas -   16 stundas 
Semināri-    4 stundas  
Praktiskās nodarbības - 4 stundas 
Konsultācijas-   2 stundas 
Eksāmens-   2 stundas 

 
 Kursa autors: Mg.sc.soc. Arnis Leikarts 

 
Kursa mērķis: Sniegt maģistrantiem praksē pielietojamas zināšanas un veidot izpratni par 
programmu un projektu portfeļa izstrādes un pārvaldības procesiem un metodēm, integrētu 
projektu vadīšanu, programmu un projektu portfeļa analīzi, projektu portfeļa iekšējo un ārējo 
koordinēšanu, rezultātu mērīšanu un izvērtēšanu.  
Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas:  
veidot prasmi organizācijas ārējās un iekšējās vides izvērtēšanā, stratēģisko mērķu izvirzīšanā, 
projektu portfeļa sagatavošanā; 
veidot prasmi projektu portfeļa efektivitāte izvērtēšanā;  
veidot prasmi projektu portfeļu koordinēšanā, projektu konfigurācijas un izmaiņu vadīšanā; 
veidot prasmi vadīt projekta portfeļa riskus.  
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: vadības zinības 
 
Kursa saturs: 
Organizācijas vīzija un misija. 
Saistība starp organizācijas misiju, ieinteresētām pusēm un stratēģiju.  
Ārējās vides ietekme uz organizāciju. 
Organizācijas iekšējās vides analīze. 
Projektu portfelis – organizācijas stratēģisko mērķu vadības instruments. 

1. Savstarpēji atkarīgu projektu pārvaldības pamatprincipi. 
2. Nosacījumi projektu portfelim. 
3. Sakarības starp projektu portfeļa vadīšanu un vajadzību mainīties, gatavību mainīties 

un spēju mainīties. 
4. Projektu portfeļa vadīšanu ietekmējošie stratēģiskie faktori 
5. Projektu portfeļa analīze. Pārmaiņu atbalstīšana, projekta efektivitāte. 
6. Projektu portfeļa efektivitāte. 
7. Projektu portfeļa vadīšanas līmeņi. 
8. Projektu portfeļa vadīšanas līmeņu uzdevumi. 
9. Projektu portfeļu koordinēšana. 
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10. Projektu portfeļa iekšējā koordinēšana. 
11. Projektu portfeļa ārējā koordinēšana. 
12. Projektu portfeļa riski. 
13. Projektu portfeļa projektu tipi. 
14. Tipiskas problēmas projekta portfeļa vadībā.  
15. Organizācijas kultūra un briedums 
16. Struktūra, lomas un atbildība 
17. Līdera loma un kompetence 

 
 
Ieteicamā literatūra: 

1. Aarto, K., Martinsuo, M. and Aalto, T. Eds. (2001) Project Portfolio Management: 
Strategic Management Through Projects, Project Management Association 
Finland, Helsinki. 

2. APM (2003) Project Management Pathways, The Association for Project 
Management, APM, High Wycombe, UK.  Ch 11 – Programme Management & 
Ch 22 – Value Management. 

3. Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) (1999) Managing 
Successful Programmes ‘HMSO Publications’, London. 

4. Cleland, D. I. Project Management: strategic design and implementation, New 
York, McGraw-Hill, 2007. 

5. Goldratt, E., 1997, Critical Chain. Great Barrington, MA: North River Press. 
6. Johnson, G. and Scholes, K. (1997). Exploring Corporate Strategy, 4th ed. Hemel 

Hempstead: Prentice Hall Europe. 
7. Jugdev, K., and Thomas, J. (2002) “Blueprint for value creation: Developing and 

sustaining a project management competitive advantage through the resource-
based view.” Proceedings of the 2nd PMI Research Conference, Seatlle, pp.279-
291 

8. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996) “Using the Balanced Scorecard as a 
Strategic Management System”, Harvard Business Review, Harvard College, 
Jan.-Feb. 1996, pp.75-85 

9. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (2000) “Having Trouble with Your Strategy? Then 
Map It.”, Harvard Business Review, Harvard College, Sep.-Oct. 2000, pp.167-176 

10. Kerzner H. Using the Project Management Maturity Model: Strategic Planning for 
Project Management. 2nd ed., John Wiley & Sons, 2005 

11. Kerzner H. Project Management: A Systems Appproach to Planning, Scheduling 
and Controlling. 9th ed. John Wiley & Sons, 2005. 

12. Mintzberg, H. and Waters, J.A. (1985). ‘Of strategies, deliberate and emergent’.  
Strategic Management Journal, 6-3, 257-272 

13. Murray-Webster, R. and Thiry, M. (2000). ‘Managing Programmes of Projects’ 
Gower Handbook of Project Management, 3rd edition’. Turner & Simister, Eds. 
Chapter 3. Gower Publishing, Aldershot, UK 

14. Pellegrinelli, S. (1997) “Programme management: organising project-based 
change”, International Journal of Project Management, Eslsevier Science Ltd. and 
IPMA. 15, 141-149. 

15. The Standard for Portfolio Management. PMI, 2006 
16. Thiry. M. (2002a) “Combining value and project management into an effective 

programme management model.” International Journal of Project Management, 
Elseveir Science, Oxford. 

17. Thiry, M. (2003) “Programme Management” Ch.11, Ch.22 Project Management 
Pathways Martin Stevens Ed. Association for Project Management, UK 
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18. Weick, K.E. (1995) Sensemaking in Organizations. London: Sage Publications 
19. Autoru kolektīvs. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas – 

3.versija. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, Rīga, 2010. 
20. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšana: Ievads. Projektu vadīšanas pamati. Žurnāls 

„Projektu vadīšana”, Nr.1, 1999. – 34. – 38.lpp.  
21. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšana: Projektu vadīšanas jēdziens un saturs. Žurnāls 

„Projektu vadīšana”, Nr.1, 2000. – 24. – 28.lpp.  
22. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšana: Projekta organizācija. Žurnāls „Projektu 

vadīšana”, Nr.1, 2001. – 35. – 38.lpp.  
23. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness, Rīga, 2007 

 
Studiju metodes: 
  Kurss sastāv no teorētiskām lekcijām, kuru uzdevums ir sniegt maģistrantiem 
metodisku ievirzi kursa tēmu patstāvīgām un padziļinātām studijām, semināriem, 
praktiskajiem darbiem, kuru pamatā ir maģistrantu patstāvīgais darbs grupās vai 
individuāli, konsultācijām un noslēgumā – rakstiska eksāmena. Studiju kursā tiek sniegtas 
teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un zināšanu praktisku pielietošanu.  

Kursa metodiskais nodrošinājums: 
• nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 
• metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 
• augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un 
dalība semināros un praktiskajās nodarbībās, gala eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem pozitīvs 
vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 
 Novērtēšanas forma:          Skaits:        Īpatsvars: 
grupas darba – projekta tehniskā priekšlikuma prezentācija 1  30% 
aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  20% 
eksāmens       1  50% 

 
Mācību valoda: latviešu  
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Kursa nosaukums:    STARPTAUTISKO PROJEKTU    
      MENEDŽMENTS 

Kursa kods:    M_PRM08 
Kursa daļa::      Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:    2. 
Semestris:    3. 
Zinātnes nozare:   Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare:  Uzņēmējdarbības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums: 2010.gada 20.oktobris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 
Lekcijas -   12 stundas 
Semināri-    4 stundas  
Praktiskās nodarbības - 8 stundas 
Konsultācijas-   2 stundas 
Eksāmens-   2 stundas 

 
Kursa autors: Mg.oec. Mareks Zeltiņš 

 
Kursa mērķis: Sniegt maģistrantiem praksē pielietojamas zināšanas un veidot izpratni 

par ES un citu ārvalstu finanšu avotu finansētu projektu vadību, pilnveidot vispārējās projektu 
vadības prasmes, īpašu uzmanību pievēršot starptautisko projektu izstrādes un pārvaldības 
īpatnībām, apgūt starptautisko projektu pieteikumu sagatavošanu, izprotot projektu vērtēšanas 
principus, projektu priekšlikumu iesniegšanas un sarunu procedūras starpniekinstitūcijās, 
projektu priekšlikumu apstiprināšanu, projekta īstenošanu, uzraudzību un sasniegto rezultātu 
novērtēšanu.  

Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas:  
• veidot prasmi orientēties prioritātēs, kas noteiktas konkrētiem tautsaimniecības  

sektoriem, identificēt un izstrādāt starptautisko finanšu institūciju prasībām 
atbilstīgus projektu priekšlikumus;  

• veidot prasmi izvēlēties ieinteresētos sadarbības partnerus, plānot reālistiskus 
mērķus saskaņā ar nacionālo un starptautisko atbalsta programmu un projekta 
cikla vadības vispārīgajiem standartiem un procedūrām;  

• veidot prasmi īstenot un pārvaldīt starptautiskos projektus, risināt finanšu 
jautājumus un rakstīt ziņojumus; 

• veidot prasmi novērtēt projekta rezultātus un rast ieceres jauniem projektiem.  
 

Nepieciešamās priekšzināšanas: vadības zinības, projekta būtība un pārvaldības procesi 
 
Kursa saturs: 

1. Starptautisko programmu un projektu definīcijas un jēdzieni. 
2. Mērķorientētu projektu vadības pieeja. 
3. Vispārējie projektu atlases kritēriji. 
4. Administratīvās vērtēšanas kritēriji. 
5. Projekta cikls un tā pārvaldība. 
6. Programmēšanas fāze. Programmēšanas periods. 
7. Projekta identifikācijas fāze. Ieinteresēto pušu analīze. 
8. Projekta priekšlikuma izstrādes un sākotnējās izvērtēšanas fāze. 
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9. Starpniekinstitūciju lēmumi par projekta priekšlikuma apstiprināšanu.  
10. Projekta īstenošanas un pārraudzības fāze. 
11. Pēc projekta novērtēšanas fāze.  
12. Vadības instruments - loģiskās struktūras metode. 
13. Loģiskās struktūras matrices (LogFrame matrices) definīcija. 
14. Analīzes fāze. 
15. Plānošanas fāze. 
16. Projekta struktūras izvēle. 
17. Vertikālā un horizontālā loģika. 
18. Objektīvi kontrolējamie kritēriji. 
19. Ārējie riska faktori un pieņēmumi. 
20. Ilgtspēju nodrošinošie faktori. 
21. Projekta priekšnosacījumi. 
22. Pārbaudes avoti, līdzekļi un metodes. 
23. Starptautisko projektu vadības klupšanas akmeņi. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. Kerzner H. Project Management: A Systems Appproach to Planning, 
Scheduling and Controlling. 9th ed. John Wiley & Sons, 2005. 

2. Ilgvars Forands. Projekta menedžments. Latvijas Izglītības fonds, Rīga, 2006 
3. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšana: Ievads. Projektu vadīšanas pamati. Žurnāls 

„Projektu vadīšana”, Nr.1, 1999. – 34. – 38.lpp.  
4. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšana: Projektu vadīšanas jēdziens un saturs. 

Žurnāls „Projektu vadīšana”, Nr.1, 2000. – 24. – 28.lpp.  
5. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšana: Projekta organizācija. Žurnāls „Projektu 

vadīšana”, Nr.1, 2001. – 35. – 38.lpp.  
6. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness, Rīga, 2007 

Interneta resursi: 
1. http:europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/project_en.htm 
2. www.esfondi.lv 
3. www.lnpva.lv 
4. www.estlat.eu 
5. www.latlit.lv 
6. www.enpi-cbc.eu 
7. eu.baltic.net 
8. i4c.eu 
 
Studiju metodes: 
  Kurss sastāv no teorētiskām lekcijām, kuru uzdevums ir sniegt maģistrantiem 
metodisku ievirzi kursa tēmu patstāvīgām un padziļinātām studijām, semināriem, 
praktiskajiem darbiem, kuru pamatā ir maģistrantu patstāvīgais darbs grupās vai 
individuāli - projekta priekšlikuma sagatavošana un aizstāvēšana, konsultācijām un 
noslēgumā – rakstiska eksāmena. Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, 
bet akcents – uz izpratni un zināšanu praktisku pielietošanu.  
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 
prezentāciju izdrukas); 

• metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 
• augstskolas materiāli tehniskais nodrošinājums. 
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Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un 
dalība semināros un praktiskajās nodarbībās, gala eksāmens. 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem pozitīvs 
vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:          Skaits:        Īpatsvars: 
grupas darba – projekta priekšlikuma aizstāvēšana     1  30% 
aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  20% 
eksāmens       1  50% 

 
Mācību valoda: latviešu 
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Kursa nosaukums:    PROJEKTA PERSONĀLA    
      VADĪBA 

Kursa kods:    M_HRM07 
Kursa daļa::      Obligāta A DAĻA 
Studiju gads:    1. 
Semestris:    1. 
Zinātnes nozare:   Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare:  Uzņēmējdarbības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums: 2010.gada 20.oktobris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas -   12 stundas 
Semināri-    4 stundas  
Praktiskās nodarbības - 8 stundas 
Konsultācijas-   2 stundas 
Eksāmens-   2 stundas 

 
Kursa autors: Mg.sc.soc. Aivars Kalniņš 

 

Kursa mērķis:  
Sniegt maģistrantiem projektu vadības praksē pielietojamas zināšanas.     Veidot izpratni par 
efektīvu projekta personāla vadības teoriju un praksi, galvenajām funkcijām un metodēm: 
projekta personāla plānošanu, personāla izvēli un pieņemšanu darbā ,darbinieku vadīšanu un 
deleģēšanu, projekta personāla novērtēšanu, projekta personāla motivāciju un attīstību, 
savlaicīgu konfliktu un krīžu vadīšanu.  

Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas:  

• veidot izpratni par darbinieku  vadīšanas un deleģēšanas pamatnostādnēm;  
• veidot un nostiprināt prasmi projekta personāla plānošanā (piemēri)  
• veidot prasmi projekta komandas komplektēšanā (ārējā un organizācijas iekšējā 

personāla piesaistē projektam, projekta grupas personāla izvēlē, pieņemšanā 
darbā);   

• veidot prasmi projekta komandas pārvaldībā (projekta personāla novērtēšanā, 
darba sekmēšanā un grupas locekļu motivācijā , projekta personāla attīstībā 
projekta laikā un turpmākā karjeras virzībā); 

• veidot prasmi vadīt (atklāt, analizēt un risināt) konfliktus un krīzes projekta laikā, 
veidot efektīvu atgriezenisko saiti starp projekta personālu. 

• stiprināt prasmi aktuālu personāla vadības jautājumu risināšanā projektu 
nobeidzot. 

Nepieciešamās priekšzināšanas: vadības zinības, cilvēkresursu vadība 

 

Kursa saturs: 
1. Personu vadīšana un deleģēšana, pamatjēdzieni (vadīšanas tehnikas ,vadības stili 

un to raksturojums, projekta vadīšana deleģējot). 
2. Vadītāju un darbinieku personības, personību tipi un to raksturojums. 
3. Projekta dalībnieki un to statuss projektā, lomu, pilnvaru un atbildības sadalījums 

projektā. 
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4. Projekta personāla plānošana. 
5. Organizācijas ārējās vides ietekmējošie faktori 
6. Organizācijas iekšējas vides ietekmējošie faktori. 
7. Projekta komandas komplektēšana, ārējā un organizācijas iekšējā personāla 

piesaiste projektam, projekta komandas komplektēšanas ierobežojošie faktori, 
projekta personāla izvēle un pieņemšana darbā. 

8. Prasības projekta vadītājam 
9. Projekta komandas vadība, atgriezeniskās saites nodrošinājums. 
10. Projekta personāla novērtēšana, komandas darba sekmēšana un projekta 

dalībnieku motivācija.  
11. Projekta personāla attīstība (kvalifikācija un sertifikācija). 
12. Apbalvojumi un prēmēšana. 
13. Tālāk izglītība, mācības. 
14. Pretestība pārmaiņām un konflikti ( pamata jēdzieni,  konfliktu iespējamie rašanās 

iemesli, novēršana). 
15. Konfliktu un krīžu vadīšana (konfliktu veidi, simptomi un cēloņi, konfliktu 

struktūra un dinamika, konfliktu situācijas organizatoriskie aspekti, krīzes, to 
izpausmes veidi, iespējamie risinājumi).  

 
Ieteicamā literatūra: 

1. Forands Ilgvars. Biznesa vadības tehnoloģijas. - Rīga, 2004.  
2. Forands Ilgvars . Projekta menedžments. Latvijas Izglītības fonds, Rīga, 2006  
3. Gratone L. Cilvēkresursu stratēģija. - Rīga, Jumava, 2004. 
4. Gray F., Clifford, Erik W. Larson. Project Management. The Managerial Process. 

McGraw-Hill higher Education, 2000.  
5. Ilmete Žanete. Projektu vadīšana: Ievads. Projektu vadīšanas pamati. Žurnāls 

„Projektu vadīšana”, Nr.1, 1999. – 34. – 38.lpp.  
6. Ilmete Žanete. Projektu vadīšana: Projektu vadīšanas jēdziens un saturs. Žurnāls 

„Projektu vadīšana”, Nr.1, 2000. – 24. – 28.lpp.  
7. Ilmete Žanete. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas. Latvijas 

Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, Rīga, 2004. 
8. Ilmete Žanete. Projektu vadīšana: Projekta organizācija. Žurnāls „Projektu 

vadīšana”, Nr.1, 2001. – 35. – 38.lpp.  
9. Kalve Ieva .Apseglot pārmaiņu vējus. BA Turība.Rīga.2005 
10. Kerzner H. Using the Project Management Maturity Model: Strategic Planning for 

Project Management. 2nd ed., John Wiley & Sons, 2005 
11. Kerzner H. Project Management: A Systems Appproach to Planning, Scheduling 

and Controlling. 9th ed. John Wiley & Sons, 2005. 
12. Tafinders P. Intensīvais līdervadības kurss. - Rīga, Pētergailis, 2004.  
13. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness, Rīga, 2007 
14. Uzulāns Juris. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos. Microsoft Office Project. 

SIA Drukātava, Mārupe, 2007 
15. www.lnpva.lv 

 
Papildus  literatūra: 

1. Bakingems Markuss, Hofmans Kurts. Vispirms pārkāp visus likumus. Rīga, 2005 
2. Gates Bill, Business @ the speed of thought, New York, 1999. 
3. Giuliani Rudolph W., Leadership, New York, 2002. 
4. Handy Charles, Gods of Management, London, 2000. 
5. Rats Toms, Kliftons Donalds O. Cik pilns ir Jūsu spainītis? Rīga, 2005. 
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6. Rideštrole Jūnass, Nūrdstrems Čells A,  Aizraujošais bizness, Rīga, 2002. 
7. Stredwick John, Managing people in a small business, London, 2002. 

 
Studiju metodes: 
  Kurss sastāv no teorētiskām lekcijām, kuru uzdevums ir sniegt maģistrantiem 
metodisku ievirzi kursa tēmu patstāvīgām un padziļinātām studijām, semināriem un  
praktiskajiem darbiem, kuru pamatā ir maģistrantu patstāvīgais darbs grupās vai 
individuāli – projekta personāla atlase, izvēloties efektīvāko un racionālāko projekta 
personāla komplektācijas risinājumu , projekta personāla novērtēšana, projekta personāla 
attīstības plāna izstrāde - konsultācijām un kursa noslēgumā  rakstiska eksāmena. Studiju 
kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un zināšanu 
praktisku pielietošanu.  

Kursa metodiskais nodrošinājums: 
• nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju elektroniskas versijas); 
• metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 
• augstskolas materiāli- tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: darbs grupās auditorijā un mājas darbi (prezentācija seminārā); 
aktivitāte un dalība semināros un praktiskajās nodarbībās, gala eksāmens. 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem pozitīvs 
vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:       Skaits:    Īpatsvars: 
grupas darbs        1 40% 
aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos  1 10% 
eksāmens        1 50% 

 
Mācību valoda: latviešu 
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Kursa nosaukums:    PROJEKTA KOMUNIKĀCIJU    
      VADĪBA 

Kursa kods:    M_COM06  
Kursa daļa::      Obligāta A DAĻA 
Studiju gads:    1. 
Semestris:    2. 
Zinātnes nozare:   Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare:  Uzņēmējdarbības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums: 2010.gada 20.oktobris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas -   12 stundas 
Semināri-    4 stundas  
Praktiskās nodarbības - 8 stundas 
Konsultācijas-   2 stundas 
Eksāmens-   2 stundas 

 
Kursa autors: Dr. paed., asoc. prof. Raina Vīra 

 
Kursa mērķis: Sniegt maģistrantiem praksē pielietojamas zināšanas un veidot izpratni 

par efektīvu, savlaicīgu projekta informācijas savākšanu, uzglabāšanu, izmantošanu, kā arī 
pārraidi starp projekta komunikācijas partneriem, starp projekta dalībniekiem un apkārtējo vidi; 
komunikācijas veidiem, formām un līdzekļiem, tiešo un netiešo sazināšanos projektā, 
komunikāciju plānošanu, komunikācijas problēmām projektā un to atklāšanu, analīzi un 
atrisinājumu variantiem.  

Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas:  
veidot izpratni par komunikāciju mākslu – „sūtītājs-saņēmējs” modeļiem, traucējumiem, sakaru 
līdzekļiem un kanāliem, vēstuļu stiliem, projekta sanāksmju vadīšanas metodēm;  
veidot prasmi komunikāciju plānošanā – projekta dalībnieku komunikācijas un informācijas 
vajadzību noteikšanā;  
veidot zināšanas un prasmi par komunikāciju projektā un ārpus projekta, komunikācijas 
mehānismiem;  
veidot prasmi verbālā un rakstveida komunikācijā, projekta komunicēšanās noteikumu izstrādē;  
veidot prasmi informācijas izplatīšanā – savlaicīgā projekta dalībniekiem nepieciešamās 
informācijas nodošanā; 
veidot prasmi projekta starpziņojumu sagatavošanā – informācijas par izpildītiem darbiem, 
sasniegtiem rezultātiem iegūšanā, izvērtēšanā un izplatīšanā;  
veidot prasmi vadīt (atklāt, analizēt un atrisināt) komunikācijas problēmas projektā, veidot 
efektīvu atgriezenisko saiti starp komunikācijas partneriem. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: vadības zinības 

 
Kursa saturs: 

1. Komunikācijas partneri projektā un ārpus projekta. 
2. Projekta komunikāciju process, tā nozīme un projekta komunikāciju procesa 

izstrāde. 
3. Komunikācijas veidi, formas un līdzekļi. 
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4. Tiešā un netiešā sazināšanās projektā. 
5. Komunikācija projektā un ārpus projekta, komunikācijas mehānismi. 
6. Projekta verbālā un rakstveida komunikācija, projekta komunicēšanās noteikumi, 

to izstrāde. 
7. Komunikāciju plānošana – projekta dalībnieku komunikācijas un informācijas 

vajadzību izzināšana un analīze, komunikācijas līdzekļu izvēle, projekta 
komunikāciju vadības plāna izstrāde.  

8. Projekta informācijas savākšana, uzglabāšana, izmantošana. 
9. Informācijas izplatīšana – savlaicīga projekta dalībniekiem nepieciešamās 

informācijas nodošana. 
10. Projekta starpziņojumu sagatavošana – informācijas par izpildītiem darbiem, 

sasniegtiem rezultātiem iegūšana, izvērtēšana un izplatīšana. 
11. Projekta aktuālā stāvokļa izvērtēšanas sanāksmes. 
12. Tipiskas komunikācijas problēmas projektā. 
13. Komunikācijas problēmu atklāšana, uzskaite un analīze. 
14. Komunikācijas problēmu atrisināšana. 
15. Efektīva atgriezeniskā saite starp komunikācijas partneriem projektā.  

 
Ieteicamā literatūra: 
 

1. Forands I. Projekta menedžments. Latvijas Izglītības fonds, Rīga, 2006 
2. Ilmete Ž. Projektu vadīšana: Ievads. Projektu vadīšanas pamati. Žurnāls „Projektu 

vadīšana”, Nr.1, 1999. – 34. – 38.lpp.  
3. Ilmete Ž. Projektu vadīšana: Projektu vadīšanas jēdziens un saturs. Žurnāls 

„Projektu vadīšana”, Nr.1, 2000. – 24. – 28.lpp.  
4. Ilmete Ž. Projektu vadīšana: Projekta organizācija. Žurnāls „Projektu vadīšana”, 

Nr.1, 2001. – 35. – 38.lpp.  
5. Ilmete Ž. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas. Latvijas 

Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, Rīga, 2004. 
6. Uzulāns J. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos. Microsoft Office Project. SIA 

Drukātava, Mārupe, 2007 
7. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness, Rīga, 2007 
8. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)-

Fourth Edition, PMI, 2010 
9. Clifford F. Gray, Erik W. Larson. Project Management. The Managerial Process. 

McGraw-Hill higher Education, 2000. 
10. Kerzner H. Using the Project Management Maturity Model: Strategic Planning for 

Project Management. 2nd ed., John Wiley & Sons, 2005 
11. Kerzner H. Project Management: A Systems Appproach to Planning, Scheduling 

and Controlling. 9th ed. John Wiley & Sons, 2005. 
12. www.lnpva.lv 

 
Studiju metodes: 

  Kurss sastāv no teorētiskām lekcijām, kuru uzdevums ir sniegt maģistrantiem 
metodisku ievirzi kursa tēmu patstāvīgām un padziļinātām studijām, semināriem, 
praktiskajiem darbiem, kuru pamatā ir maģistrantu patstāvīgais darbs grupās vai 
individuāli - projekta komunikāciju vadības plāna un noteikumu izstrāde, izvēloties 
efektīvāko un racionālāko projekta komunikāciju risinājumu, konsultācijām un 
noslēgumā – rakstiska eksāmena. Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, 
bet akcents – uz izpratni un zināšanu praktisku pielietošanu.  
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Kursa metodiskais nodrošinājums: 
• nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 
• metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 
• augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un 
dalība semināros un praktiskajās nodarbībās, gala eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem pozitīvs 
vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 
 Novērtēšanas forma:          Skaits:        Īpatsvars: 
grupas darba – projekta tehniskā priekšlikuma prezentācija 1  40% 
aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  10% 
eksāmens       1  50% 

 
Mācību valoda: latviešu 
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Kursa nosaukums:   LĪDERĪBA UN ORGANIZĀCIJAS UZVEDĪBA 
Kursa kods:    M_ORG03 
Kursa daļa::       Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:    1. 
Semestris:    2. 
Zinātnes nozare:   Vadībzinātnē 
Zinātnes apakšnozare:  Uzņēmējdarbības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums: 2010.gada 20.oktobris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un  
  maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas 14 stundas 
Semināri:                                                12 stundas 
Konsultācijas: 1stunda 
Kontroldarbs: 2 stundas 
Eksāmens: 3 stundas 

 
Kursa autore: Dr.oec., asoc.prof. I.Senņikova, Mg.psych., doc. S.Blumberga 

Kursa mērķis: Pamatojoties uz teorētisko bāzi, sniegt praksē pielietojamas.zināšanas 
par vadības un līderības pamataspektiem, lai palīdzētu maģistrantiem kļūt par veiksmīgiem 
līderiem. 

Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas: 
• Veidot maģistrantos padziļinātu izpratni par būtiskiem līderības aspektiem, kas noderēs 

viņu karjerā. 
• Izzināt organizatoriskās līderības prasmes esošā biznesa vidē, vērojot līderi darbībā un 

pētot, kā viņš veido nākotnes vīziju. 
• Attīstīt konceptuālu izpratni par to, kādam jābūt veiksmīgam līderim. 
• Izkopt studējošajos līdera prasmes un talantus. 

Nepieciešamās priekšzināšanas: vadīšanas psiholoģija 
 

Kursa saturs: 

1. Līderības būtība un mainīgais konteksts. 
Līderība un tās efektivitāte; kultūras vērtības, kurām piemīt spēja ietekmēt līderību; 
galvenie šķēršļi līderības efektivitātei; līderība un menedžments - līdzības un atšķirības; 
līderības loma un ietekme organizācijās. 

2. Līderība: pagātne, tagadne un nākotne. 
Līderības teorijas attīstība; līderības iezīmju un uzvedības metodes, nepilnību un 
ieguldījuma ietekme uz esošām līderības nostādnēm, līderību ietekmējošo īpašību izpēte; 
pastāvošās problēmas organizācijās. 

3. Individuālās atšķirības un iezīmes. 
Individuālo īpašību loma līderībā; bijušās un esošās līderības iezīmes; vērtību ietekme uz 
līderību; potenciālā saikne starp emociju inteliģenci un līderību; „Lielā piecnieka" (The Big 
Five) un citu personisku īpašību iezīmes līderībā; starpkultūru atšķirības individuālajos 
raksturos. 
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4. Vara un līderība. 

Varas loma līderībā; individuāli un organizatoriski varas pieejamības avoti līderiem un viņu 
konsekvences sekotājiem un organizācijām; varas pielietošanas maiņas un tās ietekme uz 
līderību. 

5. Resursu efektīva izmantošana. 

Resursu efektīvas izmantošanas nozīme līderībā; atšķirība starp uzdevumos un attiecībās 
motivētu līderi. Fīdlera iespējamības modelis līderībā; lēmumu pieņemšanas veidi un 
kvalitāte līderībā; sekotāju atbalsts līderības stilu izvēlē. 

6. Apmaiņas un attiecību pilnveidošana. 
Attiecību noteicošā loma efektīvas līderības attīstībā; „Ceļš-mērķis" (Path-Goal) līderības 
teorija un līdera loma, kas ietekmē darbinieku efektivitāti; līdera un darbinieku attiecību 
loma un tās pielietojums attiecību vadīšanā. „Līdera-darbinieka apmaiņas teorija (Leader-
Member Exchange theory); grupu (in groups, out groups) ietekme uz līderības procesu. 

7. Līdzdalības menedžments un komandas līderība. 
Līdzdalība un tās loma līderības efektivitātes uzlabošanā; kultūras loma līderības 

realizēšanā un panākumu gūšanā; efektīvas deleģēšanas elementi; līderības loma 
„pašvadītā" (self-managed) komandā un vadītāja „pašvadības" (self-leadership) principi. 

8. Pārmaiņās orientēta līderība. 
Harizmātiska līderība; tās pozitīvā un negatīvā ietekme uz organizācijām; „transakciju un 
transformāciju līderība" (transaction and transformation leadership); vīzijas un parauga 
līderības loma izmaiņu ieviešanā organizācijās. 

9. Stratēģiskā līderība. 
Zemākā un augstākā līmeņa līderība; stratēģiskā līdera loma organizācijas menedžmentā; 
ārējie un iekšējie faktori, kas ietekmē stratēģiska līdera rīcības brīvību; individuāls 
stratēģiska līdera raksturojums un viņa ietekme uz stilu; stratēģiskās līderības veidi, 
kultūras un dzimuma loma stratēģiskajā līderībā. 

10. Ētiskā līderība. 

Ētiskas līderības definēšanas problēmas; galvenās ētiskās līderības koncepcijas un to 
attiecības ar esošās līderības teoriju; dzimums un līderība. 

 
Ieteicamā literatūra: 
1. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga :  Zvaigzne, 2007. 
2. Conchie B., Rath T., Strengths – Based Leadership. Gallup Press, First Edition, 2009. 
3. Hackman Z.M, Johnson C.A. Leadership: Communication Perspective. Waveland Pr. 

Inc., 5th              Edition, 2008. 
4. Juki G. Leadership in Organisations, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 

2002. 
5. Northouse P. Leadership: Theory and practice. Sage Publications, Inc., Fith Edition, 

2009. 
6. Kouzes J. The Leadership Challenge. Jossey – Bass, 4h Edition, 2008. 
7. Ньюстром Дж. В. Организационное поведение. СПб Питер, 2000. 
8. Маслоу А. Маслоу о менеджменте. 2-е изд. СПб 2003. 
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9. Стаут Л. Лидерство: от загадок к практике. ООО «Добрая книга» Москва 2002. 
Papildliteratūra: 
1. Clawson J.G. Level Three Leadership. Getting Below the Surface. Prentice Hall, Upper 

Saddle River, New Jersey, 2003. 
2. DuBrin A.J. Leadership: Research Findings, Practice, and Skills. Suoth-West College 

Pub., 6th Edition, 2009. 
3. Howell J.P., Costley D.L. Understanding Behaviours for Effective Leadership, Prentice 

Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2001. 
4. Kouzes J., Posner B., The Truth about Leadership. Jossey-Bass, 2010. 
5. Nahavandi A., The Art and Science of Leadership. Prentice Hall, Upper Saddle River, 

New Jersey, 2000. 
6. Parker C., Stone B. Developing Management Skills for Leadership. Prentice Hall, Upper 

Saddle River, New Jersey, 2003. 
7. Байхем У. Воспитай своего лидера. Как находить, развивать и удерживать 

талантливых руководителей. Изд-дом «Вильяис», Москва, 2002. 
 
 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 
Darbs semināru laikā tiek balstīts uz apgūtajām teorijām un metodēm. Grupas darbs, veicot 
situāciju analīzi, uzdevumus un piedaloties diskusijās. Tiks pildīti praktiski uzdevumi 
radošam problēmu risinājumam. Pētniecisko rakstu analīze un diskusijas par tiem.  
 

Kontroles formas: : eksāmens, kontroldarbs, grupas prezentācijas, patstāvīgais darbs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
 
 Novērtēšanas forma:          Skaits:  Īpatsvars:  

      Grupas prezentācija   1  30 %  
      Kontroldarbs  1  30 %  
      Eksāmens  1  40 %  
 
Mācību valoda: latviešu 
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Kursa nosaukums:    FINANŠU MENEDŽMENTS UN    
      PROJEKTA IZMAKSU VADĪBA 

Kursa kods:    M_FIM03 
Kursa daļa::      Obligāta A DAĻA 
Studiju gads:    1. 
Semestris:    1. 
Zinātnes nozare:   Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare:  Uzņēmējdarbības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums: 2010.gada 20.oktobris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas -   12 stundas 
Semināri-    4 stundas  
Praktiskās nodarbības - 8 stundas 
Konsultācijas-   2 stundas 
Eksāmens-   2 stundas 

 
Kursa autors: Mg. vad., doc. Rasa Pēce 

 
Kursa mērķis: Sniegt maģistrantiem praksē pielietojamas zināšanas un veidot izpratni 

par finanšu menedžmenta pamatnostādnēm, projekta izmaksām un finansēm, to vadību. 
Pamatojoties uz teorētisko bāzi, izveidot prasmes par projektam nepieciešamo ieguldījumu 
izmaksu noskaidrošanu, faktisko izmaksu salīdzināšanu ar plānotajām izmaksām un izmaksu 
prognozes sastādīšanu.  

Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas:  
veidot prasmi pielietot projekta izmaksu uzskaites pamatprincipus (tiešās un netiešas izmaksas, 
izmaksu veidi, izmaksu pozīcijas, izmaksu nesēji); 
veidot izmaksu vadības prasmi projekta izmaksu plānošanā, izmaksu uzraudzībā un projekta 
budžeta izmaiņu vadīšanā visā projekta īstenošanas gaitā; 
veidot prasmi pielietot projekta ekonomiskās efektivitātes izvērtēšanas statiskās un dinamiskās 
metodes;  veidot prasmi pirmsprojekta fāzē izvēlēties īsto projektu, izvērtēt projekta iespējamās 
izmaksas un noteikt iespējamos ieguvumus no projekta;  
veidot prasmi projekta plānošanas fāzē veikt precīzu projekta izmaksu plānošanu, lietojot 
dažādas specifiskas plānošanas tehnikas; 
veidot prasmi projekta izpildes fāzē nodrošināt projekta izmaksu kontrolingu – izmaksu 
uzraudzību un budžeta izmaiņu vadību. 
 

Nepieciešamās priekšzināšanas: ekonomika, finanses un kredīts, grāmatvedības un 
uzskaites teorija 

 
Kursa saturs: 

1. Izmaksu vadības plāns 
2. Izmaksu analīze  
3. Projekta izdevumu budžeta izstrāde 
4. Projekta izmaksu kontrolings - izmaksu uzraudzība un budžeta izmaiņu vadība 
5. Finanšu līdzekļu vadība, projekta finansēšana 

 
Ieteicamā literatūra: 



©RISEBA, 2011                          maģistra studiju programma “Projekta vadība” 
_____________________________________________________________________________________________ 

106 
 

1. Cleland, D. I. Project Management: strategic desing and implementation, New 
York, McGraw-Hill, 2007. 

2. Clifford F. Gray, Erik W. Larson. Project Management. The Managerial Process. 
McGraw-Hill higher Education, 2000. 

3. Kerzner H. Using the Project Management Maturity Model: Strategic Planning for 
Project Management. 2nd ed., John Wiley & Sons, 2005 

4. Kerzner H. Project Management: A Systems Appproach to Planning, Scheduling 
and Controlling. 9th ed. John Wiley & Sons, 2005. 

5. Ilgvars Forands. Projekta menedžments. Latvijas Izglītības fonds, Rīga, 2006 
6. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšana: Ievads. Projektu vadīšanas pamati. Žurnāls 

„Projektu vadīšana”, Nr.1, 1999. – 34. – 38.lpp.  
7. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšana: Projektu vadīšanas jēdziens un saturs. Žurnāls 

„Projektu vadīšana”, Nr.1, 2000. – 24. – 28.lpp.  
8. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšana: Projekta organizācija. Žurnāls „Projektu 

vadīšana”, Nr.1, 2001. – 35. – 38.lpp.  
9. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas. Latvijas 

Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, Rīga, 2004. 
10. Juris Uzulāns. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos. Microsoft Office Project. 

SIA Drukātava, Mārupe, 2007 
11. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness, Rīga, 2007 
12. www.lnpva.lv 

 
Studiju metodes: 
  Kurss sastāv no teorētiskām lekcijām, kuru uzdevums ir sniegt maģistrantiem 
metodisku ievirzi kursa tēmu patstāvīgām un padziļinātām studijām, semināriem, 
praktiskajiem darbiem, kuru pamatā ir maģistrantu patstāvīgais darbs grupās vai 
individuāli - projekta izmaksu aprēķins, projekta ekonomiskās efektivitātes izvērtēšanas 
metožu praktiskais pielietojums, konsultācijām un noslēgumā – rakstiska eksāmena. 
Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 
zināšanu praktisku pielietošanu.  

Kursa metodiskais nodrošinājums: 
• nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 
• metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 
• augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: aktivitāte un dalība praktiskajās nodarbībās, gala eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem pozitīvs 
vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 
 Novērtēšanas forma:          Skaits:        Īpatsvars: 
aktivitāte un dalība praktiskajos darbos   1  50% 
eksāmens       1  50% 

 
Mācību valoda: latviešu 
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Kursa nosaukums:    PROJEKTA TIESISKAIS     
      NODROŠINĀJUMS UN PIEGĀŽU   
      VADĪBA 

Kursa kods:    M_LAW11 
Kursa daļa::      Obligāta A DAĻA 
Studiju gads:    2. 
Semestris:    3. 
Zinātnes nozare:   Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare:  Uzņēmējdarbības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums: 2010.gada 20.oktobris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas -   12 stundas 
Semināri-    4 stundas  
Praktiskās nodarbības - 8 stundas 
Konsultācijas-   2 stundas 
Eksāmens-   2 stundas 

 
Kursa autors: Mg.sc.soc. Dace Gaile 
 

Kursa mērķis: Sniegt maģistrantiem praksē pielietojamas zināšanas un veidot izpratni par 
projekta tiesisko nodrošinājumu, piegāžu organizāciju un līgumiem. Pamatojoties uz teorētisko 
bāzi, izveidot prasmes par projektam nepieciešamo preču un pakalpojumu piegāžu no 
ārpuses plānošanu, izvēli, līgumu slēgšanu un administrēšanu.  

Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas:  

• veidot prasmi noteikt projekta vajadzības pēc precēm un pakalpojumiem, izstrādāt 
iegādes un līgumu slēgšanas stratēģiju; 

• veidot prasmi veikt iespējamo piegādātāju un darbu izpildītāju tirgus izpēti, preču 
un pakalpojumu specifikāciju izstrādi, iespējamo alternatīvo variantu analīzi un 
izvēli; 

• veidot prasmi plānot iegādes līgumu slēgšanu, sagatavot nepieciešamo iepirkuma 
procedūras dokumentāciju, izsludināt iepirkumu, izvēlēties izdevīgāko 
piedāvājumu un noslēgt līgumu;  

• veidot prasmi līguma izpildes gaitā nodrošināt līguma administrēšanu;  
• veidot prasmi pretenziju vadīšanā. 
 

Nepieciešamās priekšzināšanas: juridiskā zinātne, civiltiesības 

 
Kursa saturs: 

1. Projekta tiesiskais nodrošinājums. 
2. Projekta piegāžu organizācija. 
3. Preču un pakalpojumu piegāžu stratēģijas izstrāde. 
4. Preču un pakalpojumu piegādātāju tirgus izpēte. 
5. Preču un pakalpojumu piegāžu plānošana. 
6. Preču un pakalpojumu specifikāciju sagatavošana. 
7. Iespējamo piegādātāju alternatīvo variantu analīze. 
8. Preču un pakalpojumu piegādātāju izvēle. 
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9. Preču un pakalpojumu piegāžu līgumu slēgšana. 
10. Līgumu izpildes administrēšana.  
11. Līgumu izpildes kontroles sistēmas izveide. 
12. Pretenziju vadīšana. 

 
Ieteicamā literatūra: 
 

1. Clifford F. Gray, Erik W. Larson. Project Management. The Managerial Process. 
McGraw-Hill higher Education, 2000. 

2. Kerzner H. Using the Project Management Maturity Model: Strategic Planning for 
Project Management. 2nd ed., John Wiley & Sons, 2005 

3. Kerzner H. Project Management: A Systems Appproach to Planning, Scheduling and 
Controlling. 9th ed. John Wiley & Sons, 2005. 

4. Edvīns Pārups. Sabiedriskais iepirkums Eiropas Savienībā: Kas Latvijas uzņēmējam 
jāzina par Eiropas Savienību ? Apgāds „Rasa ABC”. Rīga, 2002.  

5. Ilgvars Forands. Projekta menedžments. Latvijas Izglītības fonds, Rīga, 2006 
6. Juris Uzulāns. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos. Microsoft Office Project. SIA 

Drukātava, Mārupe, 2007 
7. Grovers Starlings. Valsts sektora pārvalde. USIS RIGA. Rīga, 2002. 
8. Gundars Ķeniņš Kings.  Modernā apgāde:  Labāk, lētāk un laikā.  Valters un Rapa. Rīga, 

2000. 
9. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness, Rīga, 2007 
10. Valērijs Praude, Jakovs Beļčikovs. Menedžments. „Vaidelote”. Rīga, 2001. 
11. Žaneta Ilmete. Projektu vadīšana: Ievads. Projektu vadīšanas pamati. Žurnāls „Projektu 

vadīšana”, Nr.1, 1999.  
12. Žaneta Ilmete. Projektu vadīšana: Projektu vadīšanas jēdziens un saturs. Žurnāls 

„Projektu vadīšana”, Nr.1, 2000.  
13. Žaneta Ilmete. Projektu vadīšana: Projekta organizācija. Žurnāls „Projektu vadīšana”, 

Nr.1, 2001.  
14. www.lnpva.lv 
15. www.iub.gov.lv 
16. www.ppp.gov.lv 
17. http://simap.europa.eu 

 
Studiju metodes: 

  Kurss sastāv no teorētiskām lekcijām, kuru uzdevums ir sniegt studentiem 
metodisku ievirzi kursa tēmu patstāvīgām un padziļinātām studijām, semināriem, 
praktiskajiem darbiem, kuru pamatā ir studentu patstāvīgais darbs grupās vai individuāli - 
projekta iepirkumu plānojums, izdevīgāka piegādātāja izvēle, iepirkumu procedūru 
apraksts, konsultācijām un noslēgumā – rakstiska eksāmena. Studiju kursā tiek sniegtas 
teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un zināšanu praktisku pielietošanu.  

Kursa metodiskais nodrošinājums: 
• nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas, izdales materiāli par projektu tiesisko regulējumu, 
iepirkumu procedūrām un to norisi); 

• metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 
• augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: individuāls pārbaudes darbs, aktivitāte un dalība semināros un 
praktiskajās nodarbībās, gala eksāmens. 
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Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem pozitīvs 
vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 
 Novērtēšanas forma:          Skaits:        Īpatsvars: 
pārbaudes darbs      1  30% 
aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  20% 
eksāmens       1  50% 

 
Mācību valoda: latviešu 
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Kursa nosaukums:    PROJEKTA KVALITĀTES UN    
      IZMAIŅU VADĪBA 

Kursa kods:    M_QMS04 
Kursa daļa::      Obligāta A DAĻA 
Studiju gads:    1. 
Semestris:    2. 
Zinātnes nozare:   Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare:  Uzņēmējdarbības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums: 2010.gada 20.oktobris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas -   12 stundas 
Semināri-    4 stundas  
Praktiskās nodarbības - 8 stundas 
Konsultācijas-   2 stundas 
Eksāmens-   2 stundas 

 
Kursa autors: Dr. paed., asoc. prof. Raina Vīra 
 
Kursa mērķis: Sniegt maģistrantiem praksē pielietojamas zināšanas un veidot izpratni 

par kvalitātes vadības pamatprincipiem un kvalitātes vadības sistēmām, projekta kvalitātes un 
izmaiņu vadības metodēm, procesiem, līdzekļiem un atbildību, projekta kvalitātes un izmaiņu 
vadības koncepcijas izstrādi, vērtēšanas rādītāju noteikšanu, vadības procedūru un to aprakstu 
izstrādi, kontroles organizāciju un īstenošanu, projekta kvalitātes un izmaiņu nodrošināšanas 
analīzi un noslēgšanu.  

 
Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas:  

• veidot teorētiskas zināšanas un praktisku izpratni par kvalitātes vadības sistēmu 
attīstību, atšķirībām, metodoloģiju; 

• radīt izpratni par projekta vadības uzdevumiem, ieviešot kvalitātes vadības 
sistēmas; 

• iegūt praktiskas iemaņas projekta kvalitātes dokumentu veidošanā un projekta 
personāla lomu tajā. 

• veidot prasmi pielietot kvalitātes vadības sistēmas pamat instrumentus sekmīgai 
projekta attīstībai un darba pilnveidošanai  

 

Nepieciešamās priekšzināšanas: vadības zinības 

 
Kursa saturs: 

1. Kvalitātes vadības pamati un nozīme – principi, tehnika, līdzekļi, normas. 
2. Kvalitātes vadības sistēma – prasības, uzbūve, dokumentācija, ieviešana, izklāsts, 

sertifikācija.  
3. Visaptveroša kvalitātes vadības sistēma, tās nozīme un izstrāde. 
4. Kvalitātes vadīšana projektā (pēc ISO 10006). 
5. Projekta kvalitātes vadības rokasgrāmatas PMBOK prasības. 
6. Projekta kvalitātes un izmaiņu plānošana. 
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7. Projekta kvalitātes un izmaiņu vadīšana, nodrošināšana un uzlabošana. 
8. Projekta kvalitātes un izmaiņu vadības metodes, procesi, līdzekļi un atbildība. 
9. Kvalitātes un izmaiņu vadības īpatnības lēmumu pieņemšanā visa projekta dzīves 

cikla laikā. 
10. Projekta kvalitātes un izmaiņu vadības koncepcija. 
11. Kvalitātes un izmaiņu vērtēšanas rādītāji. 
12. Kvalitātes un izmaiņu vadības procedūras un to apraksti.  
13. Projekta kvalitātes un izmaiņu kontroles organizācija un īstenošana. 
14. Projekta kvalitātes un izmaiņu nodrošināšanas analīze un noslēgšana. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. Leilands J.Jaunā ISO 9001: 2008 standarta prasību skaidrojums. Kvalitātes 
vadības sistēma. R.: Latvijas vēstnesis, 2009 

2. Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. - R.: Latvijas Izglītības fonds, 2000. 
3. Forands I. Projekta menedžments. Latvijas Izglītības fonds, Rīga, 2006 
4. KVS iekšējais audits: Kvalitātes vadības sistēma. R.: Apgāds Biznesa partneri, 

2004. 
5. Ilmete Ž. Projektu vadīšana: Ievads. Projektu vadīšanas pamati. Žurnāls „Projektu 

vadīšana”, Nr.1, 1999. – 34. – 38.lpp.  
6. Ilmete Ž. Projektu vadīšana: Projektu vadīšanas jēdziens un saturs. Žurnāls 

„Projektu vadīšana”, Nr.1, 2000. – 24. – 28.lpp.  
7. Ilmete Ž. Projektu vadīšana: Projekta organizācija. Žurnāls „Projektu vadīšana”, 

Nr.1, 2001. – 35. – 38.lpp.  
8. Ilmete Ž. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas. Latvijas 

Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, Rīga, 2004. 
9. Uzulāns J. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos. Microsoft Office Project. SIA 

Drukātava, Mārupe, 2007 
10. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness, Rīga, 2007 
11. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)-

Fourth Edition, PMI, 2010 
12. ISO 10006:2003 Quality management systems - Guidelines for quality 

management in projects, ISO, 2003 
13. Clifford F. Gray, Erik W. Larson. Project Management. The Managerial Process. 

McGraw-Hill higher Education, 2000. 
14. Kerzner H. Using the Project Management Maturity Model: Strategic Planning for 

Project Management. 2nd ed., John Wiley & Sons, 2005 
15. Kerzner H. Project Management: A Systems Appproach to Planning, Scheduling 

and Controlling. 9th ed. John Wiley & Sons, 2005. 
16. www.lnpva.lv 

 
Studiju metodes: 
  Kurss sastāv no teorētiskām lekcijām, kuru uzdevums ir sniegt maģistrantiem 
metodisku ievirzi kursa tēmu patstāvīgām un padziļinātām studijām, semināriem, 
praktiskajiem darbiem, kuru pamatā ir maģistrantu patstāvīgais darbs grupās vai 
individuāli - projekta kvalitātes vadības sistēmas un tās dokumentācijas izstrāde, 
konsultācijām un noslēgumā – rakstiska eksāmena. Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās 
pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un zināšanu praktisku pielietošanu.  

Kursa metodiskais nodrošinājums: 
• nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentāciju izdrukas); 
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• metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 
• augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un 
dalība semināros un praktiskajās nodarbībās, gala eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem pozitīvs 
vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 
 Novērtēšanas forma:          Skaits:        Īpatsvars: 
grupas darba – projekta tehniskā priekšlikuma prezentācija 1  40% 
aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  10% 
eksāmens       1  50% 

 
Mācību valoda: latviešu 



©RISEBA, 2011                          maģistra studiju programma “Projekta vadība” 
_____________________________________________________________________________________________ 

113 
 

Kursa nosaukums:    PROJEKTA RISKU VADĪBA 
Kursa kods:    M_MAN24 
Kursa daļa::      Obligāta A DAĻA 
Studiju gads:    2. 
Semestris:    3. 
Zinātnes nozare:   Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare:  Uzņēmējdarbības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums: 2010.gada 20.oktobris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas -   12 stundas 
Semināri-    4 stundas  
Praktiskās nodarbības - 8 stundas 
Konsultācijas-   2 stundas 
Eksāmens-   2 stundas 

 
Kursa autors: M. sc. nat. Māris Krastiņš 

 
 Kursa mērķis: Sniegt maģistrantiem praktiskas zināšanas un veidot izpratni par projekta 
riskiem un to pārvaldību projekta dzīves ciklā, apgūt risku analīzes un novērtēšanas procesus, 
risku mazināšanas metodes un risku kontroles pasāku izstrādi. 
  

Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas:  

• veidot risku pārvaldības prasmi visā projekta dzīves ciklā, sākot no projekta 
priekšlikuma izstrādes līdz projekta noslēgumam; 

• veidot prasmes risku identificēšanā un kvalitatīva un kvantitatīvā risku 
novērtēšanā;  

• veidot prasmi risku ietekmes mazināšanas pasākumu izstrādē un ieviešanā;  
• veidot prasmes projekta risku pārvaldības plāna izstrādē un ieviešanā; 
• veidot prasmes darbības nepārtrauktības stratēģiju izstrādē un projekta risku 

kontroles pasākumu īstenošanā.  
 

Nepieciešamās priekšzināšanas: vadības zinības 

 
Kursa saturs: 

1. Projekta riska definīcija, riska faktori un pazīmes 
2. Risku klasifikācija 
3. Organizācijas ārējās vides risku faktori 
4. Organizācijas iekšējie risku faktori 
5. Risku pārvaldība projekta dzīves ciklā 
6. Risku identifikācijas un analīzes process 
7. Informācijas ieguve un analīze  
8. Dokumentācijas analīze 
9. Kontrolsarakstu analīze 
10. Pieņēmumu analīze 
11. Risku reģistra izveide (identificēto risku saraksts, galvenie risku cēloņi) 
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12. Risku kvalitatīvā un kvantitatīvā novērtēšana 
13. Risku novērtēšanas kritēriju noteikšana 
14. Datu ieguves metodes (aptaujas un ekspertu vērtējumi) 
15. Datu kvalitātes novērtējums 
16. Scenāriju analīze 
17. Stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu analīze 
18. Delfu metode 
19. Varbūtības un seku matrica 
20. Risku modelēšanas metodes 
21. Risku savstarpējā saistība 
22. Risku ietekmes mazināšanas pasākumu plānošana un ieviešana 
23. Risku diversifikācijas pamatprincipi  
24. Ārpakalpojumu sniedzēju izvērtēšana un piesaiste 
25. Civiltiesiskā, profesionālās darbības un īpašuma apdrošināšana 
26. Risku pārvaldības procesa plānošana 
27. Risku pārvaldības pasākumu plāna izstrāde 
28. Risku pārvaldības pasākumu prioritāšu noteikšana 
29. Risku pārvaldības pasākumu termiņu, resursu un izmaksu noteikšana 
30. Risku pārvaldības plāna uzturēšana 
31. Darbības nepārtrauktības plānošanas pamatprincipi  
32. Risku ar mazu varbūtību un lielu ietekmi identificēšana un izvērtēšana 
33. Kritisko resursu identifikācija 
34. Alternatīvās rīcības plānu izstrāde 
35. Risku pārvaldības procesa kontrole 
36. Iekšējās kontroles procesu izstrāde 
37. Jaunu risku identifikācija 
38. Risku audits 

 
Ieteicamā literatūra: 
 

1. Clifford F. Gray, Erik W. Larson. Project Management. The Managerial Process. 
McGraw-Hill Higher Education, 2007 

2. Kerzner H. Using the Project Management Maturity Model: Strategic Planning for 
Project Management. 2nd ed., John Wiley & Sons, 2005 

3. Kerzner H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and 
Controlling. 10th ed., John Wiley & Sons, 2009 

4. Ilgvars Forands. Projekta menedžments. Latvijas Izglītības fonds, Rīga, 2006 
5. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšana: Ievads. Projektu vadīšanas pamati. Žurnāls „Projektu 

vadīšana”, Nr. 1, 1999. – 34. – 38. lpp. 
6. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšana: Projektu vadīšanas jēdziens un saturs. Žurnāls 

„Projektu vadīšana”, Nr. 1, 2000. – 24. – 28. lpp. 
7. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšana: Projekta organizācija. Žurnāls „Projektu vadīšana”, Nr. 

1, 2001. – 35. – 38. lpp. 
8. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas. Latvijas Nacionālā 

projektu vadīšanas asociācija, Rīga, 2004 
9. Juris Uzulāns. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos. Microsoft Office Project. SIA 

Drukātava, Mārupe, 2007 
10.  Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness, Rīga, 2007 
11.  www.lnpva.lv  
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Studiju metodes: 
  Kurss sastāv no teorētiskām lekcijām, kuru uzdevums ir sniegt maģistrantiem 
metodisku ievirzi kursa tēmu patstāvīgām un padziļinātām studijām, semināriem, 
praktiskajiem darbiem, kuru pamatā ir maģistrantu patstāvīgais darbs grupās vai 
individuāli – projekta risku un risku faktoru identifikācija, vērtēšanas kritēriju noteikšana 
un risku izvērtēšana, risku pārvaldības plāna izstrāde, risku ietekmes mazināšanas 
pasākumu plānošana un vadība, konsultācijām un noslēgumā – rakstiska eksāmena. 
Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet īpaša uzmanība tiek pievērsta 
izpratnei un zināšanu praktiskai izmantošanai.  

Kursa metodiskais nodrošinājums: 
• nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 

prezentācijas); 
• metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 
• augstskolas materiāli tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un 
dalība semināros un praktiskajās nodarbībās, gala eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem pozitīvs 
vērtējums pēc šādas novērtēšanas formas: 
 
 
 Novērtēšanas forma:          Skaits:        Īpatsvars: 
grupas darbs        1  30% 
aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  20% 
eksāmens       1  50% 

 
Mācību valoda: latviešu 



©RISEBA, 2011                          maģistra studiju programma “Projekta vadība” 
_____________________________________________________________________________________________ 

116 
 

Kursa nosaukums:   INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU  
     PIELIETOJUMS PROJEKTU PĀRVALDĪBĀ 
Kursa kods:    M_CSC01 
Kursa daļa::      Obligāta A DAĻA 
Studiju gads:    2. 
Semestris:    3. 
Zinātnes nozare:   Datorzinātne 
Zinātnes apakšnozare:  Datu apstrādes sistēmas un datortīkli 
Kursa apstiprinājuma datums: 2010.gada 20.oktobris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas -   8 stundas 
Praktiskās nodarbības - 16 stundas 
Konsultācijas-   2 stundas 
Eksāmens-   2 stundas 

 
Kursa autors: Ms. phys. Egmonts Treiguts 
 
Kursa mērķis: Sniegt maģistrantiem praksē pielietojamas zināšanas un praktiskās iemaņas 
darbā ar MS Office lietojumprogrammām, kuras izmanto ar projektu vadības saistīto datu 
uzskaiti, apstrādi, dokumentācijas sagatavošanu. 
Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas:  

• veidot izpratni un praktiskas iemaņas par vairāku cilvēku kopīgu un vienlaicīgu darbu 
pie viena kopīga dokumenta; 

• veidot iemaņas pamatdokumenta izveidē, atsevišķu dokumentu sasaistīšanu ar 
pamatdokumentu, vienota stila izveidošanu kopīgam dokumentam, ilustrāciju un 
tabulu automātiskās numerācijas un automātisku atsauču veidošanu; 

• veidot prasmes darbam ar datu bāzēm izklājlapās, veidot ierakstu atlasi, to grupēšanau 
un aprēķinus; 

• veidot prasmes darbā ar šķērsgriezuma tabulām un šķērsgriezuma diagrammām; 
• veidot izpratni par aprēķinu scenāriju veidošanu un pārraudzību izklājlapās; 
• veidot prasmes darba organizēšanā un laiku saskaņošanā lietojot MS Outlook 

lietojumprogrammu. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: informācijas tehnoloģijas 

 
Kursa saturs: 

1. Vairāku autoru kopīgs vienlaicīgs darbs ar vienu dokumentu. Pamatdokuments (master 
document). Pakļauto dokumentu veidošana, sasaistīšana ar pamatdokumentu. 

2. Vairāku autoru (līdzautoru, recenzentu) secīgs darbs ar vienu dokumentu. Izmaiņu 
izsekošana dokumentā. Dokumenta aizsardzība. Izmaiņu apstiprināšana vai atcelšana. 

3. Darbs ar datu bāzēm (lists) programmā MS Excel. Datu atlase ar vienkāršo un 
paplašīnāto filtru. Nosacījumu veidošana. 

4. Datu grupēšana ar šķērsgriezuma tabulām programmā MS Excel. Aprēķinu veikšana, 
datu filtrēšana, dalīšana intervālos. Pārskatu noformēšana. 

5. Vairāku tabulu, izklājlapu no viena vai vairākiem failiem apvienošana vienā pārskatā. 
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6. Vairāku lietotāju vienlaicīgs darbs ar izklājlapām. Izklājlapu aizsardzība. Izmaiņu 
novērošana. 

7. Uzskaites sistēmu veidošana izklājlapās. 
8. Scenāriju veidošana un izmantošana izklājlapās. 
9. Optimizācijas uzdevumu risināšana izklājlapās. 
10. Darba organizēšana ar MS Outlook lietojumprogrammu. Pasākumu plānošana, laika 

saskaņošana. Uzdevumu plānošana un uzraudzība. 
 
Ieteicamā literatūra: 

1. Treiguts E. Ievads datorzinībās: II daļa. R.: Turība, 2000.– 80 lpp. 
2. Žemaitis V., Jurenoks A. Microsoft Word. No iesācēja līdz lietpratējam, Zvaigzne ABC, ISBN: 

978-9984-40-147-8, 168 lpp., 2009 
3. Dukulis I. Apgūsima jauno Word! Microsoft Office Word 2003, Biznesa augstskola TURĪBA 

Izdevniecība, ISBN: 9789984766640, 2005 
4. Rikure T., Jurenoks A. Teksta redaktors Microsoft Word. Datorzinības senioriem, Zvaigzne ABC, 

ISBN: 978-9984-40-172-0, 64 lpp., 2008 
5. Dukulis I. Apgūsima jauno Excel! Microsoft Office Excel 2003, Biznesa augstskola TURĪBA 

Izdevniecība, ISBN: 9789984766500 , 2007 
6. Augucēvičs J., Ozols J., Treiguts E. Datorzinības: uzdevumi un to risinājumi: Programmas MS 

Word un Excel. R.: Turība, 2002.– 180 lpp. 
7. Poremsky D., DiGiacomo-Eddy P. Using Microsoft Outlook 2010, Que Corporation,U.S., ISBN-

10: 0789742934 
 
Studiju metodes: 

Kurss pamatā sastāv no praktiskajām nodarbībām. Katra tēma tiek ievirzīta ar teorētisko 
pamatojumu (prezentācija, piemēri). Tiek lietots princips: problēma – risinājums vai to veidi. 

Studiju kursā tiek akcentas praktiskās iemaņas darbā ar ofisa programmnodrošinājumu. 
 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 
• nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem; 
• metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 
• augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: pastāvīgo studiju uzdevumi (mājas darbi), gala eksāmens 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem pozitīvs vērtējums 
pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

Novērtēšanas forma: Skaits: Īpatsvars: 
Pastāvīgo studiju uzdevumi  1 40% 
eksāmens 1 60% 

 
Mācību valoda: latviešu 
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Kursa nosaukums: PROJEKTA LIETVEDĪBA UN 
TERMINOLOĢIJA 

Kursa kods:   M_CLE013300 
Kursa daļa:     Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:     2. 
Semestris:      3. 
Zinātnes nozare:      Vadibzinātne 
Zinātnes apakšnozare:     Sabiedrības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums:    2010.gada 20.oktobris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 
Lekcijas -   12 stundas 
Semināri-    4 stundas  
Praktiskās nodarbības - 8 stundas 
Konsultācijas-   2 stundas 
Eksāmens-   2 stundas 

 
Kursa autors: Mg. paed.Gundega Dambe 

 
Kursa mērķis: Veidot studentiem izpratni, zināšanas un prasmes par LR normatīvo aktu 

prasībām un nosacījumiem attiecībā uz lietvedības procesu organizācijā, projekta lietvedības 
procesu, dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, apgrozības un glabāšanas vispārīgām 
prasībām, projekta lietu nomenklatūras izstrādi, apstiprināšanu, lietu veidošanu, apdari un 
sagatavošanu nodošanai organizācijas arhīvā, projekta vadības profesionālo terminoloģiju 
latviešu, angļu un citās biežāk lietojamās valodās.  

Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas:  
• sniegt izpratni par lietvedības dokumentu juridisko pamatu projektā un projekta 

lietvedības procesu;  
• veidot dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, apgrozības un glabāšanas 

prasmes;  
• sniegt izpratni par projekta lietu nomenklatūras nepieciešamību un saturu, veidot 

prasmi lietu izveidošanā, vešanā un nodošanā, elektronisko dokumentu apritē un 
glabāšanā ; 

• sniegt izpratni par projekta vadības terminoloģiju latviešu, angļu un krievu valodā.  
 

Nepieciešamās priekšzināšanas: vadības zinības, projekta būtība un pārvaldības procesi. 
 
Kursa saturs: 

1. LR lietvedību reglamentējošie normatīvie akti. 
2. Lietvedības vieta un loma organizācijā, projektā.  
3. Lietvedības process.  
4. Organizācijas arhīva darbības noteikumi. 
5. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vispārīgās prasības. 
6. Dokumenta juridiskais spēks. 
7. Pārvaldes dokumenti, to izstrādāšanas un noformēšanas vispārīgās un tehniskās 

prasības. 
8. Organizatorisko dokumentu noformēšana. 
9. Rīkojumu noformēšana. 
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10. Personāla dokumenti. 
11. Faktus konstatējošo dokumentu noformēšana.  
12. Sarakstes dokumentu noformēšana.  
13. Dokumentu apgrozība.  
14. Dokumentu reģistrācija.  
15. Dokumentu izpilde un izpildes kontrole.  
16. Dokumentu nosūtīšana.  
17. Dokumentu glabāšana, glabāšanas ilgums.  
18. Pastāvīgi glabājamo lietu apraksts.  
19. Lietu nomenklatūras definīcija un jēdziens, nepieciešamība un saturs. 
20. Lietu veidošana.  
21. Lietu un kartotēku apdare.  
22. Lietu, žurnālu un kartotēku sagatavošana nodošanai organizācijas arhīvā.  
23. Lietu, žurnālu un kartotēku esības un fiziskā stāvokļa pārbaude.  
24. Dokumentu, lietu, žurnālu un kartotēku nodošana, mainoties darbiniekiem.  
25. Lietu, žurnālu, kartotēku un atsevišķu dokumentu iznīcināšanas kārtība.  
26. Dokumenta oriģināla izņemšana no lietas.  
27. Elektronisko dokumentu aprite un glabāšana. 
28. Projekta vadības terminoloģija latviešu, angļu un krievu valodā. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. Vilhelms Bahanovskis. Lietvedības instrukcija. „Kamene”. Rīga, 2005 
2. J.Kalējs, M.Ābele. Lietvedības pamati, „Biznesa komplekss.” Rīga, 2005 
3. I.Kalve. Jaunās paaudzes lietvedība, „Biznesa augstskola Turība.” Rīga, 2005 
4. G.Dambe, J.Augucēvičs, A.Jurēvičš. Datorizēta lietvedības dokumentu 

sagatavošana. „Biznesa augstskola Turība,” Rīga, 2001 
5. Kerzner H. Project Management: A Systems Appproach to Planning, Scheduling 

and Controlling. 9th ed. John Wiley & Sons, 2005. 
6. Ilgvars Forands. Projekta menedžments. Latvijas Izglītības fonds, Rīga, 2006 
7. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšana: Ievads. Projektu vadīšanas pamati. Žurnāls 

„Projektu vadīšana”, Nr.1, 1999. – 34. – 38.lpp.  
8. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšana: Projektu vadīšanas jēdziens un saturs. Žurnāls 

„Projektu vadīšana”, Nr.1, 2000. – 24. – 28.lpp.  
9. Ilmete Žaneta. Projektu vadīšana: Projekta organizācija. Žurnāls „Projektu 

vadīšana”, Nr.1, 2001. – 35. – 38.lpp.  
10. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness, Rīga, 2007 

 
Studiju metodes: 
  Kurss sastāv no teorētiskām lekcijām, kuru uzdevums ir sniegt studentiem 
metodisku ievirzi kursa tēmu patstāvīgām un padziļinātām studijām, semināriem, 
praktiskajiem darbiem, kuru pamatā ir studentu patstāvīgais darbs grupās vai individuāli – 
projekta dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, apgrozības un glabāšanas priekšlikuma 
sagatavošana un aizstāvēšana, konsultācijām un noslēgumā – rakstiska eksāmena. Studiju 
kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un zināšanu 
praktisku pielietošanu.  
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 
prezentāciju izdrukas); 

• metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 
• augstskolas materiāli tehniskais nodrošinājums. 

 



©RISEBA, 2011                          maģistra studiju programma “Projekta vadība” 
_____________________________________________________________________________________________ 

120 
 

Kontroles formas: darbs grupās: patstāvīgais studiju darbs – projekta lietvedības 
dokumentu pakete ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība semināros un 
praktiskajās nodarbībās, gala eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem pozitīvs 
vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 
 Novērtēšanas forma:          Skaits:        Īpatsvars: 
pastāvīgā studiju darba aizstāvēšana       1  30% 
aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  20% 
eksāmens       1  50% 

 
Mācību valoda: latviešu 
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Kursa nosaukums: KVALITATĪVĀS UN KVANTITATĪVAS   

PĒTĪJUMU METODES 
Kursa kods:  M_RME03 
Kursa daļa: Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads: 2. 
Semestris:    3. 
Zinātnes nozare:       Matemātika un ekonomika 
Zinātnes apakšnozare:      Ekonometrija 
Kursa apstiprinājuma datums: 2010.gada 20.oktobris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 28 kontaktstundas un 
maģistrantu patstāvīgās studijas. 
 
   Lekcijas:   12 stundas 
   Praktiskās nodarbības: 12 stundas 
   Konsultācijas:     2 stundas 
   Eksāmens:     2 stundas 

 
Kursa autori: Dr.math., prof. Leonīds Grīnglazs, Dr.math., prof Māris Buiķis,  
  Mg.psych. Daiga Kamerāde 

 
Kursa mērķis: Veidot studentiem izpratni, zināšanas un prasmes par kvalitatīvām un 
kvantitatīvajām pētījumu metodēm, kuras nepieciešamas patstāvīgai pētnieciskā darba 
izstrādei. Var tikt izmantotas gan projektu un uzņēmējdarbības vadīšanā gan personāla 
vadīšanā. 

Kursa uzdevumi: 
• Iepazīties un iemācīties pielietot kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes 

patstāvīgajā darbā. 
• Apgūt un spēt veikt svarīgākos finanšu aprēķinus. 
• Iepazīties un iemācīties pielietot vienkāršākajās situācijās lineārās optimizācijas metodes. 
• Iemācīties novērtēt svarīgākos statistiskos rādītājus un veikt vienkāršāko hipotēžu 

pārbaudes. 

Nepieciešamās priekšzināšanas: pamatzināšanas augstākajā matemātikā un statistikā 
 
Kursa saturs: 
1. Kvalitātīvie pētījumi:  

1.1. Kvalitatīvo pētījumu būtība. 
1.2. Etnogrāfija, dienasgrāmatu metode. 
1.3. Situāciju analīze. 
1.4. Intervijas kvalitatīvajos pētījumos. 
1.5. Fokuss grupas.  
1.6. Kvalitatīvā dokumentu analīze. 
1.7. Kvalitatīvā datu analīze un interpretācija: 

1.7.1. Datu analīzes metodes. 
1.7.2. Atlases lietošanas pamati. 

2. Finanšu matemātika: 
2.1. Intereses likme, vienkāršie un saliktie procenti, diskontēšana.  
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2.2. Maksājumu plūsmas, kredītu dzēšanas un uzkrāšanas uzdevumi. 
2.3. Investīciju projektu NPV un IRR. 

3. Lineārās programmēšanas uzdevumi: 
3.1. Darba norīkojumu uzdevumi. 
3.2. Darba grafiku sastādīšanas uzdevumi. 
3.3. Minimālā darbinieku skaita noteikšanas uzdevumi. 
3.4. Transporta uzdevumi. 

4. Statistiskas elementi: 
4.1. Varbūtības novērtēšana un ticamības intervāla izveidošana. 
4.2. Matemātiskās cerības novērtēšana un ticamības intervāla izveidošana. 
4.3. Hipotēžu pārbaudes teorijas pamatjēdzieni. 
4.4. Hipotēžu par varbūtību pārbaude. 
4.5. Hipotēžu par vidējo pārbaude. 

5. Aktualitātes pētniecībā: 
5.1. Kvantitatīvie un kvalitatīvie pētījumi - kombinācijas iespējas. 
5.2. Interneta izmantošana pētījumos. 
5.3. Pētījuma atskaites un zinātniskā raksta veidošanas principi. 
5.4. Ētika biznesa pētījumos. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1.   R.Počs, Kvantitatīvās metodes ekonomikā un vadīšanā, Rīga, 2003. 
2. L. Grīnglazs, J. Kopitovs. Matemātiskā statistika. Rīga, 2003. 
3. A. Orlovska. Statistika. Mācību līdzeklis. Rīga, 2004. 
4. M.Buiķis. Finanšu matemātika. Rīga, 2004. 
5. A. Bryman, E. Bell. Business Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 

2003. 
6. A. Bryman. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2001. 
7. M. Saunders, P. Lewis, A. Thornhill. Research methods for business students 

London: Pitman, 1999. 
8. U. Sekaran. Research methods for business: a skill-building approach. New York: 

Wiley, 2000. 
 
Papildliteratūra: 

1. D. Aczel. Complete Business Statistics, IRWIN. 
2. H. B. Schwartzman. Ethnography in organizations. Newbury Park: Sage, 2002. 
3. T. Baum. Economic and management methods for tourism and hospitality 

research/Thomas Baum and Ram Mudambi. Chichester [etc.]: John Wiley & Sons, 
1999. 

4. M. Bloor. Focus groups in social research. London [etc.]: Sage Publ., 2000. 
5. A. Cropley. Qualitative research methods: an introduction for students of psychology 

and education. R., Zinātne, 2002. 
6. Handbook of research methods in public administration. Ed. by Gerald J. Miller, 

Marcia L. Whicker. New York[etc.]: Marcel Dekker, 1999. 
7. G. W. Heiman. Research methods in psychology? Boston, New York: Houghton 

Mifflin, 2002.  
8. Qualitative methods and analysis in organizational research a practical guide. Ed. by 

Gillian Symona. Catherine Cassell London [etc.] SAGE Publ., 1998.  
9. L. Oakshott. Essential quantitative methods for business, management and finance 

Basingstoke (Hampshire), London Macmillan, 1998. 
 

Studiju metodes:  
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Kurss sastāv no lekcijām, praktiskajiem darbiem, konsultācijām un noslēgumā – rakstiska 
eksāmena.  
Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 
zināšanu praktisku pielietošanu. 

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• nodrošinājums ar mācību literatūru; 
• metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 
• augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: darbs grupā, mājas darbs, aktivitāte un dalība praktiskajos darbos,  
  kontroldarbs un gala eksāmens. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

Novērtēšanas forma:  Skaits:           Īpatsvars: 

Kontroldarbs      1      50% 
Eksāmens      1      50% 

 
Mācību valoda: latviešu. 
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4.pielikums 
 

Studiju programmas akadēmiskā personāla saraksts un biogrāfijas – CV 
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Akadēmiskā personāla saraksts 
 

Nr. 
p.k. 

Vārds Uzvārds Grāds Amats Statuss 
RISEBA 

Pamatdarba vieta 

1.  Solveiga Blumberga Mg.psych. docente Pamata RISEBA  
2.  Māris Buiķis Dr.math. profesors Vieslektors Rīgas Tehniskā 

universitāte, profesors 
3.  Georgijs Burakovs Dr.sc.ing. asoc. prof. Pamata RISEBA 
4.  Andrejs Čirjevskis Dr.oec. asoc. prof. Pamata RISEBA 
5.  Gundega Dambe Mg. paed. lektore Vieslektore Neatliekamās 

medicīniskās 
palīdzības dienests, 
personāla un attīstības 
nodaļas vadītāja 

6.  Aleksandrs Fedotovs Dr.oec. asoc. prof. Pamata RISEBA 
7.  Dace Gaile Mg.sc.soc. lektore Vieslektore Iepirkumu 

uzraudzības birojs, 
biroja vadītāja 
vietniece 

8.  Normunds Gūtmanis Dr.sc.ing. asoc. prof. Pamata RISEBA 
9.  Tatjana Ivanova Dr.oec. docente Pamata RISEBA 
10.  Ella Kalniņa MBA lektore Pamata RISEBA 
11.  Aivars Kalniņš Mg.sc.soc. lektors Vieslektors SIA  Jeta, 

Izpilddirektors 
12.  Māris Krastiņš Mg.phys. lektors Vieslektors Swedbank AS 

atbilstības kontroles 
daļas vadītājs 

13.  Boriss Kurovs Dr.oec. asoc. prof. Pamata RISEBA 
14.  Gundega Lapiņa Dr. paed. lektore Vieslektore Latvijas 

Tehnoloģiskais centrs, 
projektu vadītāja 

15.  Arnis Leikarts Mg.sc.soc. lektors Vieslektors NK Konsultāciju 
birojs, 
uzņēmējdarbības 
attīstības eksperts, 
Latvijas Nacionālā 
projektu vadīšanas 
asociācija, valdes 
priekšsēdētājs 

16.  Vitauts Liede Mg.oec., 
MBA 

docents Pamata RISEBA 

17.  Ivars Linde MBA lektors Vieslektors Informācijas sistēmu 
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menedžmenta 
augstskola, docents 

18.  Agris Olmanis Mg.sc.soc. lektors Pamata RISEBA 
19.  Anatolijs Petrovs Dr.oec. docents Pamata RISEBA 
20.  Rasa Pēce Mg.oec. docente Pamata RISEBA 
21.  Leonīds Pētersons Dr.sc.ing. asoc. prof. Pamata RISEBA 
22.  Irina Seņnikova Dr.oec. asoc. prof. Pamata RISEBA 
23.  Aleftīna Višņevska Dr. paed. docente Vieslektore Transporta un sakaru 

institūts, docente 
24.  Andris Vīgants Augstākā 

izglītība 
docents Vieslektors AS „Latvijas jūras 

medicīnas centrs”, 
finanšu direktors 

25.  Ināra Vīka Dr.oec. docente Pamata RISEBA 
26.  Raina Vīra Dr. paed. asoc. prof. Pamata RISEBA 
27.  Egmonts Treigūts Mg.phys. docents Pamata RISEBA 
28.  Mareks Zeltiņš Mg. oec. lektors Vieslektors Rīgas Tehniskā 

universitāte, Rektora 
vietnieks stratēģiskās 
attīstības jautājumos 
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Europass 

Curriculum Vitae  
 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Solveiga Blumberga 

Personas kods 240162-12902 

Dzimšanas vieta  
Adrese  Anniņmuižas iela 20, dz.106, LV-1029, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis: +371 26461229 
E-pasts solveigablumberga@gmail.com 

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimums sieviete 
  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 

grādi 
Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā. 
Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā. 

Darba pieredze  
  

Laika periods 2005.g. – līdz šodienai 
Profesija vai ieņemamais amats    sociālās psiholoģijas docente 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
  

Laika periods 2007. g. –  šodienai 
Profesija vai ieņemamais amats   Tirgvedības psiholoģijas nekustamo īpašumu darījumos priekšmeta lektore 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Tehniskā universitāte 
  

Laika periods 2000. g. – 2007.g. 
Profesija vai ieņemamais amats   Mārketinga psiholoģijas priekšmeta lektore 

Darba vietas nosaukums  Ventspils augstskola 
  

Laika periods 1999. – 2008.g. 
Profesija vai ieņemamais amats mārketinga psiholoģijas, organizāciju psiholoģijas, vadības psiholoģijas, psiholoģijas mācību 

metodes, pozitīvās psiholoģijas priekšmetu lektore 
Darba vietas nosaukums  Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

  
Laika periods 2004.g.– 2006.g 

Profesija vai ieņemamais amats  psiholoģijas priekšmeta lektore 
Darba vietas nosaukums  Latvijas Jūras akadēmija 

Laika periods 2003. - 2006.g. 

Profesija vai ieņemamais amats reklāmas un mārketinga psiholoģijas priekšmetu lektore 
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Darba vietas nosaukums  Rīgas Stradiņa Universitāte Eiropas studiju fakultāte 

  
Laika periods 2002. – 2005.g 

Profesija vai ieņemamais amats organizāciju psiholoģijas, psiholoģijas mācību metodes, vadības psiholoģijas priekšmetu lektore 

Darba vietas nosaukums  Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola 

  

Izglītība  

  
Laika periods 2003.g. – šodienai 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids 
 
 
 

                                         Laika periods 

   Daugavpils Universitāte -  psiholoģijas doktorantūra 
   ( Latvijas Universitāte) 
 
 
   2004.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

video trenera kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Sanktpēterburgas Akmeoloģijas akadēmija 

Laika periods 2002. g 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

  

Laika periods 1999. g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

  sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 
  

Laika periods 1999. g 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

  psihologa kvalifikācija. 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 

  

Citas valodas Krievu, angļu  

Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 
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 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Krievu valoda +   +   +   
Angļu valoda  +   +   +  

Citas prasmes  

Zinātniskā darbība  
 

Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem 

ZP, valsts finansēto vai Starptautisko 
pētījumu projektu dalībnieks vai 

vadītājs 

Publikācijas atbilstošajā

              zinātņu nozarē 

  raksti recenzētos izdevumos, konferenču
  rakstu krājumos

 

2009.g. dalība projektā ESF un Mācību centrs ABC „ Darbinieku apmācība VDI” 
 
2005.g.- dalība projektā “ Augstākās izglītības kvalitātes sociāli ekonomiskie aspekti “, RPIVA -
Daugavpils Universitāte. 
2005.g.- dalība projektā “Tālākizglītība tūrisma jomā ar modernām mācību metodēm”, Ventspils
Augstskola. 
 
2010.g. - 3 .Starptautiskā zinātniskā  konference  “Business Competitiveness in Local and Foreign 
Markets: Challenges and Experiences”, 

   raksts žurnālā „ Journal of Business Management” 2010., Nr 3., “ Recruiment Advantages and        
   Disadvantages on Carrier Vortal CV – Online Latvia” (S.Blumberga, A.Kristberga), 9lpp. 

 
2010.g. - DU 52.Starptautiskajā zinātniskajā konference, raksti publikācijai konferences rakstu
krājumā : 
“Attālinātās personāla vadības priekšrocības un trūkumi globālās organizācijās”  (A.Tribe,
S.Blumberga) 

 
    “Darba nedrošības un psiholoģiskā līguma saistība ar darbinieku psiholoģisko labklājību”  
    (E.Kalniņa,S.Blumberga) 

2007.g. raksts „ Male and Female Manager Differences of Job Satisfaction, Commitment towards
Profession and Intent to Leave Job” (A.Sirova, S.Blumberga) DU konferences „
Person.Color.Nature. Music.” rakstu krājums (5lpp) 
 
2006.g. “ Līdera efektivitātes saistība ar adaptācijas sociālpsiholoģiskajiem rādītājiem”
(S.Blumberga), RPIVA 3.Starptautiskā zinātniskā konference “ Teorija praksei mūsdienu
sabiedrības izglītībā” zinātnisko rakstu krājums (5.lpp). 
 
2005.g. “Subjective Well-Being Differences of Employed and Unemployed Adults.” (S.Blumberga,
N.Vilčinska), Daugavpils Universitātes 4.Starptautiskās konferences zinātnisko rakstu krājums
(7lpp). 
 
2004.g. “Laimes izjūta un dzīves mērķi” (S.Blumberga) .RPIVA  Starptautiskās zinātniskās
konferences rakstu krājums “Teorija un prakse skolotāju izglītībā II “  
(5 lpp.). 
 
2007.g. Raksts žurnālā „ Ofisa menedžeris” – „Darbinieku lojalitāte un nodoms aiziet no darba” 
(3lpp). 
 
2006g. Raksts žurnālā „ Psiholoģijas pasaule” , „Apmierinātību ar darbu ietekmējošie psiholoģiskai
faktori „ (3.lpp). 
 
2005.g. 2 raksti žurnālā “Psiholoģijas pasaule”. Tēmas - “Seksualitāte kā reklāmas virzītājspēks” 
(5lpp), ‘” Vai reklāma ir agresīva?( 4lpp). 
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Piedalīšanās ar referātu (jebkura 
veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Piedalīšanās ar referātu cita veida  
             konferencēs 
 
 
 

                 Papildu informācija 

 
2010.g. - 3. Starptautiskā zinātniskā koference  “Business competitiveness in local and foreign
markets: challenges and experiences” (Rīga) 
“ Recruiment Advantages and    Disadvantages on Carrier Vortal CV – Online Latvia 
(S.Blumberga, A.Kristberga)  
 

2010.g. - DU 52.Starptautiskā  zinātniskā  konference: 
“Attālinātās personāla vadības priekšrocības un trūkumi globālās        
organizācijās” (A.Tribe S.Blumberga) 
“Darba nedrošibas un psiholoģiskā līguma saistība ar darbinieku psiholoģisko   
labklājību” (E.Kalniņa S.Blumberga)  
 
2010.g. - 12. Starptautiskā zinātniskā koference “ Association for Research on Adolescence
(EARA 2010)” Viļņa. “ Factors affecting the psychological climate and well- being of the 
employees” (S.Blumberga, I.Dratniece)  
 
2009.g. - XIV Eiropas Attīstības psiholoģijas konference Viļņa, Lietuva, 
„ Differences of Seafarers Safety Orientation and National Culture in the International Shipping 
Company“ (A.Mahņuka, S.Blumberga) 
 
2008.g.  –“ XXIX International Congress of Psychology ICP” Berlīne, 
”Sekmīgu un mazāk sekmīgu uzņēmēju sociālpsiholoģisko rādītāju atšķirības” (S.Blumberga). 
 
2007.g. -  DU konference  „ Person.Color.Nature. Music.”. 
 Male and Female Manager Differences of Job Satisfaction, Commitment towards Profession and 
Intent to Leave Job” (A.Sirova, S.Blumberga). 
 
2007. g. -  piedalīšanās kā klausītājam „ European Conference on Developmental Psychology”,
Jena,  Germany 
 
2007.g.  - Latvijas Universitātes 65.konference , „Līdera un uzņēmuma vadītāja atšķirības 
sociālpsiholoģiskajos mērījumos” (S.Blumberga),  
 
2006.g. -  7.Starptautiskā Baltijas psiholoģijas konference “ Baltic Psychology in Global Context:
Where Do We Stand?’” Latvijas Universitāte 
“ Subjective Well Being and Job Satisfaction Promotional Factors for Medics in the Medicine
Institutions” (A.Svece, SBlumberga). 
 
2006.g. - RPIVA 3.Starptautiskā zinātniskā konference “ Teorija praksei mūsdienu sabiedrības
izglītībā” “ Līdera efektivitātes saistība ar adaptācijas sociālpsiholoģiskajiem rādītājiem” 
(S.Blumberga). 
 
2006.g.  - piedalīšanās kā klausītājam “ Sociālā reklāma: teorija un prakse Baltijas valstīs un
pasaulē”, 3. Akadēmiskās publiskās komunikācijas un mediju konference, Rīgas Stradiņu
universitāte. 
 
2005.g. - Daugavpils Universitātes 4.Starptautiskā konference “Subjective Well-Being Differences 
of Employed and Unemployed Adults.” (N.Vilčinska, S.Blumberga). 
  
2004.g. - RPIVA  Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli “Teorija un prakse skolotāju
izglītībā II „.“Laimes izjūta un dzīves mērķi” (S.Blumberga), 
  
2006.g. 22.marts “ Atbalsta sniegšana izglītojamajiem, pedagogiem, vecākiem pedagoģiskajā
procesā”,  Limbažu rajona pārvaldes un Limbažu pilsētas domes organizētā konference 
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Europass 
Curriculum Vitae 

 

  

Personas dati  

Uzvārds / Vārds MĀRIS BUIĶIS 

Personas kods 200742-10608 

Dzimšanas vieta Latvija, Jelgava 

Adrese  Salnas iela 1/12, Rīga, LV-1021, Latvija 
Tālrunis 7182289 Mobilais tālrunis 26808798 

Fakss  
E-pasts Buikis@rsebaa.lv 

Pilsonība Latvijas 

  

Dzimums vīr. 

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 

grādi 
Dr.math., prof. 

DARBA PIEREDZE  
  

2005 – šodien 
 

2002 – 2005 
 

1984 – 2002  
 

1978 – 1984 
 

1965 -  1978   

RTU profesors 
 
RTU asociētais profesors 
 
RTU docents; 
 
 RTU vecākais pasniedzējs; 
 
LVU Skaitļošanas centrs - vec. laborants,  
jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, vec.zin.līdzstr. 

  

IZGLĪTĪBA  
  

1968 – 1972 
 

1960 – 1965 
 

1956 – 1960   

Latvijas Valsts Universitāte, aspirantūra   (diferenciālvienādojumi). 
 
Latvijas Valsts Universitāte, fizikas un matemātikas fakultāte. 
  
Tukuma 1. vidusskola. 

  

PRASMES  
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Dzimtā valoda latviešu 
  

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

krievu x   x   x   
vācu  x   x   x  

angļu  x    x   x 
  

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA  

  

LZP, valsts finansēto vai Starptautisko 
pētījumu projektu dalībnieks vai 

vadītājs 

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

  
  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē 

raksti recenzētos izdevumos

mācību grāmatas

 

 
 
 
 M. Buikis, G. Burov  “Forecasting of temporary series with use of informative mapping and

imitative simulation”. Scientific Proceedings of RTU.  Thematic issue “Information 
Technology and Management Science” Vol. 5, RTU, Rīga, 2001. 33-42 pp. 

 
 M. Buikis, Y. Barsky  “A Mathematical Model for Cascade Separation   at Identical Stages
of the Separator” . Latvian Journal of Physics and  Technical Sciences, Riga, 2001, N 5. 
22-32 pp. 

 
  M.Buikis, G.Burov "Topological - Associative Analytical Model of Forecasting of Dynamic 

Processes”. Scientific Proceedings of RTU. 42 Thematic issue "Boundary Field
Problems and Computer Simulation". RTU, Riga - 2000. 84 – 93 pp. 

 
kis, G.Burov, I.Iltins "Computing Instability of Identification and Forecasting Associative

Algorithms and Their Regularization". Second International Conference "Simulation,
Gaming, Training and Business Process Reengineering in Operations", Riga Technical 
University. Riga, 8-9 September 2000. 145 – 150 pp. 

  E.Barsky, M.Buikis. “Mathematical Model for Gravitational Cascade  Separation of
Pourable Materials at Identical Stages of a Classifier”. Progress in Industrial Mathematics 
at ECMI 2002, Springer, 2003. 229-233pp.  
 
M. Buiķis  “Finansu matemātika”. – Rīga, Elpa, 2002. – 104  lpp. 
M. Buiķis  “Finansu matemātika”. 2. papildinātais izdevums – Rīga, Elpa, 2004. – 124  lpp. 
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Piedalīšanās ar referātu (jebkura 
veida) starptautiskās zinātniskās 
konferencēs un kongresos 

R. Počs, M. Buiķis, V. Ajevskis. “Latvijas ekonomikas konjunktūras tipa modelis”. RTU
Zinātniskie raksti. 3. sērija – Uzņēmējdarbība un vadīšana (Tautsaimniecība: teorija un
prakse). 3. sējums. RTU, Rīga, 2001. 

 
Buikis M. Net Premium Calculation for Motor Liability Insurance in Latvia. 1st International
Conference Aplimat. Bratislava,  February 7.-8. 2002.  95-97 pp. 

 
M. Buiķis,  M. Barsky. “Mathematical model for gravitational cascade separator of pourable
materials”.  12. European Conference of Mathematics in Industrie, Jurmala, Latvia  10-14
September 2002. 7.p. 

 
M. Buikis,  M. Davidova  “Analysis of the Latvia Motor Liability Insurance”.  2nd Conference
in Actuarial Science and Finance on Somos. 20-22 September 2002, Karlovassi, Greece.
22p. 

 
R.Počs, M.Buiķis, V.Ajevskis.  “The Conjuncture type Model  of
Latvian Economy”.  International conference “Research in Statistics
– Basis of Social Sciences and Education”.   Riga, Latvia,  2.-4.
10.2003.  139-143 pp. 

 
Y.Merkuryev and J.Petuhova, M.Buikis. “Simulation-based Statistical Analysis of the
Bullwhip Effect in Supply Chains”. Proceedings 18th European Simulation Multiconference,
Magdeburg, Germany, 13th-16th June 2004. 301-307 pp. 

 
Buikis M., Babusikna V. Adjustment of Parametres og a tariff network of Bonus-Malus
System in Latvia. 5st International Conference Aplimat. Bratislava,  February 7.-10. 2006.
411 - 415 pp. 
 
Buikis M., Barsky E. Mathematical modelling of combined separapors and evalutiaon of
their efficiency. 11th  Interantional Conference MMA May 31 – June 3, 2006, Latvia.  10 pp. 
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Europass  
Curriculum Vitae  

  

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Georgijs Burakovs 
Adrese Maskavas iela, 323 - 95, LV - 1063 , Rīga , Latvija 
E-pasts georgi@rsebaa.lv Mobilais tālrunis  26546269  

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 29/11/44 
  

Darba pieredze  
  

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

Darba vietas nosaukums un adrese RSEBAA 
Nozare Izglītība 

Laika periods No 1994 līdz 2000 
Profesija vai ieņemamais amats   Prorektors 

Darba vietas nosaukums un adrese RSEBAA 
Nozare Izglītība 

Laika periods No 1991 līdz 1994 
Profesija vai ieņemamais amats   Docents 

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

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

Darba vietas nosaukums un adrese RAU 
Nozare Izglītība 

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

Darba vietas nosaukums un adrese RAU 
Nozare Izglītība 

Izglītība 
 

Laika periods 1968 

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Inženiera diploms 
Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Aviācijas Universitāte 

VLīmenis nacionālajā vai starptautiskajā klasifikācijas sistēmā  

Laika periods 1973 
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Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Tehnisko zinātņu kandidāta diploms 
Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Aviācijas Universitāte 

VLīmenis nacionālajā vai starptautiskajā klasifikācijas sistēmā  

Laika periods 1991 

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Zinātņu doktora diploms 
Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Aviācijas Universitāte 

VLīmenis nacionālajā vai starptautiskajā klasifikācijas sistēmā  

Papildus izglītība 
 

Laika periods   3/ 2004 – līdz  š. b. 
  Socrates THENEXOM project 
  Latvijas koordinators 
 
  15 – 18 / 01/ 2005 
  Programme Management Seminar  
  IEDC – Bled School of Management, Slovenia 
 
  10 – 12 / 11 / 2003 
  Consultancy for Management Educators 
  IEDC, Slovenia 
 
  25 – 28 / 08 / 2003 
  Training Programme “Research methodology and Design”, 
   organised  by the University of Salford , Manchester  - Riga 
 
  01 / 2003 
  Project Management Programme 
  The University of Salford, UK 
 
  01 / 1999 – 06 / 2000 
  Project  “Export Skills Development Baltic”, 
   funded by Danish Government 
   Latvia , Denmark 
 
   02 /1998 – 04 / 1998 
   Research Fellow in Logistics 
  The University of Salford, UK 
 
  03 /1996 – 03 / 1996 
  Training programme in Quality Management 
   Manchester College of Arts and Technology, Uk 
 
  1991 
  Zinatņu doktora diploms 
  Rīgas AviācijasUniversitāte  ( RAU ) 
 
  1973 
  Tehnisko zinatņu kandidāta diploms 
   RAU 
 
  1968 
  Inženiera diploms 
  RAU 
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Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu- brīvi, Angļu - labi 
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  Europass 

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Andrejs Čirjevskis 

Personas kods 100658-10602 

Dzimšanas vieta Igaunija, Tartu 
Adrese  Zolitūdes ielā 38/2 - 44 , Rīga 

Tālrunis 67405941 Mobilais tālrunis: 29558375 
Fakss  

E-pasts andrejs@rsebaa.lv 
  

Dzimums Vīrietis 

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 

grādi 
Profesors vadībzinātnes nozarē uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē no 09.03.2009 
Latvijas zinātņu padomes eksperts no 28.12.2008  
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds no 1997 

Darba pieredze  
  

Laika periods No 1994.gada līdz š.b. 
Profesija vai ieņemamais amats No 2000.gada – 2009 Asociētais profesors mārketinga un menedžmenta katedrā 

 1994-1999 Stratēģiskā menedžmenta lektors 
Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola (RSEBAA) 

  

Laika periods Janvāris 2008, 2009, 2010 

Profesija vai ieņemamais amats  Lectors. “International Strategic Vision Development”. 4 stundas 
 

Darba vietas nosaukums ESCE - Ecole Supérieure du Commerce Extérieur F-92916, Paris-La Défense Cedex, Francija 
 

  

Laika periods No 08 līdz 12th Maija 2007 

Profesija vai ieņemamais amats Lektors. A Framework for comprehensive strategic analyses. 4 stundas.  
  

Darba vietas nosaukums The University of Applied Sciences Mainz, Vacija. 

  

Laika periods 2006.gada marts 

Profesija vai ieņemamais amats Lektors. Strategic Management. 36 stundas. MBA programma.  
Darba vietas nosaukums  Estonian Business School.  

  

Laika periods 2005.gads, 2006. gads, 2007 gads 
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Profesija vai ieņemamais amats Lektors. Strategic Management. Course 8 hours.  
Darba vietas nosaukums  School of Economics of INHOLLAND University. Rotterdam. Hollande. 

Laika periods 2000.gads 

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmu apmācīšanas vadošais konsultants 

Darba vietas nosaukums  Rīgas menedžeru skolas (RMS Consulting)  

  

Laika periods No 1999.gada līdz 2000.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmu apmācīšanas vadītājs 

Darba vietas nosaukums  ANS Apmācīšanas centra (Rīga, Lidosta) 

  

Laika periods  1999.gads 

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmas lektors.  

Darba vietas nosaukums  Sankt-Pēterburgas Starptautiskā Ekonomikas attiecību un Tiesas  Institūts 

  

Laika periods No 1998.gada līdz 2000.gadam  
Profesija vai ieņemamais amats Viceprezidents finansu un ekonomikas jautājumos 

Darba vietas nosaukums  V a/s “Latvijas Gaisa Satiksme” 

  

Laika periods No 1998.gada līdz 1999.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmu apmācīšanas vadītājs. 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Biznesa Skolas (LBS)  

  

Laika periods No 1988.gada maija līdz 1998.gada novembrim  

Profesija vai ieņemamais amats Personāla piemeklēšanas un vadības konsultants (Executive search and management 
consultants                       

Darba vietas nosaukums  J.FRIISBERG & PARTNERS SIA, IIC PARTNERS        

  

Laika periods 1998.gads līdz š.b. 

Profesija vai ieņemamais amats  Dibinātājs un valdes loceklis                                    

Darba vietas nosaukums  SIA „Sinerģija” Menedžmenta konsultanti. 

  

Laika periods No 1996.gada līdz 1998.gadam  

Profesija vai ieņemamais amats Valdes loceklis 
Darba vietas nosaukums  AS „Latvijas Kreditbanka" 

  

Laika periods No 1994.gada līdz 1998.gadam                          
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Profesija vai ieņemamais amats Ģenerāldirektora vietnieks (finanses, ekonomikas un QA jautājumos) . 
Darba vietas nosaukums  SIA LAPA LTD, International Crewing Agents  

  

Laika periods No 1990.gada līdz 1991.gadam                          

Profesija vai ieņemamais amats Direktora vietnieks ekonomikas jautājumos. 
Darba vietas nosaukums  Rīgas traleru un refrižeratoru flotes bāze 

  

Laika periods No 1988.gada līdz 1990.gadam        

Profesija vai ieņemamais amats Bazes kapteinis - direktors. 
Darba vietas nosaukums  Rīgas traleru un refrižeratoru flotes bāze 

  

Laika periods No 1996.gada līdz 1998.gadam  

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmas lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Ekonomikas un Kultūras Augstskola 

  

Laika periods No 1994.gada līdz 1995.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmas lektors. 

Darba vietas nosaukums  Sociālo Tehnoloģiju Institūts 

  

Laika periods 1994.gadās  

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Marketinga un Menedžmenta programmu lektors. 

Darba vietas nosaukums  Baltijas- Krievu Institūts 

  

Laika periods No 1978.gada līdz 1988.gadam                          

Profesija vai ieņemamais amats Bāzes vecākais, otrais, trešais kapteiņa palīgs 
Darba vietas nosaukums  Rīgas refrižeratoru flotes bāze 

Izglītība                                                 

  
Laika periods      April  2008 

 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Teaching Strategy & Entrepreneurship through cases. Certificate 

Izglītības iestādes nosaukums un veids ECCH course at Aston Business School of Aston University Presented by John Thompson for 
ECCH. Birmingham, UK 

  

Laika periods     November 2007 
 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Teaching Staff training. Erasmus Programme. 
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Izglītības iestādes nosaukums un veids Salford Business School of Salford University, Manchester. UK 

  

Laika periods    No septembra 2006 g. Līdz Aprīlim 2007  
 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Project Management. Distance learning course. Certificate 

Izglītības iestādes nosaukums un veids AFW Wirtchaftsakademie.. Bad Harzburg. Germany 

  

Laika periods    Oktobris 2006 
 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

CASE TEACHING workshop with Rabdy Kudar. Certificate. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Riga Business School of RTU. Riga, Latvija 

  

Laika periods Julijs 2006 
 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Project Management workshop. Certificate 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Dr. Frank Edelkraut Unternehmensberatung. Hamburg, Vacija 

  

Laika periods 2005.gads                                   

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Consulting for Management Educator. Setifikats. 
                                     

Izglītības iestādes nosaukums un veids Bled School of Management                             

  

Laika periods 2004.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Finance track. Sertifikats. 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids IMTA. Bled School of Management 

  

Laika periods 2003.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Strategy track. Sertifikats 

Izglītības iestādes nosaukums un veids IMTA. Bled School of Management, 2003 

  

Laika periods 2001.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Strategic business planning, Financial information  for management, Information system  

Izglītības iestādes nosaukums un veids SIA “John Moffat”, Riga, ACCA courses 
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Laika periods 1998.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Personala atlase. Sertifikats 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Biznesa Skola 

  

Laika periods 1997.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas doktora diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskā universitāte 

  

Laika periods 1997.gads   

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Audit and Accountancy. Sertifikats  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Moore Stephens Riga   

  

Laika periods 1996.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomisko zinātņu kandidāta  diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Maskava 

  

Laika periods 1996.gads                                 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Financial accounting for bank’s executives (30 hours ). Sertifikats  
  

 Finacial accounting for executives (72 hours), Sertifikats 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Arthur Andersen Riga                                    

  

Laika periods 1995.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Certificate of Internal Auditor Course (Safety & Quality Management System)  of  Det Norske 
Veritas   

Izglītības iestādes nosaukums un veids Internal Auditor Course (Safety & Quality Management System   of  Det Norske Veritas  

  

Laika periods 1995.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Intenvais businesa treniņš “Decision base”. Sertifikats   

Izglītības iestādes nosaukums un veids Komercizglitības centrs. Rīga  

  

Laika periods No 1991 līdz1993.gads 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ārējās tirdzniecības akadēmijas diploms ar izcilību - ekonomists ar svešvalodu zināšanām 
(angļu valoda, franču valoda) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Ārējās tirdzniecības  akadēmija, Maskavā 

  

Laika periods No 1992.gada līdz 1993.gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Biznesa vadīšanas maģistra grāda diploms (Master of International Management)  

Izglītības iestādes nosaukums un veids CCIP, ESCP-EAP, Parīzē 

  

Laika periods   1992.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Harvarda Universitātes sertifikāts 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  Havard Business Case Study course, Harvarda universitāte, ASV 

  

Laika periods  No 1990.gada līdz 1996.gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Aspirantūra 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Viskrievijas zinātniski - pētnieciskā projektēšanas, konstruēšanas, ekonomikas, informācijas 
un automatizētās zivsaimniecības pārvaldes sistēmas institūts 

  

Laika periods 1990.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Vācu menedžmenta akadēmijas sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Vācu menedžmenta akadēmija, Celle, Vācija 

  

Laika periods 1990.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Augstākās komercskolas diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Ārējās tirdzniecības akadēmijas augstākā komercskola, Maskavā 

  

Laika periods 1988.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Tālbraucēja - kapteiņa diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgā 

  

Laika periods No 1980.gada līdz 1987.gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inženiera - ekonomista  diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Vissavienības neklātienes pārtikas rūpniecības  institūts, Maskavā  

  

Laika periods No 1973.gada līdz 1978.gadam 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Kuģu vadītāja diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Kalinigard Marine Colledge  
  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu, angļu, franču 
  

  
  

  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 
Latviešu *   *   *   

Angļu *   *   *   
Franču  *   *   *   

  

  

Zinātniskā darbība  
 

1. 2003.g. Key expert in Contract LE0012.02./0007/06 „Training of Trainers”, 
       Grant Contract No LE 0012.02/0007 „Creation of Rezekne Business Centre”.  
       Phare project „ Rēzeknes Biznesa Centra izveidošana” 
 

2. 2007. Project EVENE - Erasmus Virtual Economics and Managment Study Exchange 
Agreement -2005- 3837/ 001 – 001- ELE-ELEB 12.(EU)  E-Learning course “Financial 
Management”  

 
3. 2008. Project EVENE - Erasmus Virtual Economics and Managment Study Exchange 

Agreement -2005- 3837/ 001 – 001- ELE-ELEB 12.(EU)  E-Learning course “Strategic 
Management”  

 
 

  



©RISEBA, 2011                          maģistra studiju programma “Projekta vadība” 
_____________________________________________________________________________________________ 

144 
 

Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē 

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas 

mācību grāmatas 

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos apgādos) 

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

 
        

1. Journal of Business Management. „ New appraches in measuring and assesing viability
of Blue OCean Strategu inB2B business”. Andrejs Chirjevskis, Gennadijs Homenko and
Valerija Lachinova, December, 2010, Riga, ISSN 1619-5348 

2. Selected papers of  6th International Scientific Conference May 13–14, 2010, Iveta 
Ludviga, Andrejs čirjevskis "The new challenges for strategic management thoery: 
Globalisation and National Cultures" Vilnius, Lithuania BUSINESS AND MANAGEMENT
2010 Vilnius, 2010, ISSN 2029-4441 

3. International Journal of Diversity in Organization, Communities & Nations. USA. 
“Managing the Culture of Diversity: National and Cultural Identities as the basis of
Sustained Competitive Advantages in Globalize Markets”. Volume 9. ISSN- 1447-9583. 
November 2009.  

4.  Journal of Business Management.  “Innovative business and new industrial
technologies as possible drivers of the companies’ growth in a condition of economic
recession.”  Andrejs Cirjevskis,  Larisa Kulilute, Vitalijs Medvedevs    Riga.  November
2009. N0 2 ISSN 1991-5348    

5. Journal of Business Management, 2008, No1. Special edition. Sustainable Business 
Development under scenarios of possible economic slowdown. “Searching for
Opportunities Outside Home Economy: Russian Cargo Transportation Market and its
perspective and Opportunities for growth”. ISSN 1691-5348 

6. The ICFAI Journal of Mergers & Acquisitions. India. “How to Create Competence-based 
Synergy in M&A? “Andrejs Čirjevskis,  Dr.oec, Associated  Professor  of RISEBA, Lev
Joffe,  Reseach Scholar. Vol. IV No 1, ISSN 0972-9232. Reference N313-2007-03-03-
01. March 2007 

7. „Competitive Advantage based on Cultural Identities of Localities in the Era of 
Globalization”.  Andrejs Čirjevskis,  Dr.oec, Associated  Professor  of RISEBA,  Iveta
Ludviga, Entreprenuer.  International conference: UNCERTAIN TRANSFORMATIONS –
NEW DOMESTIC AND INTERNATIONAL CHALLENGES Riga, Latvijas Universitate 
November 9-12, 2006. ISBN 9984-802-58-2 

8. „ Core Competence as Sources of Synergy in Mergers and Acquisitions Process” 
Andrejs Čirjevskis,  Dr.oec, Associated  Professor  of RISEBA, Lev Joffe,  Reseach 
Scholar. 6th International Enterpreneurship Forum 2006. New Venture Creation and 
the Creative Trajectory: Enterprenuership, Innovation and Creativity in Rusiness. 
Proceedings. 31 August – 2 September 2006, Riga, Latvia, ISBN 9984-705-21-8 

9. „Industry Life Cycle vs. Gross Domestic Product”, Andrejs Cirjevskis, Associate 
Professor, RISEBA, March 2006, Advertising Express. India. The ICFAI University 
Press. ISSN 0972-5326 

10. „Latvian national competitive advantage of Forest industry”. Andrejs Chirjevskis, 
Asoc. Prof. RSEBAA; Dr.oec.. International Scientific Conference “The Next Decade 
Challenges for Business”, Proceedings. February 2-3, 2006, Riga, Latvia.  ISBN 
9984- 705- 20- X 

Citas publikācijas: 
11. Finanšu plānošana un EVA izveidošana”, “Direktors” No 1 (10) janvāris, 2006.  
12. “Stratēģiskā vadības grāmatvedība”. „Grāmatvedība un ekonomika” N 11(23), 2005   
13. „Stratēģiskā vadības grāmatvedība”. “Bilance”, Nr. 20(128), 10.2005 
14. “Kompānijas vērtības maksimizācija”, “Direktors” No 6 (6) septembris, 2005.    
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Piedalīšanās ar referātu cita veida 
konferencēs 

1) 2010. March 17- 20.  Strategic Management Society Special Conference in Finland with the
theme "Intersections of Strategy Processes and Strategy Practices  Prezentēja Andrejs
Cirjevskis "Blue Ocean Strategies of SMEs in a Time of Strong Economic Recession" Andrejs 
Cirjevskis,  Larisa Kulilute, Vitalijs Medvedevs
2) 3.ikgadējā starpaugstskolu zinātniskā konference Uzņēmumu konkurētspēja vietējā un
ārējā tirgū: izaicinājumi un pieredze Banku augstskola 2010. gada 29. – 30.aprīlis, Riga, 
Prezentēja Andrejs Cirjevskis "New Approaches in Measuring and Assessing Viability of Blue
Ocean Strategy in B2B Sector" Andrejs Cirjevskis, Genadijs Homenko,  Valerija Lačionova 

3)  „The Employment Implications of an Ageing Population: European Perspectives on the the
Latvian Case”. Dr.oec, Andrejs Čirjevskis,   Associated Professor of RISEBA, University of 
Salford..  International Conference on Ageism and Employment in the Nort West. 12 of June
2007. Manchester. UK 
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  Europas 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Gundega Dambe 

Personas kods 270462-11584 

Dzimšanas vieta Jūrmala 
Adrese  „Gundegas” Ādažu pagasts, Rīgas rajons, Latvija LV 2164 

Tālrunis Mobilais tālrunis 29481551 29481551 
 

  

Fakss  
E-pasts gundega.dambe@nmpd.gov.lv 

Pilsonība LR 

Dzimums sieviete 
  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Maģistra grāds izglītības vadībā 

Darba pieredze  

Laika periods 2003- 2009  

Profesija vai ieņemamais amats Personāla un attīstības daļas vadītāja 
Darba vietas nosaukums  Veselības ministrijas Katastrofu medicīnas centrs 

 

 
 
 

 2009. – līdz šim brīdim 
 

 Personāla vadības un attīstības nodaļas vadītāja 
 

 Veselības ministrijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 

Laika periods 2003- 2009  

Profesija vai ieņemamais amats Personāla un attīstības daļas vadītāja 
Darba vietas nosaukums  Veselības ministrijas Katastrofu medicīnas centrs 

  

Laika periods 2001-līdz šim brīdim  

Profesija vai ieņemamais amats lektore 
Darba vietas nosaukums  RSEBAA 

Laika periods 1997-2001   

Profesija vai ieņemamais amats Metodiķe, amatu savienošanas kārtībā lektore 
Darba vietas nosaukums  Biznesa augstskola Turība 

Laika periods 1988-1992 

Profesija vai ieņemamais amats skolotāja 
Darba vietas nosaukums  Lomonosova krievu skola - ģimnāzija 

Laika periods 1988-1989 

Profesija vai ieņemamais amats Vecākais inženieris 
Darba vietas nosaukums  Zinātņu akadēmijas Polimēru mehānikas institūta Speciālais konstruktoru birojs 

Izglītība  
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Laika periods 1999-2001  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms, Maģistra grāds izglītības vadībā 
 

 

2011.gads 
 
 

Personāla vadītāja sertifikāts 
Latvijas Personāla vadīšanas asociācija 

Laika periods 1999-2001  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms, Maģistra grāds izglītības vadībā 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
  

Laika periods 1980-1986  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms, radioinženieris 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Politehniskais institūts (tagad Tehniskā Universitāte) Radiotehnikas fakultāte 

Laika periods 1969-1980 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Atestāts, vidējā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Jūrmalas 4.vidusskola 
 

 
  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Angļu valoda  x   x   x  

Krievu valoda  x   x   x  

  
  

Citas prasmes  
  

Zinātniskā darbība  
 

 

 
 

 
 

Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē 

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas 

mācību grāmatas 

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos apgādos) 

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

 
 
 
Regulāras publikācijas elektroniskajā izdevumā ifinanses, Office manager lietvedības, 
personāla vadības un darba tiesisko attiecību jautājumos. 
 
 
„Datorizēta lietvedības dokumentu sagatavošana” G.Dambe, J.Augucēvičs, A.Jurēvičs, 
Biznesa augstskola Turība 2000.,96. lpp. 
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Piedalīšanās ar referātu (jebkura 
veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

 

 
 

Piedalīšanās ar referātu cita veida 
konferencēs 

1. Dambe G., Kiščenko A., Atstāja Dz. „Informācijas tehnoloģijas lietvedībā”. Starptautiskā 
zinātniski praktiskā konference „Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz 
Eiropas Savienību”, Rēzekne, 2000.gada 2.-3.martā. 

2. Kiščenko A., Atstāja Dz., Dambe G. „Augstākās profesionālās izglītības nodrošināšana, 
pielietojot informācijas tehnoloģijas”. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Baltijas 
reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību”, Rēzekne, 2000.gada 2.-
3.martā. 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Aleksandrs Fedotovs  
Adrese Miera iela 82/1, LV-1013, Rīga, Latvija 

Tālrunis 67372633   
Fakss  

E-pasts alexandrfedotov@yahoo.co.uk  

Dzimšanas datums  11. 12. 1954 

Darba pieredze  
  

Laika periods 1995 – šobrīd 

Profesija vai ieņemamais amats Asoc. profesors 
Galvenie pienākumi Ekonomikas teorijas pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA), Rīga 

 
Laika periods 

 
2000 – 2009 

Profesija vai ieņemamais amats Asoc. profesors, vieslektors 
Galvenie pienākumi Ekonomikas teorijas pasniedzējs 

               Darba vietas nosaukums Banku augstskola, Rīga 

 
Laika periods 

 
1977 – šobrīd 

Profesija vai ieņemamais amats Vec. pasniedzējs, docents 
Galvenie pienākumi Ekonomikas teorijas pasniedzējs 

               Darba vietas nosaukums   Rīgas Politehniskais institūts/ Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga 

 
Laika periods 

 
1994 – 2007 

Profesija vai ieņemamais amats Profesors, vieslektors 
Galvenie pienākumi Ekonomikas teorijas pasniedzējs 

               Darba vietas nosaukums Baltijas krievu institūts/ Baltijas starptautiskā akadēmija, Rīga 

 
Laika periods 

 
1991 – 1999 

Profesija vai ieņemamais amats Profesors 
Galvenie pienākumi Ekonomikas teorijas pasniedzējs, ekonomikas teorijas katedras vadītājs, ekonomikas 

fakultātes dekāns 
               Darba vietas nosaukums Rīgas Aviācijas universitāte, Rīga 



©RISEBA, 2011                          maģistra studiju programma “Projekta vadība” 
_____________________________________________________________________________________________ 

150 
 

Izglītība  
  

Laika periods 1989 – 1990  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas zinātņu doktors 

 
Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 
PSRS Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, Maskava 

 
Laika periods 

 
 
   1979 – 1982  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas zinātņu kandidāts 

 
Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, Rīga 

 
Laika periods 

 
 
   1972 – 1977  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inženieris ekonomists 

 
Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 
Rīgas Politehniskais institūts,  Rīga 

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu, krievu 

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

valoda  Angļu Angļu Angļu 
valoda     

Zinātniskā darbība un 
publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

LZP un citu valsts finansēto pētījumu
projektu, programmu dalībnieks vai

vadītājs 

 

Starptautisko pētījumu projektu
dalībnieks vai vadītājs

 1. Līdzdalība Eiropas Sociālā fonda  līdzfinansētā projekta 
VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0087/0202  “Tālākizglītības programmas “Starptautisko 
pārvadājumu loģistika un finanses” īstenošana Latvijas Starptautisko Autopārvadātāju Asociācijas 
uzņēmumos” īstenošanā (2006 – 2007); 
 
2.Līdzdalība ES „eLearning” programmā EVENE „Erasmus Virtual  Economics and 
Management Studies Exchange” (2006 – 2007) 

Līgumdarbu dalībnieks vai vadītājs 
Latvijas vai starptautisko projektu un

programmu ekspertu padomju,
komisiju loceklis 
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Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē 

raksti recenzētos izdevumos

mācību grāmatas

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos
apgādos) 

populārzinātniskas publikācijas

 
 
 
  
  1. A small nation’s comparative advantage: The case of Latvia //    Business and Economic 
Horizons. Reviewed journal (Prague).   Vol. 1, April, 2010. P. 51 – 57. 
  2. Post-crisis world and prospects for small countries: The case of the Baltic States // Turkish 
Economic Association. 2 International Conference on Economics „The global economy after the 
crisis: Challenges and opportunities”. Ankara, 2010. –   
ISBN 978-975-8958-07-8. 
  3. Latvia’s comparative advantage: experience and challenges // Economics and Management 
(Kaunas), No.15, 2010. –  ISSN 1822-6515. P.68 – 74. 
  4. Economic development level of the Baltic region in European context: Historical background 
and possible prospects// Proceedings of 4th International Conference “Information Society and 
Modern Business”. Ventspils, May 14-16, 2009. –  
ISBN-9984-705-23-1. 
  5. The coefficient of multiplier and the marginal propensity to import: the case of Latvia // Journal 
of Business Management. 2008, No.1. – P. 6 – 15. 
  6. ES paplašināšanās: nevienlīdzīgu tirdzniecības partneru apvienība // Zināšanu sabiedrība un 
Lisabonas stratēģijas īstenošana Eiropā un Latvijā. Starptautiskās zinātniskās konferences 
ziņojumu krājums. 2004. g. 14. – 15. okt. – Rīga : Banku augstskola, 2005.   43. – 49. lpp. 
  7. Ekonomikas augsme un reģionālās atšķirības: Eiropas SavienIba un Latvija // Ilgtspējīgas 
attīstības priekšnoteikumi: jauni izaicinājumi un perspektīvas. Starptautiskās zinātniskās 
konferences ziņojumu krājums . 2003. g. 11. – 12. sept. – Rīga : Banku augstskola, 2004. 84. – 
89. lpp. 

 
 

 1.  Мaкроэкономика: Курс дистанционного обучения. Часть 1. – Рига: Колледж управления 
бизнесом, 2009. -  210 с. 
 2.  Мaкроэкономика: Курс дистанционного обучения. Часть 2. – Рига: Колледж управления 
бизнесом, 2009. -  245 с. 
 3.  Makroekonomika: Tālmācības studiju kurss. – Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un 
menedžmenta akadēmija, 2008. – 403 lpp. 
 4.  Микроэкономика: Курс дистанционного обучения. – Рига: Колледж управления 
бизнесом, 2008. -  279 с. 
 5. Ekonomika: Tālmācības studiju kurss. – Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta 
akadēmija, 2007. – 329 lpp. 
 6. Mikroekonomika: Tālmācības studiju kurss. – Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un 
menedžmenta akadēmija, 2006. – 253 lpp. 
  
 Microeconomics  (elektroniskais mācību kurss ES „eLearning” programmā EVENE „Erasmus 
Virtual  Economics and Management Studies Exchange”) 

Citas publikācijas1. Inovācijas, izglītība un Latvijas konkurētspēja // Latvijas ekonomiskās izaugsmes faktori u
perspektīvas – Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 34. – 40. lpp.  
2. Latvijas industrializācija un deindustrializācija: pusotru gadsimtu starp Rietumeiropu un 
Austrumeiropu // Latvijas tautsaimniecības pagātne, tagadne un perspektīvas. – Rīga: RTU, 
2009. 15. – 20. lpp. 
 3. Komentāri laikrakstā  „Dienas Bizness”: 11. 03. 2005.;       30.01.2006. 

Saņemtie patenti un licences  
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Piedalīšanās ar referātu (jebkura
veida) starptautiskās zinātniskās

konferencēs un kongresos

  1. The global economy after the crisis: challenges and opportunities. 2 International Conference 
on Economics// Girne, Cyprus, September 1 – 3, 2010. 
  2. Business competitiveness in local and foreign markets: challenges and experiences// Riga, 
Banku augstskola, April 29– 30, 2010. 
  3. Economics and Management – 2010 // Riga, Riga Technical University, April 22 – 23, 2010. 
  4. Effects of the 21st century global crisis on national economy and economic theory. The 1st 
annual conference of Latvian Economic Association // Riga, Riga Business School, March 5, 
2010. 
  5. Information society and modern business. – Ventspils, 2009. g. 
 14. – 16. maijā. 
  6. Current issues in management of business and society development. – Rīga, Latvijas 
Universitāte, 2009. g. 7. –  9. maijā. 
  7. Sustainable business development under scenarios of possible economic slowdown. – Rīga, 
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2008. g. 10. – 12. apr. 
 

Piedalīšanās ar referātu cita veida
konferencēs. 

 

  

 
 

Aktualizēts: 

 
 
 
20.12. 2010. 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Dace Gaile  
Adrese Ūnijas iela 73-4, LV-1084, Rīga, Latvija 

Tālrunis  28321556  
E-pasts dace07@gmail.com; dace.gaile@iub.gov.lv  

Dzimšanas datums 1958.gada 12.janvārī 

Darba pieredze  
  

Laika periods 2002.gads – šobrīd  

Profesija vai ieņemamais amats Metodoloģijas departamenta direktore 
Galvenie pienākumi Konsultāciju sniegšana, metodisko ieteikumu izstrāde un  priekšlikumu sagatavošana 

normatīvo aktu projektiem publisko iepirkumu jomā, iepirkumu veicēju un uzņēmēju 
apmācība (regulāri tiek vadīti vidēji 30 semināri gadā kopā apmēram 1000 klausītājiem) 

Darba vietas nosaukums 
 

Iepirkumu uzraudzības birojs  

Laika periods 2001.gads ( no februāra līdz reorganizācijai 31.decembrī)  

Profesija vai ieņemamais amats Vecākā referente 
Galvenie pienākumi Publiskā iepirkuma procedūru atbilstības uzraudzība 

Darba vietas nosaukums 
 

LR Finanšu ministrija 

Laika periods 1997-2000 

Profesija vai ieņemamais amats Personāldaļas vadītāja 
Galvenie pienākumi Personāla lietvedība, darba laika uzskaite, iekšējo normatīvo aktu sagatavošana 

personāla jautājumos 
Darba vietas nosaukums 

 
AS „Rīgas Starptautiskā autoosta” 

Laika periods 1990 -1993 

Profesija vai ieņemamais amats Galvenā speciāliste 
Galvenie pienākumi Informācijas apkopošana par nozaru uzņēmumiem, pārskatu un analīžu sagatavošana, 

datu vākšana rūpniecības datu bāzei 
Darba vietas nosaukums 

 
LR Rūpniecības ministrija 

Laika periods 1984 -1986 

Profesija vai ieņemamais amats Pasniedzēja (uzņēmuma līgums) 
Galvenie pienākumi Lekciju kurss un praktiskie darbi programmēšanas valodās ASSEMBLER un PL/1 

Darba vietas nosaukums 
 

Rīgas Politehniskā institūta Matemātiskās apgādes katedra 

Laika periods 1981 - 1983 
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Profesija vai ieņemamais amats inženiere 
Galvenie pienākumi Datorprogrammu izstrāde līgumdarbiem par naftas lauku pētījumiem 

Darba vietas nosaukums Rīgas Politehniskā institūta Elektromodelēšanas laboratorija 
  

Izglītība  
  

Laika periods 2003 - 2005  
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 
Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā  
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids 
 

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte 

Laika periods 2000 - 2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids 
 

Rīgas Tehniskā universitāte, Neklātienes studiju nodaļa 
 

Laika periods 1976 - 1981 

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

Inženiera – matemātiķa kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un veids 
 

Rīgas Politehniskais institūts, Automātikas un skaitļošanas tehniskas fakultāte 

Laika periods 1965 - 1976 

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

Atestāts par vidējo izglītību  

Izglītības iestādes nosaukums un veids 
 

Rīgas 45.vidusskola 

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu valoda 

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Angļu valoda  3 4 4 
Vācu valoda  2 3 3 

Krievu valoda  1 1 1 
  

Zinātniskā darbība un publikācijas 
 (par pēdējiem 6 gadiem) 

Nav 

 
Aktualizēts: 14.12.2010. 
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  Europass 

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Gūtmanis Normunds 

Personas kods 290770-11912 

Dzimšanas vieta Liepājas rajons, Aizpute 
Adrese  Andromedas gatve 7-19, Lv 1084, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 26525233 
Fakss nav 

E-pasts  normundsgutmanis@inbox.lv 
  

Pilsonība Latvietis 

  

Dzimums Vīrietis 

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 

grādi 
Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.), Matemātikas maģistrs (Mg. math) 

Darba pieredze  
  

Laika periods    No 2001 

Profesija vai ieņemamais amats Docents 
Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

Laika periods 2001-2005 
Profesija vai ieņemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums Rīgas Stradiņa universitāte 
Laika periods    2003- 2005 

Profesija vai ieņemamais amats Lektors 
Darba vietas nosaukums Ventspils Augstskola 

Laika periods    1997- 2002    
Profesija vai ieņemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 
Laika periods 1998-2000 

Profesija vai ieņemamais amats pasniedzējs 
Darba vietas nosaukums Rīgas komercskola 

Laika periods 1991-1998 
Profesija vai ieņemamais amats skolotājs 

Darba vietas nosaukums Aizputes vidusskola 
  

Izglītība  
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Laika periods 2007 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.) 
Informacijas tehnoloģijas nozares sistemu analīzes, modelēšanas un projektēšanas 
apakšnozarē Sērija D Nr.0102 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskā universitāte 
Laika periods 2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Piešķirts docenta akadēmiskais nosaukums 
Vadībzinātnes nozarē uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē   DO Nr.0003 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
Laika periods 1993.- 1995 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra grāds matemātikā 
Nr.001074 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Fizikas –matemātikas fakultāte 
Laika periods 1988-1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms 
  Matemātiķa kvalifikācija  Nr.102753 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Fizikas –matemātikas fakultāte 
  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 
Angļu valoda  x   x   x  
Krievu valoda x   x    x  

  

  

Zinātniskā darbība  
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Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē 

raksti recenzētos izdevumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mācību grāmatas 

 
 
1.N. Gūtmanis, E. Liepa, RIGIBID indeksu prognozēšanas iespējas, Starptaut. konf. rakstu 
krāj., Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2001,133-136 lpp. 
2.V.Ajevskis, N.Gūtmanis, Latvijas naudas tirgus procentu likmju modeļu identifikācija, 2. 
Pasaules latviešu zinātnieku kongress, 2001, 140 lpp. 
3.V.Ajevskis, N.Gūtmanis, Modeling of the Latvian Term Structure of Interest Rate, RTU 
zin.konf. rakstu krāj., 2001,17-24 lpp. 
4. Pavlenko O., Gūtmanis N., Latvian Financial Market Analysis Using Software 
WINRATS,  1st International Conference APLIMAT, 2002,p.p.327-330. 
5. Ajevskis V., Gūtmanis N., Modeling of the Latvian Term Structure of Interest Rate, 1st 
International Conference APLIMAT, 2002 ,p.p.47-52. 
6. Ajevskis V., Gūtmanis N., Liepa E., Possibilities to forecast indicators of Latvia’s 
economics, RA starpt.konf. rakstu krājums, Rīga, 2002, 16-18 lpp. 
7. Carkova V., Gūtmanis N., On Convergence of Garch (p,q), 17. IWSM Starptautiskā 
konference,Grieķijā, Krētā, 2002, p.p. 149-152. 
8. Ajevskis V., Gūtmanis N., Liepa E., Počs R. On Latvian Economic Indicator, The 6th 
World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics.  SCI 2002, Orlando, 
Florida, USA, 14 – 18 July,  2002. p.p. 462 - 463. 
 9. Carkova V., Gūtmanis N., Contorol Theory Approach to GARCH Convergence Analysis, 
The 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics.  SCI 2002, 
Orlando, Florida, USA, 14 – 18 July,  2002. p.p. 464-465. 
 10.  Gūtmanis N., Pavlenko O., On Convergence of Stochastic Iterations, 3rd International 
Conference Aplimat, rakstu krājums, Bratislava, Slavākija, 2004, p.p.445-451. 
 11. Liepa E., Gūtmanis N. On Equilibrium Stability of Markov Evolution Families, 3rd 
International Conference Aplimat, rakstu krājums, Bratislava, Slovākija, 2004, p.p.635-639. 
12. Počs R., Carkovs J., Gūtmanis N. Об асимптотической стационарости 
GARCH(p,q) процесса,. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 
Интеллектуальные системы принятия решений и информационные технологии, 
Ukraina, 17-19 maijs, 2006,p.p. 99- 102. 
13. Carkovs J., Gūtmanis N. On GARCH(p,q) convergence. Международный научно-
технический  журнал «Системнi дослiдження та Iнформацiйнi технологiï (System 
Analysis and Information Technology)», изд. КПИ, Kijeva, Ukraina  (iesniegts publicēšanai, 
5 lpp.) 

 
1. Gūtmanis N., Loģistika, Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2007 
285 lpp 
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Piedalīšanās ar referātu (jebkura 
veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

1. Starptautiskā konference  "Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: procesi, 
tendences, rezultāti".  Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2001. 
Referāts: Gūtmanis N., Liepa E. RIGIBID indeksu prognozēšanas iespējas  

2. Starptautiskā konference “II Pasaules latviešu zinātnieku kongress”, Rīga, 2001. 
Referāts: Ajevskis V., Gūtmanis N., Latvijas naudas tirgus procentu likmju modeļu 
identifikācija.  

3. Starptautiskā konference “42. Starptautiskā zinātniskā konference”, Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2001. 
Referāts: Ajevskis V., Gūtmanis N., Modeling of the Latvian Term Structure of Interest 
Rate. 

4. Starptautiskā konference “1st International Conference APLIMAT”, Bratislava, Slovak 
Republic, 2002. 
Referāts:Ajevskis V., Gūtmanis N., Modeling of the Latvian Term Structure of Interest 
Rate 

5. Starptautiskā konference “Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. 
Konkurētspējas problēmas ilgtspējīgā ekonomikas attīstībā”, Rēzeknes Augstskola, 2002. 
Referāts: Ajevskis V., Gūtmanis N., Liepa E., Possibilities to forecast indicators of Latvia’s 
economics. 

6. Starptautiskā konference “3rd International Conference APLIMAT”, Bratislava, Slovak 
Republic, 2004. 
Referāts:Gūtmanis N., Pavlenko O., On Convergence of Stochastic Iterations. 

7. Starptautiskā konference Интеллектуальные системы принятия решений и 
информационные технологии, Ukraina, 2006. 
Referāts: Počs R., Carkovs J., Gūtmanis N. Об асимптотической стационарости 
GARCH(p,q) процесса. 
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Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Ivanova Tatjana 

Personas kods 070256 - 11243 

Dzimšanas vieta Alūksne, LR 
Adrese  Lomonosova Iela, 14, LV – 1019, Rīga, Latvija 

Tālrunis 7112024 Mobilais tālrunis 6114509 
Fakss  

                                      E-pasts tatjana@rsebaa.lv 
  

Pilsonība LR  

  

Dzimums sieviete 

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 

grādi 
Dr.oec, docente 

Darba pieredze  
  

Laika periods  25.04.2001- 

Profesija vai ieņemamais amats docente 
Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

 
02.10.1996-25.04.2001 
lektore 
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
 
10.07.1992- 30.09.1996 
 Galvenā grāmatvede 
SIA “Papirus” 
 
10.01.1991-09.07.1992 
vecākā pasniedzēja 
Rīgas civīlās aviācijas inžinierinstitūts,  grāmatvedības katedra 
 
11.12.1984-09.01.1991 
pasniedzēja 
Rīgas civīlās aviācijas inžinierinstitūts,  grāmatvedības katedra 
 
01.08.1977-31.08.1979 
vecākā ekonomiste  
Rīgas civilās aviācijas inžinierinstitūts  
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Izglītība 

 

  

Laika periods 11.07.2005-15.07.2005  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts Nr 012 249 

Izglītības iestādes nosaukums un veids 
 
 

Pasniedžēju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi (vasaras skola: papildus biznesa izglītības 
programmas) Sankt-Pēterburgas Starptautiskā menedžmenta augstskolā. 
 
02.02.2000-05.02.2000 
Sertifikāts Nr 010 056 
Pasniedžēju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi (ziemas skola: vadības grāmatvedīibas 
programma) Sankt-Pēterburgas Starptautiskā menedžmenta augstskolā. 
 
18.05.1993 
Doktora diploms  B-D  Nr 000677 
Ar Rīgas Tehniskās universitātes Habilitācijas padomes H – 09 1993. gada 18. maija 
lēmumu iegūts Ekonomikas doktora zinātniskais grāds 
 
04.01.1992 – 28.05.1992 
Pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi Ļeņingradas finansu ekonomiskajā institūtā 
(N.A.Vozņesenska) 
 
10.10.1981-10.12.1984 
Ļeņingradas finansu ekonomskāis institūts, aspirantūra. 
29.11.1984. piešķirts ekonimikas zinātņu kandidāta grāds  
Zinatnu kandidāta diploms ЭК Nr 019092 
 
01.09.1973-25.06.77 
Rīgas civīlās aviācijas inžinierinstitūts, ekonomikas fakultāte, kvalifikācija ekonomists  
Diploms A - I Nr 238699 
 
  

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 
Latviešu valoda *    *  *   

Vācu valoda  *    *   * 
  

  

Citas prasmes 
 

Datora lietošanas prasmes 

 
 
Word, Excel, Power Point 

  

Zinātniskā darbība  -  
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LZP, valsts finansēto vai Starptautisko 
pētījumu projektu dalībnieks, vai 

vadītājs  

Pētījums “Konkurence gaļas un to produktu ražošanas tirgū Latvuā” ispildīts pēc 
Konkurences padomes pasūtījuma. Pētījuma autore.  
Publicēts:http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/konkurence_galas_nozare.pdf  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē 

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos apgādos) 

publicēšanai sagatavoti darbi 
 

  
 
 
Т. Иванова. Финансовый учет. Конспект лекций. RSEBAA. Рига. 2006. с.86 
Т. Иванова. Примеры корреспонденций счетов и задания по темам курса «Финансовый 
учет». Рабочая тетрадь. RSEBAA. Рига. 2007. с.31 
Т. Иванова. Управленческий учет.Калькулирование себестоимости продукции.   
Учебное пособие. с.90 
Т. Иванова. Основы бухгалтерского учета. Учебное пособие. с.74 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Ella Kalniņa  
Adrese Dzelzavas 42-36, LV-1035,Rīga, Latvija 

Tālrunis  +371-2986303  
E-pasts Ella.kalnina@rsebaa.lv; 

Dzimšanas datums 1964.g. 1. februāris  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2003.marts - pašlaik 

Profesija vai ieņemamais amats Ārējo sakaru nodaļas vadītāja, MBA programmas  direktore 
Galvenie pienākumi  Starptautiskās stratēģijas  īstenošana, MBA  programmas vadīšana   

Pasniedzēja    “Inovāciju pārvaldība” priekšmeta 
 
PAPILDUS  AKTIVITĀTES:  

• Eiropas Komisijas  Erasmus  projektu   eksperts- vērtētājs    
• Starptautisko   dubultgrādu  konsorcija Valdes locekle- Ģenerālsekretāre     

 
Darba vietas nosaukums RSEBAA 

 

Laika periods 1998. G. JANVĀRIS  -   2003.g. marts.  

Profesija vai ieņemamais amats Starptautisko  projektu  koordinatore 
 

Galvenie pienākumi Studentu un pasniedzēju  mobilitātes  organizēšana   
  

Darba vietas nosaukums RSEBAA 
 

Laika periods  1996.G. SEPTEMBRIS – 1997.G. DECEMBRIS 

Profesija vai ieņemamais amats Izdevniecības  nodaļas  vadītāja      
Galvenie pienākumi  Mācību   līdzekļu izstrāde  un publicēšana  EC PHARE   „Banku  Sertifikāta”  ieviešanas  projekta 

ietvaros   
 

Darba vietas nosaukums Manchester College of Arts and Technology  - MANCAT   
 

Laika periods 1994.g.  janvāris – 1996. g. augusts  
Profesija vai ieņemamais amats Bankas prezidenta  asistente  

Darba vietas nosaukums Rīgas  Apvienotā Baltijas banka   
 

Laika periods 1992. g. augusts – 1993.g. decembris.  
Profesija vai ieņemamais amats  Starptautisko  projektu  koordinatore 
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Galvenie pienākumi Konferenču  un apmācības  kursu organizēšana  
 

Darba vietas nosaukums    Latvijas Biznesa skola 
 

Izglītība  
  

Laika periods 2001 – 2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

MBA  (Master of Business Administration) 

 
Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

University of Salford, UK 

Laika periods  1981 - 1987 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
 Augstākā  izglītība -  Angļu  valodas pasniedzējs, filologs 

 
Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 Latvijas Universitāte 

 
Papildu izglītība  

Laika periods 2007. jūlijs, Bostona,  ASV 
Kursa nosaukums European Entrepreneurship Colloquium on Participant Centered Learning    

 
Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Harvardas Biznesa Skola   

Laika periods 2004. janvāris, Londona, Lielbritānija 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
New Market Growth Innovation Workshop 

 
Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

  Harvardas Biznesa Skola   

Laika periods 2001.g.jūnijs,  
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Developing Entrepreneurs: Best Practice  in Teaching of Entrepreneurship 

 
Izglītības iestādes nosaukums  

Kembridžas Universitāte,   Lielbritānija 

 
 

Prasmes 
 

  

Dzimtā valoda krievu 

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

latviešu  teicami teicami teicami 
angļu  teicami teicami teicami 

franču  pamat līmenis  pamat līmenis pamat līmenis 
  
Datorprasmes    Microsoft Office lietotājs  
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Zinātniskā darbība un 
publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

• E. Doran, E.Kalnina, Educating Entrepreneur,  Proceedings of the  International
Scientific Conference  The Next Decade Challenges for Business, Riga , 2006, ISBN
9984-705-20-X 

• E. Kalnina, I. Sennikova. Assessing Management Training Needs in Central and 
Eastern Europe. Survey of Selected Enterprises in Latvia. Report on international 
research  project on Assessing Management Training Needs in Central and Eastern
Europe.   Project implemented by CEEMAN and ETF, 2001 

• E.Kalnina, SMEs Training at RISEBA. Case study.  “Entrepreneurial Training  for the 
Growth of SMEs. Lessons from  Central and Eastern Europe”  European Training 
Foundation (ETF) , 2000  

 

 
Aktualizēts: 

2007.g.10. septembrī  
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  Europass 

Curriculum Vitae 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Aivars Kalniņš 

Dzimšanas vieta Bauska. Latvija 
Adrese  Caunes iela 17, dz.40, LV 1006,Rīga, Latvija 

Tālrunis + 371- 67555678 Mobilais tālrunis +371-2-9454245 
Fakss + 371- 63922850 

E-pasts caunes@e-apollo.lv 
  

Pilsonība Latvija 
  

Dzimums   Vīrietis 
  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 

grādi 
Profesionālo zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā 

Darba pieredze  
Laika periods No 2010 

Darba vietas nosaukums SIA JETA 
Profesija vai ieņemamais amats Izpilddirektors 

  
Laika periods 2006 - 2009 

Darba vietas nosaukums VAS „ Latvijas Pasts” 
Profesija vai ieņemamais amats Personāla Direktors 

  
Laika periods 2004 - 2006 

Darba vietas nosaukums SIA ”Reaton, LTD” 
Profesija vai ieņemamais amats Viceprezidents 

  
Laika periods 2002-2004 

Darba vietas nosaukums Lattelekom SIA 
Profesija vai ieņemamais amats Personāla stratēģijas Direktors 

  
Laika periods 1997- 2002 

Darba vietas nosaukums Lattelekom SIA 
Profesija vai ieņemamais amats Personāla Direktors 

  
Laika periods 1994 - 1997 

Darba vietas nosaukums Lattelekom SIA 
Profesija vai ieņemamais amats Direktors 
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Izglītība  
  

Laika periods  
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
 Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

2001- 2003 
Diploms Nr. 000104 
Profesionālo zinātņu maģistrs uzņēmējdarbības vadībā 
BA “Turība” 
 
 1975 – 1980 
Diploms Nr. 262582 
Radio inženieris  
Rīgas Tehniskā Universitāte 

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu  
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 
Angļu x   x   x   
Krievu x   x   x   

  

  

Citas prasmes Labas datora prasmes (MS Office,  MS Outlook, MS Project, finansu programmas SAP,1C) 
  

Zinātniskā darbība  
 

 

Latvijas vai starptautisko projektu un 
programmu ekspertu padomju, komisiju 

loceklis 

LPVA Prezidents no 2000-2004 
EAPM Valdes loceklis 2002-2004 

  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu 
nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas 

mācību grāmatas 

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos apgādos) 

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

(Norādiet  informāciju par pēdējiem  gadiem, norādiet pilnu nosaukumu, līdzautorus, izdevumu,  
publicēšanas gadu, vietu un lappušu skaitu, norādiet arī publicēšanai pieņemtos darbus) 
 
Žurnāls “Kvalitāte” Nr.1, 2005 , raksts “ Personāla stratēģija biznesa atbalstam” , 3. lpp., 
Rīga. 
  
Grāmata -“Comparative Analysis of HRM in Europe”,, publicēts “European Association for 
Personnel Management” , raksts „Corporate Human Resources Management and 
Organizational Development in Latvia”. 

   Līdzautori Anita Sāne un Sandra Zariņa, 22 lpp. Publicēja EAPM, 2008. 
 
LPVA „Personāla vadības terminu skaidrojošā vārdnīca”, sadaļa  
“ Stratēģijas terminu skaidrojumi”, sagatavota publicēšanai, 16 lpp. 
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Piedalīšanās ar referātu (jebkura 
veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

4th international conference, “Human Resource in telecoms “ series - Recruitment, Retention 
and Pay in Telecoms, 2 December 1998, Kensington, London.  
Referāts “Linking performance and pay to motivate key staff in Central and Eastern Europe”. 
 
EAPM 23rd Conference, Vienna, 20 - 22. June, 2007 , Austria Trend Eventhotel Pyramide. 
Referāts „ Great place to work – benchmarking ideals”. 

  

Piedalīšanās ar referātu cita veida 
konferencēs 

8. Starptautiskā Personāla vadības konference „Uzņēmējdarbības psiholoģija – caur personāla 
vadības prizmu” - 2004.gada 9.- 11.jūnijs, viesnīca Reval Hotel Latvija, Rīga.  
Referāts „Līdera un personības psiholoģija” . 
9.starptautiskā personāla vadības konference, viesnīca Reval Hotel Latvija, Rīga, 2005. gada 7. 
jūnijs  
Referāts „Vadītāju komandas izveide , tās nozīme kompānijas attīstībā”. 

  

Papildu informācija Iekļaujiet šeit jebkuru citu informāciju, kas var būt būtiska, piemēram, kontaktpersonas, 
atsauksmes utt.  
 
  Sagatavots kurss “ Personāla stratēģiskā plānošana un vadība “ - profesionālās augstākās 
izglītības maģistrantūras studiju programmas “ Personāla vadība “ ietvaros, 
tiek pasniegts no 2004.gada Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskolā 
(RISEBA). 
  Sagatavots kurss „ Projektu personāla  vadiba” , - profesionālās augstākās izglītības 
maģistrantūras studiju programmas “ Projektu vadība “ ietvaros, tiek pasniegts no 2009. gada 
Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā 
(RISEBA). 
Kontaktpersona – Agris Olmanis –29246884  
 
  Sagatavots kurss „Personāla vadības loma organizācijā un stratēģiskā plānošana” un  
tiek pasniegts kurss ‘ Pasaules tendences personāla vadībā” , no 2006. gada Zygon Baltic 
Consulting SIA kursu klausītājiem. 
Sagatavoti un tiek lasīti kursi „ Darba tiesības” Alberta Koledža , „ Sociālais Dialogs un 
personāla vadība” Comperio un citur Latvijas izglītības iestādēs un mācību kompānijas. 
 
 Mācības Roffey Park Institute – Lielbritānija.  
Programma „Master of science in people and organisational development”. 
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Europass 
Curriculum Vitae 

 

  

Personas dati  

Uzvārds / Vārds Krastiņš Māris 
Adrese Anniņmuižas bulvāris 43-49, LV-1067, Rīga, Latvija 

Tālrunis +371 67716549 Mobilais tālrunis +371 26439274 
  

E-pasts maris.krastins@gmail.com 

Dzimšanas datums 1975. gada 26. jūnijs 

Darba pieredze  
  

Laika periods Kopš 2009. gada decembra 

Profesija vai ieņemamais amats Atbilstības kontroles daļas vadītājs  
Galvenie pienākumi Iekšējo procesu un procedūru atbilstības kontrole, klientiem sniedzamās informācijas atbilstība 

normatīvo aktu prasībām, ētikas standartu ieviešana, atbilstības ziņojumu sagatavošana. 
Darba vietas nosaukums un adrese Swedbank AS, Balasta dambis 1a, LV-1048, Rīga, Latvija 

  

Laika periods 2008. gada februāris – 2009. gada oktobris 

Profesija vai ieņemamais amats Operacionālā riska vadības daļas vadītājs 
Galvenie pienākumi Operacionālo risku novērtēšana, darbības nepārtrauktības procesu plānošana un kontrole, 

operacionālā riska incidentu un zaudējumu datu bāzes uzturēšana.  
Darba vietas nosaukums un adrese Swedbank AS, Balasta dambis 1a, LV-1048, Rīga, Latvija 

  

Laika periods 2002. gada janvāris – 2008. gada janvāris  

Profesija vai ieņemamais amats Norēķinu pārvaldes vadītājs 
Galvenie pienākumi Starptautisko un vietējo norēķinu nodaļu vadība, maksājumu karšu norēķinu vadība, jaunu 

maksājumu produktu ieviešana, nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmu 
ieviešanas projektu vadība.   

Darba vietas nosaukums un adrese AS SEB Latvijas Unibanka, Unicentrs, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, Latvija 
  

Laika periods 1997. gada novembris – 2001. gada decembris  

Profesija vai ieņemamais amats  Norēķinu pārvaldes Norēķinu analīzes nodaļas vadītājs 
Galvenie pienākumi Starptautisko un vietējo maksājumu izmeklēšana, starptautisko un vietējo maksājumu 

statistiskā analīze.. 
Darba vietas nosaukums un adrese AS Latvijas Unibanka, Pils iela 23, LV-1050, Rīga, Latvija 

  
  

Laika periods 1996. gada oktobris – 1997. gada oktobris 

Profesija vai ieņemamais amats Grāmatvedis Resursu pārvaldes Norēķinu centrā 
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Galvenie pienākumi Vostro kontu maksājumu grāmatošana, kontu izrakstu sagatavošana 
Darba vietas nosaukums un adrese AS Latvijas Unibanka, Pils iela 23, LV-1050, Rīga, Latvija 

  

Izglītība  
  

Laika periods 2000. gada septembris – 2002. gada jūnijs  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Dabaszinātņu maģistrs (M.Sc.) fizikā 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte 
  

Laika periods 1993. gada septembris – 1997. gada jūnijs  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Matemātikas bakalaurs (B.Sc.) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte 
  

Laika periods 1993. gada jūnijs  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Vispārējā vidējā izglītība (ar izcilību) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas 2. vidusskola 
  
  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Angļu  C1 C1 C1 
Krievu  C2 C1 C1 
Franču   B1 A2 A2 

Vācu  A2 A2 A2 

Zinātniskā darbība un publikācijas 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

populārzinātniskas publikācijas 

 
 
Populārzinātniskas publikācijas žurnālā „Zvaigžņotā debess” 

 
Papildu informācija

Aktualizēts
 

 
Latvijas Komercbanku asociācijas Darbības atbilstības komitejas vadītājs  
Latvijas Astronomijas biedrības valdes priekšsēdētājs 

 
   2011. gada janvārī 
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Europass  
Curriculum Vitae 

 
Personas dati 

 

 Uzvārds / Vārds Kurovs Boriss 
Personas kods 260243-10106 

Dzimšanas vieta Rīga 
Adrese  Blaumaņa iela 27-4, LV-1011, Rīga, Latvija 

Tālrunis +371 67 500 250 Mobilais tālrunis 29 219 037 
Fakss +371 67 500 252 

E-pasts boriss.kurovs@riseba.lv 
Pilsonība Latvijas Republika 
Dzimums Vīriešu 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi Ekonomikas zinātņu doktora grāds, as.profesors 

 
Darba pieredze  

Laika periods 2006.- līdz šim brīdim  
Profesija vai ieņemamais amats Asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
  

Laika periods 2008.-līdz šim brīdim  
Profesija vai ieņemamais amats Loceklis (deleģējusi Privāto augstskolu asociācija) 

Darba vietas nosaukums  LR Augstākās Izglītības Padome  
  

Laika periods 2004.-2010  

Profesija vai ieņemamais amats Ievēlēts rektora amatā uz 5 gadiem atbilstoši Augstskolu likuma noteikumiem un RSEBAA 
Satversmei 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
  

Laika periods 2003.-2004. 
Profesija vai ieņemamais amats Padomes loceklis, docents 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
  

Laika periods 1997.-2003. 

Profesija vai ieņemamais amats Ievēlēts rektora amatā uz 5 gadiem atbilstoši Augstskolu likuma noteikumiem un RSEBAA 
Satversmei 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
  

Laika periods 1993-1997. 
Profesija vai ieņemamais amats ievēlēts izpildinstitūcijas (ar nosaukumu „rektors”) amatā 
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Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
  

Laika periods 1997.- līdz šim brīdim 
Profesija vai ieņemamais amats Vieslektors 

Darba vietas nosaukums  Leona Kozminski Uzņēmējdarbības un menedžmenta Akadēmija (Leon Kozminski 
Academy of Entrepreneurship and Management) (Polija) 

  
Laika periods 1990.-1993. 

Profesija vai ieņemamais amats Biznesa Centra direktors 
Darba vietas nosaukums  SIA "LSA - Kontakts" 

  
Laika periods 1984.-1989. 

Profesija vai ieņemamais amats Vadības un ekonomikas katedras vadītājs 
Darba vietas nosaukums  Latvijas PSR Tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas celšanas institūts 

  
Laika periods 1983. 

Profesija vai ieņemamais amats Docents 
Darba vietas nosaukums  LVU Ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrādes organizācijas katedra 

  
Laika periods 1982. 

Profesija vai ieņemamais amats Priekšsēdētājs 
Darba vietas nosaukums  LVU Arodkomiteja 

  
Laika periods 1980.-1982. 

Profesija vai ieņemamais amats Vadītājs 
Darba vietas nosaukums  LVU Mācību metodiskā pārvalde 

  
Laika periods 1971.-1981. 

Profesija vai ieņemamais amats Dekāna vietnieks, docents, vec. pasniedzējs, asistents 
Darba vietas nosaukums  LVU Ekonomikas fakultāte 

  
 

Izglītība  

Laika periods 1993.  
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Iegūts ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes habilitācijas un promocijas padome 
  

Laika periods 1976.-1977. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Iegūts ekonomikas zinātņu kandidāta grāds 

Izglītības iestādes nosaukums un veids LVU Neklātienes aspirantūra 
  

Laika periods 1967. – 1971. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrādes organizācijas specialitāte. Kvalifikācija: 
inženieris - ekonomists 
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Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Valsts Universitātes Ekonomikas fakultāte 
  

Prasmes  
Dzimtā valoda Krievu 

 
 

Citas valodas 
 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 
  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu valoda  x   x   x   
Poļu valoda  x   x   x   

Angļu valoda   x   x    x 
  

Citas prasmes Windows, Internet 
  

Zinātniskā darbība  

LZP, valsts finansēto vai Starptautisko 
pētījumu projektu dalībnieks vai vadītājs 

• NVA ESF projekts „Jaunu nodarbinātības iespēju izpēte uz zināšanām balstītā sabiedrībā 
cilvēkresursu un mūžizglītības aspektā Kurzemes reģionā”; RSEBAA – projekta partneris; 
RSEBAA pārstāvji: V. Kozlinskis, B. Kurovs, K. Guseva; citi dalībnieki: Ventspils Augstskola;
izpildes termiņš: 06.2006.-06.2007.g. 

• LR ZM projekts „Lauksaimniecības un lauku atbalsta politika Latvijā un citās ES dalībvalstīs: 
potenciāls ražošanas attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai”; RSEBAA – projekta 
vadītājs; Dalībnieki: D. Jasjko, B. Kurovs; Izpildes termiņš: 05.2006.-11.2006.g. 

• Projekts terminu skaidrojumu veikšanā sagatavojamā izstrādnē „Personāla vadības terminu
skaidrojošā vārdnīca” pēc tematiskās sadaļas „Darba organizācija”; SIA „Konsultatīvais
centrs „RSEBAA”” – projekta partneris; Artūrs Graudiņš – projekta vadītājs; citi dalībnieki: 
V.Liede, D.Šillere, A.Kalniņš, I.Vorončuka, I.Senņikova, I.Zālīte, S.Pallo, I.Kauss, A.Sāne,
L.Rutka, E.Kalniņa, A.Baikovs, R.Grēviņa, I.Ēšenvalde, R.Vīra, E.Selga, E.Locāne, P.Krīgers,
K.Kants; izpildes termiņš 20.03.2006.g. 

• PHARE-ACE Pētījums P97-8213-R Valsts Iepirkumi; Dalībnieki: B.Kurovs, A.Limanskis; 
zinātniskā atskaite; 1999.g.; Thessaloniki Universitāte; Thessaloniki, Grieķija. 

  
Latvijas vai starptautisko projektu un 

programmu ekspertu padomju, komisiju 
loceklis 

 
 
 
 

• Viļņas Gediminas Tehniskās universitātes Pētniecības žurnāla „Bizness: teorija un prakse” 
redaktoru kolēģijas loceklis; 2005.g.  

• Ziemeļvācijas Informācijas Akadēmijas Žurnāla „Biznesa Ekonomika un Menedžments”
redaktoru kolēģijas loceklis; 2003.g.   
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Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē  
raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  
mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos apgādos)  
populārzinātniskas publikācijas 

citas publikācijas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• “Inovācijas izglītībā veicina veiksmīgās starptautiskās karjeras veidošanos”; rakstu krājums; 
2006.g. decembris; 3. Starptautiskā konference “Baltijas valstu ukraiņu kultūras mantojums 
sabiedrības integrācijas kontekstā”; Rīga, Latvija  

• “Intelektuālā uzņēmējdarbība kā zināšanu kapitalizācija inovāciju vidē”; līdzautors
I.Senņikova; rakstu krājums; 2006.g. augusts; 6th International Entrepreneurship Forum (IEF)
conference on the theme “New Ventures and the Creative Trajectory: Entrepreneurship, 
Innovation and Creativity in Business”; Rīga, Latvija  

“Inovāciju uzņēmējdarbības perspektīvas Latvijas Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju 
attīstībā”; līdzautors A.Limanskis; rakstu krājums; 2006.g. augusts; 6th International
Entrepreneurship Forum (IEF) conference on the theme “New Ventures and the Creative
Trajectory: Entrepreneurship, Innovation and Creativity in Business”; Rīga, Latvija 
“Intelektuālās uzņēmējdarbības fenomens un intelektuālās uzņēmējdarbības rašanās modeļi
Latvijā”; līdzautors I.Senņikova; rakstu krājums; 2006.g.; Viļņas Gediminas Tehniskās universitātes
Pētniecības žurnāls „Bizness: teorija un prakse”, Viļņa, Lietuva (izdevums veltīts 2006. gada 2.-3. 
februāra Starptautiskai Zinātniskai Konferencei “THE NEXT DECADE CHALLENGES FOR 
BUSINESS”, kura notika Rīgā, RSEBAA kopā ar Consortium of International Double Degrees 
(CIDD)) 
• „Zināšanu vadība un kapitalizācija”; līdzautors I.Senņikova; rakstu krājums; 2006.g. jūnijs;

Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitāte; VII starptautiskā zinātniski–praktiskā konference 
"Menedžmenta un mārketinga teorija un prakse"; Minska, Baltkrievija; 328.lpp. 

• “Latvijas informācijas un sakaru tehnoloģijas attīstība no uzņēmējdarbības perspektīvas”;
līdzautors A. Limanskis; rakstu krājums; 2005.g. jūlijs; Ventspils Augstskola; Starptautiskā
zinātniskā konference “Information society and modern business”; Ventspils, Latvija. 

• „Biznesa izglītības programmu mārketings”; līdzautors K.Kants; rakstu krājums; 2005.g.
maijs; Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitāte; VI starptautiskā zinātniski–praktiskā 
konference "Menedžmenta un mārketinga teorija un prakse"; Minska, Baltkrievija; 332.lpp. 

• „Latvijas uzņēmējdarbības diagnostika”; līdzautors A.Limanskis; rakstu krājums; 2005.g.
maijs; Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitāte; VI starptautiskā zinātniski–praktiskā 
konference "Menedžmenta un mārketinga teorija un prakse", Minska, Baltkrievija; 332.lpp. 

• „Valsts Iepirkumi Latvijā un Rietumvirzienā”; līdzautors A.Limanskis; referāts; 2001.g. marts;
51. Starptautiskā Atlantiskā Ekonomiskā Konference „The Impact of Opening up the Public
Procurement Market to Domestic Production”; Atēnas, Grieķija. 

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 
veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

“Intelektuālā uzņēmējdarbība kā zināšanu kapitalizācija inovāciju vidē”; līdzautors I.Senņikova;
rakstu krājums; 2006.g. augusts; Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas
augstskola; 6. Starptautiskā Uzņēmējdarbības Foruma (IEF) konference “New Ventures and the 
Creative Trajectory: Entrepreneurship, Innovation and Creativity in Business”; Rīga, Latvija 

• “Inovāciju uzņēmējdarbības perspektīvas Latvijas Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju
attīstībā”; līdzautors A.Limanskis; rakstu krājums; 2006.g. augusts; Rīgas Starptautiskā
ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola; 6. Starptautiskā Uzņēmējdarbības 
Foruma (IEF) konference “New Ventures and the Creative Trajectory: 
Entrepreneurship, Innovation and Creativity in Business”; Rīga, Latvija  

“Intelektuālās uzņēmējdarbības fenomens un intelektuālās uzņēmējdarbības rašanās modeļi
Latvijā”; līdzautors I.Senņikova; rakstu krājums; 2006.g.; Ziemeļvācijas Informācijas Akadēmijas
Žurnāls „Biznesa Ekonomika un Menedžments”, Viļņa, Lietuva (izdevums veltīts 2006. gada 2.-3. 
februāra Starptautiskai Zinātniskai Konferencei “THE NEXT DECADE CHALLENGES FOR 
BUSINESS”, kura notika Rīgā, RSEBAA kopā ar Consortium of International Double Degrees 
(CIDD) 
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Dalība konferencēs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 1994 Dānija, Turcija, Anglija 

• 1995 Anglija, Polija 

• 1996 Slovēnija, Polija, Čehija, Anglija 

• 1996–2002 piedalīšanās 21 konferencē biznesa izglītības, uzņēmējdarbības, ekonomiskās
globalizācijas un menedžmenta jomā 

• 1997 Polija, Lietuva, Rumānija 

• 1998 Latvija, ASV 

• 1999 Maskava, Edinburga 

• 2000 Polija, Itālija, Slovēnija, Lietuva, Krievija 

• 2001 Horvātija, Itālija, Dānija, Igaunija, Anglija 

• 2001 51. Starptautiskā Atlantiskā Ekonomiskā Konference „The Impact of Opening up the
Public Procurement Market to Domestic Production”; Atēnas, Grieķija; 2001.g. marts; „Valsts
Iepirkumi Latvijā un Rietumvirzienā”; līdzautors A.Limanskis; zinātniskā atskaite 

• 2001 efmd starptautiskā konference un ikgadēja sapulce; Varšava, Polija; 2001.g. jūnijs 

• 2001 9. CEEMAN starptautiskā ikgadējā konference „Going International from an Emerging
Economy: Corporate Experience and Business School Challenge”; Dubrovnik, Horvātija; 
2001.g. septembris 

• 2002 Igaunija, Spānija, Polija, Vācija 

• 2002 10. CEEMAN starptautiskā ikgadējā konference „Leadership and our Future Society
Contribution from Central and Eastern Europe”; Bled, Slovēnija; 2002.g. septembris 

• 2002 Krievijas biznesa izglītības asociācija (РАБО– Российская Ассоциация Бизнес
Образования). 6. Starptautiskā konference "Biznesa izglītības efektivitāte un kvalitāte", Šarm 
El Sheikh, Ēģipte, 2002. novembris 

• 2004 Rīga, Latvija, 2. ikgadējā BMDA konference “Vadītāju konkurētspējas veicināšana
Baltijā” 

• 2004 Sankt- Pēterburga, Krievija, efmd konference„Eiropas Savienības paplašināšanos un
tās ietekme menedžmenta attīstībai”; efmd vadītāju un direktoru sanāksme 

• 2004 Cardiff pilsētas Biznesa Skola. Ikgadējā konference "Nodarbinātības pētījumi", Cardiff, 
Lielbritānija, 2004. septembris 

• 2004 Krievijas biznesa izglītības asociācija (РАБО). 8. Starptautiskā konference "Informatīvā 
sabiedrība un starptautiskās sadarbības perspektīvas", Goa, Indija, 2004. novembris 

• 2005 Tallina, Igaunija, 3. ikgadējā BMDA konference 
• 2005 University of the Western Cape (Bellville, South Africa), University of Cape Town, South

Africa in association with the OECD LEED Programme and the University of Essex, England,
5. Starptautiskais Uzņēmējdarbības Forums; Cape Town, Dienvidāfrika; 2005.g. septembris 

• 2005 Kijeva, Ukraina, Kijevas Starptautiskais Menedžmenta Institūts, 13. CEEMAN Ikgadējā
konference 

• 2005 Santiago, Čīli, Latin American Council of Management Schools, Global Forum on 
Management Education 

• 2006 Cīrihe, Šveice, Krievijas biznesa izglītības asociācijas (РАБО – Российская 
Ассоциация Бизнес Образования) starptautiskais zinātnes seminārs „Zināšanu pārvaldība” 

• 2006 AACSB un EFMD starptautiskā konference „Menedžmenta attīstība dažādos 
skatījumos” un ikgadēja sapulce; Parīze, Francija; 2006.g. aprīlis 

• 2006 Krievijas biznesa izglītības asociācija (РАБО). 10. Starptautiskā konference "Izglītības 
transformācija mainīgajā pasaulē", Agadir, Marokko, 2006. Novembris 

• 2007 Livigno, Itālija; Krievijas biznesa izglītības asociācija (РАБО). Starptautisks seminārs 
„Intelektuālais kapitāls: izveidošana un vadīšana pārejas apstākļos uz ekonomikas zinībām”,
2007.g. marts 
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Pētnieciskās aktivitātes 

• 2007 Oslo, Norvēģija; 5. ikgadējā BMDA konference „Reģiona nākotne – cilvēku labklājība”, 
2007.g. maijs 

• 2008. Ļubļana, Slovēnija; IEDC Beld School of Management, konference ”Managing Diversity
and Hope”, 2008. Maijs 

• 2008 Viļņa, Lietuva; 6. ikgadējā BMDA konference, 2008 Maijs 
• 2008 Tirāna, Albānija; CEEMAN ikgadēja konference „Management Education for the

Realities of Emerging Markets”, 2008 Septembris 
• 2008 Singapūra, Krievijas biznesa izglītības asociācija (РАБО). Starptautiskā konference 

„Bizness - izglītība kā izglītojošo pakalpojumu eksporta un importa priekšmets: Krievijas 
iespējas  21. gadsimtā”; 2008 Novembris 

• 2009 Milāna, Itālija; SDA Bocconi School of Management, „efmd vadītāju un direktoru
sanāksme, 2009. g.. janvāris 

• 2010 Caserta, Italy, CEEMAN vadītāju un direktoru sanāksme, “New Performance 
Challenges for Management Development Institutions” 

• 2010 Caserta, Italy, 18th ikgadējā CEEMAN konference ““New Global Performance 
Challenges: Implications for Management Development”” 

• 2011 Tamkeen, Bahrain, 10th Starptautiskais Uzņēmējdarbības Forums, “Entrepreneurship 
and Society: Creating Social, Economic, Cultural and Personal Value”  
 

- dzīves līmeņa un dzīves kvalitātes problēmas (ienākumi, izdevumi, valsts iepirkumi u.t.t.) 
- mazā un vidējā biznesa menedžments 
- profesionālās un akadēmiskās augstākās izglītības sistēmas pilnveidošana 

Izglītības papildināšana  

 

• Krievijas biznesa izglītības asociācijas (РАБО – Российская Ассоциация Бизнес
Образования) starptautiskais zinātniski-praktiskais seminārs „Dzīves cikli un mūsdienu 
biznesa pieauguma krīze”; 2009 Februāris; Bad Hofgastein, Austrija  

• Lielbritānijas Tirdzniecības kamera Latvijā. Biznesa seminārs „Par ekonomiskajām attiecībām
starp Latviju un Lielbritāniju”, 2007.g. novembris; Rīga, Latvija   

• Krievijas biznesa izglītības asociācijas (РАБО – Российская Ассоциация Бизнес
Образования) starptautiskais zinātnes seminārs „Zināšanu pārvaldība”; Cīrihe, Šveice; 
2006.g. marts 

• efmd ikgadēja vadītāju un direktoru sanāksme „Facing Strategic Choices”;
Rotterdama,Nīderlande; 2006.g. janvāris 

• COMENIUS Universitāte, seminārs "The implications of Changing Environment for Business
Education"; Zell am See, Austrijā; 2005.g. februāris 

• efmd ikgadēja vadītāju un direktoru sanāksme; Fontainebleau, Francija; 2005.g. janvāris 
• Harvardas Biznesa Skola. Seminārs "Inovācijas un jauno tirgu attīstība", Londona, Lielbritānija, 

2004. janvāris 
• efmd ikgadējā dekānu un direktoru sanāksme „Globālā re-orientācija” ; 2004g. janvāris; 

Lisabona, Portugāle 
• RSEBAA un Solfordas Universitāte. Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi „Pētniecisko darbu 

metodoloģija”, Rīga, 2003. augusts 
• Sankt - Pēterburgas Starptautiskais menedžmenta institūts (IMISP). Pasniedzēju intensīvā

vasaras īslaicīgā mācību programma „MBA programmas, filozofija, saturs, pasniegšanas
metodes”, Sankt Pēterburga, Krievija, 2003. jūlijs 

• efmd, AACSB. Seminārs Jaunajiem augstskolu vadītājiem, Parīze, Francija, 2003. maijs 
• IESE Biznesa Skola. Starptautiskās Fakultātes attīstības programma; Barselona, Spānija;

2002.g. februāris 
• CEEMAN. Mārketinga kursi. Ļjubļana, Slovēnija, 1996  
• Valsts Administrācijas Skola. Mārketinga kursi. Bornholma, Dānija, 1995  
• Stažēšanās Varšavas Universitātes Uzņēmumu vadības katedrā (10 mēneši),  1987 
• Mācības PSRS Tautas saimniecības akadēmijā, Maskava, 1985 

Cita noderīga pieredze 1981. – 1985. Latvijas Augstākās Izglītības Institūciju asociācijas priekšsēdētājs 
Aktualizēts: 29.03.2011 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Gundega Lapiņa   
Adrese Braslas 27/1- 27, Rīga LV-1084, Latvija 

Tālrunis 67561730 Mobilais tālrunis 29178592 
E-pasts gundegal@edi.lv 

Dzimšanas datums 23.04.1965 

Darba pieredze  
  

Laika periods 15.05.2000 – līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats Projektu vadītāja 
Galvenie pienākumi Starptautisko projektu pieteikumu gatavošana, projektu vadīšana, pārskatu gatavošana, 

projektos paredzēto darba uzdevumu veikšana 
Darba vietas nosaukums Latvijas Tehnoloģiskais centrs 

Laika periods 2006. – līdz šim brīdim 
Profesija vai ieņemamais amats Lektore 

Galvenie pienākumi Studiju kursa „Inovācija” un „Inovācija un kreativitāte” docēšana: lekcijas, praktiskie darbi 
Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa administrācijas augstskola, Meža iela 3, LV - 

1048 

Laika periods 1999 - 2000 

Profesija vai ieņemamais amats Personāla apmācības vadītāja 
Galvenie pienākumi Personāla apmācība 

Darba vietas nosaukums RD International Mārketinga nodaļa 

Laika periods 1997-1999 

Profesija vai ieņemamais amats Projektu vadītāja 
Galvenie pienākumi Starptautisko projektu pieteikumu gatavošana, projektu vadīšana, pārskatu gatavošana, 

projektos paredzēto darba uzdevumu veikšana, semināru vadīšana 
Darba vietas nosaukums RTU Tālmācības studiju centrs 

Izglītība  
  

Laika periods 2004 -2008  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Pedagoģijas zinātņu doktora diploms / Dr paed 

 
Izglītības iestādes nosaukums un veids 

Latvijas Universitāte  
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Laika periods 1995-1997 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Pedagoģijas maģistra diploms/ izglītības darba vadītāja kvalifikācija 
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Izglītības iestādes nosaukums un veids 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Laika periods 1983 - 1989 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms/ fiziķe, pedagoģe 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte 
  

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Angļu valoda teicami teicami teicami 
Krievu valoda labi labi labi 

  

Zinātniskā darbība un publikācijas 
 (par pēdējiem 6 gadiem) 

 Promocijas darbs augstskolu pedagoģijā “Inovācijas pedagoģiskā izpratne augstskolā”.  
Publikācijas un referāti starptautiskajās konferencēs  - sk. publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē
– 6 raksti recenzētos izdevumos, 6 piedalīšanās ar referātu starptautiskās konferencēs  

LZP un citu valsts finansēto pētījumu
projektu, programmu dalībnieks vai vadītājs

EK CIP Programmas EEN-Latvija projekta vadītāja, Ekonomikas Ministrijas līdzfinansējums  
EK 6.IP LATIRC projekta vadītāja, Ekonomikas Ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas 
līdzfinansējums  
„Inovatīvi risinājumi RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas veicināšanai 
Latvijā” – ESF finansējums 

Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks
vai vadītājs 

Koordinatore EK Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči programmas projektam „E-
Studiju kurss Inovācijas menedžments profesionālajai izglītībai”  
EK CIP programmas EEN-Latvija projekta vadītāja 
LATIRC (EK 6.IP) projekta vadītāja , F2F(EK 6.IP) projekta vadītāja Latvijā, SMEInnov8Gate 
(EK 6.IP) projekta vadītāja Latvijā 

Līgumdarbu dalībnieks vai vadītājs Pasniedzēja studiju kursiem  „Inovācijas” un „”Inovācija un kreativitāte” RSEBAA 
 

Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē

raksti recenzētos izdevumos

 

Lapina, G. “ Technology transfer activities in the Scope of Open Innovation – LTC experie
International Conference “Knowledge flow in Innovation System: From Idea to Action”, 15-17.09.2
conference proceedings. ISBN 978-9934-8159-0-4,  
p.58-62. 

 
Sutkus Arvydas, Vilys Mantas, Jakubavičius Artūras, Damkus Jurgis, Lapina Gundega. New 
Approaches for Fostering Innovation Capacities in Low and Medium-tech SMEs // Economics and 
Management: Current Issues and Perspectives. ISSN 1648-9098. 2009, Nr.1(14), p. 263-269. 
 
Lapina, G., Slaidins, I., “Innovation in Study methodology for Enhancement of Competitiveness o
Graduates of Electronics Study program”, European Integration Studies: Research and Topical
Technologia, Kaunas, 2007, 
 (75.–80. lpp.) 

Koķe T., Lapiņa G., „Innovation Centred University Curriculum – A Tool for Competitive 
European”, Conference Legal, Political and Economical Initiatives Towards Europe of Knowledge 
proceedings, Kaunas University of technology, Technologia, Kaunas, 2006. (77.-84.lpp) 

Lapina G., “Higher Education's Role as a Driver for Knowledge-based Economies: Finnish 
Lessons for Latvia”, Knowledge Based entrepreneurship, 2005, Knowledge Economy, EFFEELLE 
EDITORI, Italy. (337. – 348.lpp) 

Lapina,G., Slaidins, I., “Analysis and Perspective Development of Riga Technical University
Professional Study programme in Electronics”, Research Papers on  Adult Pedagogy, University
of Latvia, Rīga, 2005, (75.-85.lpp.) 
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Citas publikācijas  Publikācijas žurnālā „Komersanta Vēstnesis”: 
 G.Lapiņa, „Uzņēmumu misija – starptautiskās tehnoloģiju    
 pārneses veicināšanas instruments”, „KV” 2007/21, 12.-13.lpp. 

G.Lapiņa, „Ko Latvijas izglītība var mācīties no Portera teorijas”, „KV” 2006/10 (16), 14.-15.lpp. 
G.Lapiņa, „Inovācija – modes vārds vai realitāte”, „KV” 2005/3 12.-13.lpp., „KV” 2005/2 10.-
11.lpp. 

Saņemtie patenti un licences  --- 
Piedalīšanās ar referātu (jebkura veida)
starptautiskās zinātniskās konferencēs un 
kongresos  

Lapiņa G., Slaidiņš I., “Innovation in Study Methodology for Enhancement of Competitiveness of
the Graduates of Electronics Study Program”, Kaunas University of Technology, Proceedings of
conference “Legal, Political and Economical Initiatives Towards Europe of Knowledge”, Kauņa, 
2007 
 
Lapiņa G., Koķe T., “Implementation of Innovation Centred University Curriculum – Gateway to 
National Competitive Advantage.”, 6th International Entrepreneurship Forum 2006 , “New Venture 
creation and Creative trajectory: Entrepreneurship, Innovation and creativity in business”, Riga,
RSEBAA Septembris 2006.  
 
Lapiņa G., Žuga B., Balodis J., „Development of students’ understanding of innovation processes 
in universities: Enterprise Knowledge Development (EKD) modelling results”, Baltic Dynamics 
conference, Vilņa, Maijs 2006. 

Koke, T., Lapina, G., „Innovation Centred University Curriculum – A Tool for Competitive 
European”, Conference Legal, Political and Economical Initiatives Towards Europe of Knowledge
proceedings, Kaunas University of technology, Technologia, Kauņa, Aprīlis  2006. 
 
Lapiņa G., Slaidiņš I., “Innovation Oriented University-Industry Collaboration Models in Electronic 
Engineering”, EAEEIE 16.conference , Lappenranta, Finalnd, 06.06.05 

Lapiņa G., “Higher Education Driving Role for the Knowledge-based Economy: Finnish Lessons
for Latvia.”, Baltic Dynamics conference, Riga, September 2004. 

Piedalīšanās ar referātu cita veida
konferencēs.  

Lapiņa G., „Projekts IRC LATVIJA – veiksmīgs piemērs Latvijas dalībai EK pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības 5.Ietvarprogrammā” , 6.starptautiskā zinātniski praktiskā konference „ 
Projektu vadīšanas loma konkurētspējīgas sabiedrības attīstībā”, Rīga, LU, 2004.gada 
21.februārī 
 

 
 

Aktualizēts: 

 
 
 
07.12.2010 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Vitauts Liede 

Adrese NĪCGALES IELA 21, DZ. 21.,RĪGA, LV- 1035 
Tālrunis 67578477 Mobilais tālrunis 29215460 

  
E-pasts liede@lanet.lv 

Dzimšanas datums 13.08.51. 

Darba pieredze  
  

Laika periods 2001- pašlaik 

Profesija vai ieņemamais amats Docents 
Darba vietas nosaukums RISEBA, Menedžmenta un mārketinga katedra 

  
Laika periods 1997- 2001 

Profesija vai ieņemamais amats Klientu apkalpošanas pārvaldes vad., Uzņēmumu apkalpošanas daļas vad. 
Darba vietas nosaukums A/s Latvijas Krājbanka 

  
Laika periods 1994- 1997 

Profesija vai ieņemamais amats Kreditēšanas pārvaldes vadītājs, Restrukturēšanas daļas vadītājs 
Darba vietas nosaukums A/s Latvijas Unibanka 

  
Laika periods 1993-1994 

Profesija vai ieņemamais amats Valdes loceklis 
Darba vietas nosaukums A/s Rekobanka 

  
Laika periods 1991- 1993 

Profesija vai ieņemamais amats Ekonomikas pārvaldes vadītājs 
Darba vietas nosaukums Rīgas pils.TDP izpildkomiteja 

  
Laika periods 1978- 2009 

Profesija vai ieņemamais amats Vec pasniedzējs 
Darba vietas nosaukums Latvijas Universitāte   Ekon. un vad. fakultāte 

  

Izglītība  

Laika periods 2005- 2007 

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms 
Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadīšanā 
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Izglītības iestādes nosaukums un veids RISEBA 

Laika periods 1974- 1978 
Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 
Apliecinājums par aspirantūras beigšanu 

Izglītības iestādes nosaukums un veids 
                                            Laika periods

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums /
Piešķirtā kvalifikācija

Izglītības iestādes nosaukums un veids 
 
                                          Dzimtā valoda 

Maskavas Valsts Universitāte 
1969- 1973 
Diploms 

 Ekonomists 
Latvijas valsts Universitāte 

 
 

Latviešu 

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Krievu valoda  ļoti labi ļoti labi ļoti labi 
Angļu valoda  labi labi labi 

  
Piedalīšanās ar referātu cita veida 
konferencēs.  

2007 gads. Janvāris- aprīlis, 65. LU konference 

Papildu informācija Vairāk kā 15  būtisku vietējo un ārzemju mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas 
programmu apguve, ko apliecina attiecīgi sertifikāti- kas ir uzrādāmi pēc pieprasījuma.    

 
 

Aktualizēts: 

 
 
 
21.02.11. 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Ivars Linde 
Adrese A.Deglava iela 106/2-9, Rīga, LV-1082 

Tālrunis Mobilais tālrunis 29215785   
E-pasts ilinde@latnet.lv 

Dzimšanas datums 15.02.1952 

Darba pieredze  

Laika periods 2003.g. līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats docents, programmas “Uzņēmējdarbības vadība” direktors 
Galvenie pienākumi darbs ar studentiem 

Darba vietas nosaukums Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 

Laika periods 2000.g. – 2003.g.  

Profesija vai ieņemamais amats Kursu departamenta direktors 
Galvenie pienākumi Kursu darba nodrošināšana 

Darba vietas nosaukums SIA “Biznesa augstskola Turība”  

Laika periods 1997.g. – 2000.g.  

Profesija vai ieņemamais amats valdes priekšsēdētājs 
Galvenie pienākumi Norēķinu karšu biznesa vadīšana 

Darba vietas nosaukums AS “GLOBUS CARD”  

Laika periods 1996.g.  

Profesija vai ieņemamais amats viceprezidents 
Galvenie pienākumi Bankas darba organizēšana – kredītnodaļa, ārējie sakari, norēķinu kartes 

Darba vietas nosaukums Saules banka - 

Laika periods 1994.g. – 1995.g.  

Profesija vai ieņemamais amats viceprezidents 
Galvenie pienākumi Bankas darba organizēšana – kredītnodaļa, ārējie sakari, norēķinu kartes, valūtas 

operācijas 
Darba vietas nosaukums Latvijas Krājbanka  

Laika periods 1990.g. – 1994.g.  

Profesija vai ieņemamais amats Ārējo sakaru pārvaldes priekšnieks 
Galvenie pienākumi Bankas starptautisko sakaru izveidošana un organizēšana 

Darba vietas nosaukums Latvijas Krājbanka  

Laika periods 1988.g. – 1990.g.  

Profesija vai ieņemamais amats   inspektors starptautiskajos sakaros 
Galvenie pienākumi Bankas starptautisko sakaru izveidošanas uzsākšana 

Darba vietas nosaukums Latvijas Krājbanka  
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Laika periods 1982.g. – 1988.g.  

Profesija vai ieņemamais amats galvenais inženieris 
Galvenie pienākumi Uzņēmuma tehniskā darba organizēšana un vadīšana 

Darba vietas nosaukums Latvijas Republikāniskais kinofilmu iznomāšanas kantoris  

Laika periods 1976g. – 1982.g.  

Profesija vai ieņemamais amats vecākais inženieris 
Galvenie pienākumi Latvijas kinoteātru tehniskā darba organizēšana 

Darba vietas nosaukums Latvijas PSR Valsts Kinematogrāfijas komiteja  

Izglītība  

Laika periods 2002.g. – 2004.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

maģistrs uzņēmējdarbības vadībā, diploms PDA Nr.0182 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas maģistrantūra 

Laika periods 1971.g. – 1976.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

kvalifikācija – inženieris elektriķis, specialitāte – skaņu tehnika,  
diploms Ю Nr. 389512 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Ļeņingradas Kinoinženieru institūta elektrotehnikas fakultāte 

 
Prasmes 

 

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

krievu  5 5 5 
angļu  4 4 3 

  

Zinātniskā darbība un publikācijas 
 (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks vai
vadītājs 

Piedalīšanās ar pētījumu “Kvalifikāciju ietvarstruktūru izmantošana”: 
projektā Nr. 505327-LLP-1-2009-1-DE-KA4-KA4MP (Euro-Inf Spread, partnerorganizācija 
nr.3) un  
projektā Nr. 502102-LLP-1-2009-1-LT-ERASMUS-EVC 9TeaCamp) 
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Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos apgādos)  

populārzinātniskas publikācijas 

1.  Higher education: quality, equity and efficiency at the time of economic crisis, autors 
I.Linde; XI Starptautiskā konference – Партнёрство и сотрудничество в условиях 
социально-экономического кризиса в Центральной и Восточной Европe, Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 5.-7. maijā, 2010 – Polijā, rakstu krājums – Lublin: 
Wydawnictwo KUL, 2010, ISBN 978-83-7702-016-6, 64-67 lpp. 
2. Tourism Education Quality standarts and higher education in Latvia, publikācija, autors 
I.Linde;  The 8th Information Technologies and Management conference, ISMA, Rīga, Latvijā 
15.-16. aprīlī, 2010; Programma un tēzes, Rīga, ISMA, 2010, ISBN 1691-2489, 85 lpp. 
3. Drošības vieta sabiedrības mērķu sistēmā, publikācija, autors I.Linde, J.Dzelme; Drošības 
nostipināšana krīzes apstākļos: jauni izaicinājumi un netradicionālas pieejas, Rīgas Stradiņa 
Universitāte, Rīga, 10.aprīlī, 2010; Programma un tēzes, Rīga, RSU, 2010, ISBN 978-9984-
788-596-3, 23-25 lpp.  
4. Mentoring of E-learning Process,  prezentācija, autors I.Linde, The 7th INTERNATIONAL 
CONFERENCE Open learning and Distance education, Information Systems Management
Institute, Riga, Latvia, January 15-16, 2009 
5. The Influence of Tourism Services Quality on Consumer Choice, prezentācija, autori V. 
Chlaidze, I.Linde, I. Utinane-Suharevska, Latvijā, ISMA, The 7th Information Technologies 
and Management konference Information Systems Management Institute, Riga, Latvia, April 
16-17, 2009 
6. Six Sigma Method Aplication to the Perfection of Teaching Effect. Computer Modelling 
and New Technologies, Volume 10, No.2-2006, TSI, Riga-2006,  7-15 lpp. 
7. Outsourcing of  Delayed Payments – For and Against. ISMA, Starptautiskā zinātniskā 
konference „Information Technologies, Management and Society”, 2004. gada 15. – 16. 
aprīlis, Rīga, 86. – 87. lpp. 
8. Economical, social, and psychological barriers and motivation in employing people with 
disabilities. ISMA, Starptautiskā konference „Vienādas iespējas visiem”, 2004. gada 15.-17. 
janvāris, Rīga, 104.-114. lpp. 

Piedalīšanās ar referātu (jebkura veida)
starptautiskās zinātniskās konferencēs un
kongresos  

1. Evaluation of study programmes with virtual mobility, Presentation in poster exhibition,
Autori J.Dzelme, I.Linde;  
Conference on Future Expertise – New Ways to Learn – Somijā, Laurea University of Applied 
Sciences, 14.-15. oktobrī;  
2. Higher education: quality, equity and efficiency at the time of economic crisis, Paper 
sessions, autors I.Linde; XI Starptautiskā konference – Партнёрство и сотрудничество в 
условиях социально-экономического кризиса в Центральной и Восточной Европe,
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 5.-7. maijā, 2010 – Polijā  
3. Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izmantošana. Autori J.Dzelme, I.Linde. LU 
68.zinātniskās konferences Izglītības vadības sekcija, LU, Rīga, Latvijā, 05. maijā, 2010; 
Tourism Education Quality standarts and higher education in Latvia, prezentācija un 
publikācija, autors I.Linde;  The 8th Information Technologies and Management conference, 
ISMA, Rīga, Latvijā 15.-16. aprīlī, 2010; 
4. Drošības vieta sabiedrības mērķu sistēmā, prezentācija un publikācija, autors I.Linde, 
J.Dzelme; Drošības nostipināšana krīzes apstākļos: jauni izaicinājumi un netradicionālas
pieejas, Rīgas Stradiņa Universitāte, Rīga, 10.aprīlī, 2010; 
5. Module structure of Study Programme “Business Administration”, prezentācija, autors 
I.Linde, The 8th INTERNATIONAL CONFERENCE Open learning and Distance education,
Information Systems Management Institute, Riga, Latvia, January 21.-22., 2010    

Piedalīšanās ar referātu cita veida
konferencēs.  

 

Papildu informācija 1998.g. – 2010.g. – Latvijas Nacionālās Projektu vadīšanas asociācijas Valdes 
priekšsēdētāja vietnieks 

 
 

Aktualizēts: 

 
 
 
14.12.2010 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Olmanis Agris 
Adrese   Kurzemes prospekts 62 – 33, LV1067, Rīga, Latvija 

Tālrunis -   
Mobilais tālrunis 29246884 

Fakss  - 
E-pasts agris.olmanis@delfi.lv 

Pilsonība Latvietis 

Dzimšanas datums 11.09.1948 

Dzimums vīrietis 
 

 

Darba pieredze  
 

 

Laika periods 2009.g. decembris - pašlaik 

Profesija vai ieņemamais amats Maģistra studiju programmas „Projektu vadība” direktors 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Rīga, Meža 3 

Nozare Izglītības 

Laika periods 2005.g. marts - pašlaik 

Profesija vai ieņemamais amats Vieslektors 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, Meža 3 

Nozare Izglītības 

Laika periods 2004.g. septembris - pašlaik 

Profesija vai ieņemamais amats Valdes loceklis, lektors, projektu konsultants 
Darba vietas nosaukums un adrese Agra Olmaņa projektu birojs, SIA., Rīga, Kurzemes prospekts 62 – 33 

Nozare Projekta vadības konsultācijas 

Laika periods 2004.g.janvāris – pašlaik 

Profesija vai ieņemamais amats Lektors 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Rīga, Meža 3 

Nozare Izglītības 

Laika periods 1999.oktobris – pašlaik 

Profesija vai ieņemamais amats Lektors 
Darba vietas nosaukums un adrese Valsts administrācijas skola, Rīga, Raiņa bulvāris 4 

Nozare Publiskā pārvalde 

Laika periods 2006.g.novembris – 2007.g.septembris 
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Profesija vai ieņemamais amats  Eiropas Sociālā fonda projekta „Rīgas mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes 
stiprināšana Mūžizglītības stratēģijas ieviešanai” projekta koordinators uzņēmējdarbības un 
konkurētspējas attīstības virzienā 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Dome, Attīstības departaments 
Nozare Izglītības 

Laika periods 2002.g.oktobris – 2006.g.februāris 

Profesija vai ieņemamais amats Vieslektors 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Nozare Izglītības 

Laika periods 2000.g.oktobris – 2008.g.februāris 

Profesija vai ieņemamais amats Vieslektors 
Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte 

Nozare Izglītības 

Laika periods 2000.g. marts – 2004.g.augusts 

Profesija vai ieņemamais amats Projektu konsultants, projektu vadītājs 
Darba vietas nosaukums un adrese DECUS, SIA, Rīga 

Nozare Biznesa konsultācijas 

Laika periods 1999.g. marts – 2001.g.augusts 

Profesija vai ieņemamais amats Padomes loceklis 
Darba vietas nosaukums un adrese Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

Nozare Publiskā pārvalde 

Laika periods 1999.g. janvāris – 2000.g. marts 

Profesija vai ieņemamais amats Sekretariāta vadītājs 
Darba vietas nosaukums un adrese Nacionālā Trīspusējās sadarbības padome 

Nozare Publiskā pārvalde 

Laika periods 1995.g. novembris – 1998.g. decembris 

Profesija vai ieņemamais amats Priekšsēdētājs 
Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. 

Nozare Publiskā pārvalde 

Laika periods 1990.g. maijs – 1995.g. novembris 

Profesija vai ieņemamais amats Priekšsēdētājs 
Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība 

Nozare Publiskā pārvalde 

Laika periods 1986.g. oktobris – 1990.g. maijs 

Profesija vai ieņemamais amats Arodkomitejas priekšsēdētājs 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga, Kaļķu 1 

Nozare Publiskā pārvalde 

Laika periods 1973.g.septembris – 1986.g. oktobris 

Profesija vai ieņemamais amats Pasniedzējs, zinātniskais līdzstrādnieks 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas politehniskais institūts, Rīga, Kaļķu 1 

Nozare Izglītības 
  

Izglītība  
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Laika periods 1999.g.septembri – 2001.g.jūnijs 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte 
 

Laika periods 1968.gads - 1973.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inženieris – elektriķis (diploms ar izcilību)  
(specializācija – Automātika un telemehānika) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Politehniskā institūta Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte  

Laika periods 1955.gads - 1966.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Atestāts par vidējo izglītību 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Liepājas Raiņa 6. vidusskola 
  

  

  

Goda nosaukumi, apbalvojumi:   
 

 

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
 

 

Citas valodas Angļu, vācu un krievu valodas 
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda  3 Apmierinoši 3 Apmierinoši 4 Vāji 4 Vāji 4 Apmierinoši 

Vācu valoda  2 Labi 2 Labi 3 Apmierinoši 3 Apmierinoši 3 Apmierinoši 

Krievu valoda  1 Ļoti labi 1 Ļoti labi 1 Ļoti labi 1 Ļoti labi 2 Labi 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Datora lietošanas prasmes plašas datorzināšanas (MS Windows XP, Vista, MS Office XP, 2007, ieskaitot PowerPoint, Ms 
Project, Adobe PageMaker un Interneta pārlūkprogrammas) 

  

Vadītāja apliecība  No 1968.gada B. kategorijas  autovadītāja apliecība 
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Papildu informācija No 1999.g. augusta Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas biedrs 
 
Zināšanas un pieredze darbā ar Eiropas Savienības programmām: 

2001.g. jūlijs – 2006.g.jūnijs, ES programma TACIS, starptautisks nacionālo koordinācijas biroju 
atbalsta projekts, Holandes kompānijas Planet Consultants eksperts apmācību aktivitātē “Projekta 
cikla vadīšana, loģiskās struktūras metode” 
 
Darba pieredze saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondiem: 
Rīga, 2005.gada septembris, eksperts – treneris, Reaton Ltd. SIA darbinieku apmācība profesionālās 
izaugsmes programmā „Projektu vadība” Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros 

Jelgava, 2006.gada oktobris – novembris, eksperts –treneris nodibinājuma „Jelgava 21. gadsimtā” 
īstenotā projektā „NVO un pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Sociālā fonda pasākumu 
ieviešanai”. Projekta ietvaros iegūta pieredze un prasmes jauniešu, tai skaitā jauniešu ar īpašām 
vajadzībām organizāciju pārstāvju apmācībā 
 
Pieredze projektu vadīšanā: 
Vadības komitejas priekšsēdētājs (1996 - 1998) Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības tālākizglītības 
programma 
Papildus apmācība: 
1999.g.septembris – 2001.g.jūnijs, PHARE Programma: Valsts pārvaldes reforma, Pasniedzēju 
sagatavošanas projekts. Kurss „Projektu vadīšana”, Sertifikāts: Projektu vadīšana 2001 intensīvie 
kursi “Stratēģiskais mārketinga menedžments” 
1999.g.jūnijs – 1999.g.jūlijs, Eiropas Publiskās pārvaldes institūts, PHARE Programma: Valsts 
pārvaldes reforma, Pasniedzēju sagatavošanas projekts. Sertifikāts: Stratēģiskā vadīšana 
1999.g.aprīlis – 1999.g.jūnijs, Latvijas Universitāte, Brēmenes Universitāte, Valsts administrācijas 
skola. Sertifikāts: Projektu vadīšana 

Publikācijas 2005.g. maijs, „Loģiskās struktūras metode. Analīzes fāze, problēmu, mērķu un stratēģiju analīze”, 
Kirgīzijas koordinācijas birojs, Biškeka, 11lpp. 

2005.g. jūnijs, „Loģiskās struktūras metode. Plānošanas fāze, iejaukšanās loģika, objektīvi 
kontrolējamie kritēriji, pieņēmumi un riski”, Azerbaidžānas koordinācijas birojs, Baku, 12lpp. 

2005.g. jūlijs, „Projekta cikla vadība. Projektu identifikācija”, Tadžikijas koordinācijas birojs, Dušanbe, 
7lpp. 

2006.g. jūnijs, „Projekta cikla vadība. Projektu izvērtēšana, izvērtēšanas kritēriju izvēle, atgriezeniskās 
saites mehānisms”, Uzbekijas koordinācijas birojs, Taškenta, 9lpp. 

  

Aktualizēts 28.02.2011. 
 
 



©RISEBA, 2011                                     maģistra studiju programma “Projekta vadība” 
__________________________________________________________________________________________________ 

192 
 

   

 

Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Anatolijs Petrovs 

Dzimšanas vieta Krievija 
Adrese  Dzirnavu ielā, 102-5 

Tālrunis   29427495 
E-pasts apetrov@riseba.lv 

  

Pilsonība LR pastāvīgais iedzīvotājs 

  

Dzimums Vīrietis 

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 

grādi 
Asociētais Profesors ekonomikā 

Darba pieredze  
  

Laika periods No 2000.gada 
Profesija vai ieņemamais amats Asociētājs profesors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  

Laika periods No 1993.gada līdz 2000.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Mācību darbu direktors  
 Konsultants 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Biznesa Skola, Rīga 

Laika periods No 1990.gada līdz 1992.gadam   

Profesija vai ieņemamais amats Menedžmenta mācību centra direktors  
 Vadīja “Distant Learning Program in Supervisory Management” National 

Examining Board for Supervisory Management Program (NEBSM), U.K.bazē.  
Darba vietas nosaukums  Maskava 

Laika periods No 1977.gada līdz 1990.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Ekonomikas fakultātes menedžmenta katedras docents   
Darba vietas nosaukums  Rīgas  Tehniskas universitāte 

Izglītība  

  
Laika periods 2003.gada 18 – 30. maijs 

Izglītības iestādes nosaukums un veids International Management Teachers Academy IEDC - Bled School of 
Management, Slovenia 

Laika periods 1999.gada februāris 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Triz Chance Company: “Public Relations and Sales Promotion”, seminārs 
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Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas  Biznesa Skola, Rīga, Latvija 

Laika periods 1997.gads  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Carlson Learning Company International Network Mikos Learning 
Programs:"DiSK Management Strategies" and "Innovate with C.A.R.E. 
Profile"  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Seminārs Igaunijas Biznesa Skolā, Tallinna,  

Laika periods 22-26 Jan. 1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

AIB Bank (Ireland): “Train the trainers” and “Bank Training Managers” 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Seminārs  Rīgā . 

Laika periods 1996.gads 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Belģijas  Bankiru Asociācija: “Train the Trainers for "Bankfim" – Banku 
menedžmenta kompjuteru simulācijas kurss Rīga 

Laika periods 1995.gada novembris 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Price Waterhouse:” The Corporate Governance and Competitiveness”   

Izglītības iestādes nosaukums un veids Mācību programmas menedžeriem un treneriem Rīga. 

Laika periods 1995.gada maijs 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Wal. St. Investment managers, P.A.:”Investment and Financial Management ” 
seminārs 

Laika periods 1995.gada 23-27.jūnijs 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

BPP Bank Training: “Treasury and Capital Markets” 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids London, U.K. 

Laika periods 1993 – 1995 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Chartered Institute of Bankers (CIB) -Banking Certificate Programma 

Laika periods 1993.gads 

Izglītības iestādes nosaukums un veids ″Fairplace″ City of London: “Management Skills in Banking”, “Capital 
Markets,” and “Financial Accounting and Credit Analysis”, seminārs  Rīga. 

Laika periods   No 1990.gada līdz 1993.gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Doktorantūra Disertācijas darbs: Biznesa izglītības efektivitāte   

Izglītības iestādes nosaukums un veids Krievijas  Zinātņu Akadēmijā Maskavā   

Laika periods 1981.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Docenta diploms   
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskas universitātes  Ekonomikas fakultātes menedžmenta 
katedras 

Laika periods No 1973.gada līdz 1977.gadam  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas zinātņu kandidāts 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Maskavas Kalnrūpniecības Institūta aspirantūra  
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Laika periods No 1968.gada līdz 1973.gadam   

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inženiera diploms “Ražošanas vadības organizācija”  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Maskavas Kalnrūpniecības Institūts 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu, angļu, vācu  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 
Latviešu *   *   *   

Angļu *   *   *   
  

  

Zinātniskā darbība  
 

 

  
Publikācijas atbilstošajā zinātņu 
nozarē   

1. Management for Bankers // Mācību līdzeklis. Latvian Business School. Rīga,
Latvija. 2000.g., 197 lpp. 

2. Economics and the Bank’s role in the Economy // Mācību līdzeklis. Latvian 
Business School. Rīga, Latvija. 2000.g., 146 lpp. 

3. Менеджмент в банке // Mācību līdzeklis. Академия Народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации. Maskava, Krievija. 2001.g., 60 lpp.  

4. Разивитие навыков управления”// Programma un mācību materiāli uzņēmumu 
vadošo darbinieku apmācībai. Perfekta Consulting. Rīga, Latvija. 2004.g., 166 lpp. 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Rasa Pēce  
Adrese Melnsila iela 24-19, LV-1046, Rīga, Latvija 

Tālrunis 29103689 Mobilais tālrunis 29103689 
E-pasts rasa@rsebaa.lv 

  

Pilsonība Latviete 
  

Dzimšanas datums 28.07.19971 
  

Dzimums Sieviete 
  

  

Darba pieredze  
  

2007-šobrīd 
 

Profesija vai ieņemamais amats Docente, Ekonomikas un finanšu katedrā  
Galvenie pienākumi Lekciju kursu – grāmatvedība, finanšu grāmatvedība, grāmatvedība un finanses, vadības 

grāmatvedība vadīšana 
Darba vietas nosaukums un adrese RSEBAA, Meža iela 3, Rīga 

Nozare Izglītība 
  

2001-2007  

Profesija vai ieņemamais amats Lektore, Ekonomikas un finanšu katedrā  
Galvenie pienākumi Lekciju kursu – grāmatvedība, finanšu grāmatvedība, grāmatvedība un finanses, vadības 

grāmatvedība vadīšana 
Darba vietas nosaukums un adrese RSEBAA, Meža iela 1a, Rīga 

Nozare Izglītība 
  

1998-2001  

Profesija vai ieņemamais amats Lektore, Grāmatvedības katedrā 
Galvenie pienākumi Lekciju kursu – grāmatvedība, finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība, nodokļi vadīšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Biznesa augstskola Turība, Graudu iela 68, Rīga 
Nozare Izglītība 

1994-1998  

Profesija vai ieņemamais amats Mācību daļas metodiķe, asistente grāmatvedības katedrā 
Galvenie pienākumi Mācību procesa plānošana, amatu apvienošanas kārtībā lekciju kursu - grāmatvedība, finanšu 

grāmatvedība, vadības grāmatvedība vadīšana 
Darba vietas nosaukums un adrese Biznesa augstskola Turība, Graudu iela 68, Rīga 

Nozare Izglītība 
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Izglītība  
  

2004- 2008 
 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Profesionālais maģistra grāds „Uzņēmējdarbības vadībā” 

  

Izglītības iestādes nosaukums un veids AS „Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola” 

1995-1997  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Augstskolas diploms, uzņēmējdarbības vadītājs 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Augstskola SIA „Turības mācību centrs, studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” 
  

1992-1994  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Vidējās speciālās izglītības diploms, grāmatvede-ekonomiste 

Izglītības iestādes nosaukums un veids SIA „Turības mācību centrs” 
  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu  
  

  

  

Datora lietošanas prasmes Microsoft Office, Kentaurs Pro, Apvārsnis 
  

  

  

Vadītāja apliecība B kategorijas autovadītāja apliecība 
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   Europass 
Curriculum Vitae 

  
Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Pētersons Leonīds 
Personas kods 281041 - 11018 

Dzimšanas vieta Madonas rajona Bērzaunes pagasta Ūziķos 
Adrese (pieraksta un dzīves vietas) Pagasta iela 6, Ogre, Latvija  LV 5001 

Tālrunis 5067864 Mobilais tālrunis 9418849 
Fakss Nav 

E-pasts leopet@oic.lv 
  

Pilsonība Latvijas Republikas 
  

Dzimums Vīrietis 
  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 

grādi 
Asociētais profesors, Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.), Biznesa vadīšanas 
maģistrs (MBA) 

Darba pieredze  
Laika periods No 03.2007 

Profesija vai ieņemamais amats Asociētais profesors 
Darba vietas nosaukums Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

Laika periods 09.2000 – 02.2007  
Profesija vai ieņemamais amats Docents  

Darba vietas nosaukums Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
Laika periods 08.2001 – 11.2004  

Profesija vai ieņemamais amats Kvalitātes, vides un procesu vadītājs 
Darba vietas nosaukums Hanzas Elektronika, SIA 

Laika periods 07.1996 – 07. 2001 
Profesija vai ieņemamais amats Docents, stundu pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte. Radiotehnikas un sakaru fakultāte 
Laika periods 05. 1999 – 07. 2001 

Profesija vai ieņemamais amats Docents 
Darba vietas nosaukums Biznesa augstskola Turība 

Laika periods 07. 1998 – 05. 2000 
Profesija vai ieņemamais amats Docents. Ārējo sakaru departamenta vadītājs 

Darba vietas nosaukums Biznesa augstskola Turība 
Laika periods 07. 1996 – 07. 1998 

Profesija vai ieņemamais amats Docents. Vadības katedras vadītājs 
Darba vietas nosaukums Biznesa augstskola Turība 

Laika periods 09. 1995 – 07. 1996 
Profesija vai ieņemamais amats Docents. 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte. Ekonomikas fakultāte 
Laika periods 06. 1995 – 07 - 2001 

Profesija vai ieņemamais amats Docents, stundu pasniedzējs 
Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte. Rīgas biznesa institūts 

Laika periods 12. 1976 – 03. 1981 
Profesija vai ieņemamais amats Pasniedzējs. Daudzkanālu elektrosakaru katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte. Radiotehnikas un sakaru fakultāte 
Laika periods 09.1976 – 02. 1978 

Profesija vai ieņemamais amats Dekāna vietnieks mācību darbā 
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Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte. Radiotehnikas un sakaru fakultāte 
Laika periods 10. 1972 – 06. 1996 

Profesija vai ieņemamais amats Vecākais pasniedzējs. Docents 
Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte. Radiotehnikas un sakaru fakultāte 

Laika periods 03. 1969 – 05. 1972 
Profesija vai ieņemamais amats Tehniķis 

Darba vietas nosaukums Maskavas fizikas un tehnikas institūts (МФТИ) 
  

 
Izglītība 

 

  
Laika periods 02. 2007 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Piešķirts asociētā profesora akadēmiskais nosaukums. Profesora diploms Nr. 009 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskās Universitātes Ekonomikas un vadībzinātnes nozares Profesoru 
padome, lēmums Nr. 2  no 16.02.2007 

Laika periods 07. 1996  
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Piešķirts docenta akadēmiskais nosaukums. Docenta diploms Nr. 005 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Biznesa augstskola Turība 
Laika periods 10.1992 – 05. 1995 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms Nr. 000119  no 20.05.1995 
Piešķirts biznesa vadīšanas maģistra grāds 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskā universitāte. Rīgas biznesa institūts  
Laika periods 19. 05.1982 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Piešķirts docenta akadēmiskais grāds. Docenta diploms    ДЦ 053906  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskā universitāte. Vissavienības atestācijas komisija 
Laika periods 09.1969 – 07. 1972 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Zinātņu kandidāta diploms  MTH No 083426  Pielīdzināts doktora grādam, 
Doktora diploms Nr 000280   RTU H8 padomes lēmums 19.11.1992. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Maskavas fizikas un tehnikas institūts (МФТИ)   
Laika periods 09.1963 – 07. 1969 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms  ш 539456  No 30.07.1969 
Piešķirta kvalifikācija Inženieris - fiziķis 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Maskavas fizikas un tehnikas institūts (МФТИ) 
 

Kvalifikācijas celšana  
Laika periods 03.2008 

Semināra\treniņa nosaukums E - COMMERCE  
Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Tehniskā Universitāte,  Rīgas Biznesa Institūts, American Chamber of 

Commerce in Latvia 
Laika periods 10.2006 

Semināra\treniņa nosaukums Case Teaching Workshop with Randy Kudar 
Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Tehniskā Universitāte,  Rīgas Biznesa Institūts 

Laika periods 16 - 28. 05. 2004 
Semināra\treniņa nosaukums Faculty development program. Strategy track. 

Izglītības iestādes nosaukums International Management Teachers Academy, Slovenia  
Laika periods 08. 2003 

Semināra\treniņa nosaukums Staff training program "Research metodology and design" 
Izglītības iestādes nosaukums University of Salford, UK  and RISEBA 

Laika periods 03.1999 - 09.1999 
Semināra\treniņa nosaukums Online Internet course LOLA (Learning about Open Learning) 

Izglītības iestādes nosaukums Heriot - watt University, UK 
Laika periods 07.1995 - 09.1995 

Semināra\treniņa nosaukums Teacher Training Courses 



©RISEBA, 2011                          maģistra studiju programma “Projekta vadība” 
_____________________________________________________________________________________________ 

199 
 

Izglītības iestādes nosaukums Ottawa University, Canada.  Faculty of Administration 

Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 
Citas valodas  

Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi ļoti labi labi ļoti labi labi 
Angļu valoda  X  X  X 
Krievu valoda X  X  X  

Vācu valoda  X    X 
  
  

  
   

Zinātniskā darbība  
 

Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem 

  
LZP, valsts finansēto vai Starptautisko 

pētījumu projektu dalībnieks vai 
vadītājs 

Phare finansētais LETERA vadītais mācību iestāžu attīstības projekts 2003/004-979-
06-03/18      
  

  
Latvijas vai starptautisko projektu un 

programmu ekspertu padomju, komisiju 
loceklis 

Eksperts, ekspertu grupas vadītājs 2005 -2006. g.g. 
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Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē 
raksti recenzētos izdevumos

 mācību grāmatas
mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos

apgādos) 
     populārzinātniskas publikācijas 

 
citas publikācijas 

 Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem, norādiet pilnu nosaukumu, līdzautorus, 
izdevumu, publicēšanas gadu, vietu un lappušu skaitu, norādiet arī publicēšanai 
pieņemtos darbus) 

1. A.Kiščenko, O.Onževs, L.Pētersons. Business Administration studies for CEE 
countries via Internet.  Ekonomika ir vadyba 2000. Viļņas Universitātes Kauņas 
Humanitārās fakultātes starptautiskās zinātniskās konferences referātu
krājums. Kauņa, 2000 g. 6 lpp. 

 
2. A.Kiščenko, O.Onževs, L.Pētersons. Master of Business Administration studies 

in distance form – experience and problems. 
Proceedings of the International Conference  "Distance education for lifelong 
learning in 21-st century”.   Riga, 2000.  3 pp.  

3. A.Kiščenko, O.Onževs, L.Pētersons. Business Administration studies  via 
Internet. Online Educa Berlin  6-th International Conference on Technology 
Supported Learning & Training. Starptautiskās zinātniskās konferences referātu 
krājums.  Berlīne, 2000 g.  3 lpp.                                    ISBN 3-925144-09-9 

 
4. A.Kiščenko, O.Onževs, L.Pētersons.Tālmācības maģistrantūras studiju 

pieredze Biznesa augstskolā Turība. Ekonomisko un sociālo attiecību 
transformācija: procesi, tendences, rezultāti. Starptautiskās konferences rakstu
krājums. Rīga,  2001 g. 4 lpp.                    ISBN 9984 - 609 - 45 - 6 

 
5.  A.Dzedons. L.Pētersons. Rietumu biznesa vadības maģistru studiju realizācija 

Latvijas augstskolās. II Pasaules latviešu zinātnieku kongresa referātu tēžu 
krājums. Rīga, 2001 g. 1 lpp.                        ISBN 9984-9542-0-X 

 
6.  L.Pētersons.Uzņēmējdarbības vadības maģistru tālmācības programmas 

izveidošanas iespējas. Ekonomikas un uzņēmējdarbības problēmas Latvijā. 
Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas
rakstu izlase. Rīga, RSEBAA, 2002 g. 5 lpp. ISBN 9984 -705 - 02 - 1 

 
 

1. J.Caune, A.Dzedons, L.Pētersons. Stratēģiskā vadīšana. Rīga, Kamene. 
2000. – 232 lpp. 

2. Nevils Leiks. Stratēģiskā plānošana. Rīga: SIA Multineo, 2007. - 247 lpp. 
ISBN 978 - 9984 - 9957 - 0 – 1  Tulkojuma redaktors L. Pētersons. 
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Piedalīšanās ar referātu (jebkura 
veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem, norādiet pasākuma norises vietu un 
laiku, referāta nosaukumu, līdzautorus, tēžu publicēšanas izdevumu, vietu, gadu, lpp. 
 
1.Viļņas Universitātes Kauņas Humanitārās fakultātes zinātniskā konference 
Ekonomika ir vadyba 2000, Kauņa, 2000.  
Referāts: A.Kiščenko, O.Onževs, L.Pētersons. Business Administration studies for 
CEE countries via Internet. 6 pp. Abstracts Published by Vilnius University Kaunas 
Humanitarian Faculty. Kaunas, 2000. 
2. 6-th International Conference on Technology Supported Learning & Training 
“Online Educa Berlin”, Berlīne, 2000.  
Referāts: A.Kiščenko, O.Onževs, L.Pētersons. Business Administration studies  via 
Internet. 3. pp. Abstracts published by Online Educa, Berlin. 2000.  
3. Starptautiskā konference  "Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: procesi, 
tendences, rezultāti".  Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2001.  
Referāts: A. Kiščenko, O. Onževs, L. Pētersons. Tālmācības maģistrantūras studiju 
pieredze biznesa augstskolā Turība. 4 lpp. Publicēts konferences rakstu krājumā, 
Rīgā, 2001.  
4. Second World Congress of Latvian Scientists, Riga, 2001. August 14-15 
Referāts: A.Dzedons. L.Pētersons. Rietumu biznesa vadības maģistru studiju 
realizācija Latvijas augstskolās. 1. lpp. Publicēts LZA izdevniecībā Rīgā 2001.g.  
5. Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas 
starptautiskā zinātniskā konference. "Ekonomikas un uzņēmējdarbības problēmas 
Latvijā", Rīga,  2002.  
Referāts:L.Pētersons. Distance Education for MBA Program in RICEBA  5. lpp.  
Publicēts RSEBAA zinātnisko rakstu izlasē, Rīga, 2002. g.  
 

  
Piedalīšanās ar referātu cita veida 

konferencēs 
Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem, norādiet pasākuma norises vietu un 
laiku, referāta nosaukumu, līdzautorus, tēžu publicēšanas izdevumu, vietu, gadu, lpp. 
 
1. Internacionāla  konference “Distance education for lifelong learning in 21-st century” 
Latvijas Universitātē, Rīga, 2000.  
Referāts: A.Kiščenko, O.Onževs, L.Pētersons. Master of Business Administration 
studies in distance form – experience and problems. 3 pp. Published in Latvian 
University, Riga, 2000.  
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  
Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Senņikova Irina 
Adrese Liepu iela 13, Saulkrasti , LV-2160, Latvija 

Tālrunis Darba: +371 67 50 02 51 Mobilais tālrunis: +371 29 41 63 75 
Fakss +371 67 50 02 52 

E-pasts irina.sennikova@riseba.lv  
  

Pilsonība Latviete 
  

Dzimšanas datums 10.02.1963 
  

Dzimums Sieviete  
  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 

grādi Ekonomikas zinātņu doktora zinātniskais grāds vadībzinībās (Dr.oec.), as.profesore 

  
Darba pieredze  

  

Laika periods 2010.- līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats Rektore (apstiprināta rektores amatā uz 5 gadiem atbilstoši Augstskolu likuma noteikumiem un 
RSEBAA Satversmei) 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
  

Laika periods 2009.- 2010 

Profesija vai ieņemamais amats Rektora vietas izpildītāja 
Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

  
Laika periods 2004- 2009 

Profesija vai ieņemamais amats Starptautiskās sakaru prorektore, docente 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

  
Laika periods 2003 - 2004 

Profesija vai ieņemamais amats Rektora vietas izpildītāja 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

  
Laika periods 1993 - 2003 

Profesija vai ieņemamais amats Starptautisko sakaru prorektore. Starptautiskā mācību centra direktore. Vakara nodaļas vadītāja. 
Angļu valodas pasniedzēja 



©RISEBA, 2011                          maģistra studiju programma “Projekta vadība” 
_____________________________________________________________________________________________ 

203 
 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
  

Laika periods 1991 - 1993 
Profesija vai ieņemamais amats Brīvās apmācības programmas direktore 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Biznesa skola 
  

Laika periods 1987 - 1991 
Profesija vai ieņemamais amats Angļu valodas skolotāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 86. vidusskola 
  

Izglītība  
  

Laika periods 2009 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Ekonomikas zinātņu doktora zinātniskais grāds vadībzinībās (Dr.oec.) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Leona Kozminski Akadēmija (Leon Kozminski Academy (Polija) 
  

Laika periods 2006 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Maģistra grāds vadībzinībās (MSc.) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids IEDC Bled Menedžmenta Skola (IEDC - Bled School of Management) (Slovēnija) 
  

Laika periods 1999 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
MBA grāds (International  Executive MBA) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids IEDC Bled Menedžmenta Skola (IEDC - Bled School of Management) (Slovēnija) 
  

Laika periods 1981 - 1987 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Grāds angļu filoloģijā, angļu valodas skolotāja, specializācija – angļu valoda 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte  
  

Prasmes  
  

Dzimtā(s) valoda(s) Krievu 
  

Cita(s) valoda(s)  
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
Angļu valoda  C2 Augstākais 

līmenis C2 Augstākais 
līmenis C2 Augstākais 

līmenis C2 Augstākais 
līmenis C2 Augstākais 

līmenis 
Latviešu valoda  C2 Augstākais 

līmenis C2 Augstākais 
līmenis C2 Augstākais 

līmenis C2 Augstākais 
līmenis B2 Vidējais līmenis 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
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Sociālās prasmes - Darbs komandā: darbošanās dažāda veida komandās un to pētīšana;   
- Līderības iemaņas: pieredze vadīt biznesa augstskolu, stratēģisko pārmaiņu iniciēšana un 
īstenošana; 
- Projektu vadība: – dažāda veida projektu koordinēšana; 
- Komunikāciju spējas: profesionālās darbības dēļ ļoti daudz jākomunicē dažādos 
- Starpkulturālās iemaņas: mācīšanās starptautiskajā vidē, esmu saistoša multikulturālās studentu 
grupai; piedalīšanas dažādos starptautiskajos projektos  

  
Organizatoriskas prasmes Ir daudzpusīga vispārējā pieredzē vadībā vadot biznesa augstskolu rektora pienākumu izpildītājas 

amatā. Dalība dažādos vispārējos menedžmenta kursos ieskaitot CEEMAN seminārus par to Kā vadīt 
Biznesa skolu, Jauno Vadītāju programma notika 2003. gadā, kura organizēja efmd un AACSB, 
Starptautisko Vadītāju programma notika 2008. gadā, kura organizēja efmd un Biznesa Skolu 
Asociācija no Lielbritānijas, Harvardas Biznesa Skolas seminārs par inovācijām un Jauno tirgu 
attīstību notika 2004. gadā 

  
Datora lietošanas prasmes Kompetenta Microsft Office vairākās programmās, NVIVO kvalitatīvo datu analīzes programmatūrā  

  
Kvalifikācija Vadīju RSEBAA Ārējos sakarus, veidoju un vadīju dažādus partnerības projektus, organizēju dažādus 

starptautiskos projektus – darbseminārus, seminārus, konferences utt. Esmu aktīvi iesaistīta studiju 
programmu attīstībā, vadīju dažus akreditācijas procesus, kā arī darbojos kā CEEMAN (Central and 
Eastern European Management Development Association) akreditācijas komisijas locekle. Esmu 
izgājusi dažādus apmācības kursus par situāciju analīzes veikšanu un rakstīšanu un mācību 
metodoloģiju, ieskaitot divu mēnešu dalību Starptautiskajā Akadēmiskā Personāla Attīstības 
Programmā Skolā IESE (Barcelona, Spānija) 2002. gadā un 10 dienas Eiropas Starptautiskajā 
Kolokvijā Harvardas Biznesa Skolā (Bostona, Amerikas Savienotās Valstis) 2005. gadā 
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Profesionāla pieredze Datums: 2000 – līdz šim brīdim 
Vieta: Rīga 
Organizācija: RSEBAA 
Amats: asoc. profesore, docente 
Pasniegšana: Bakalaura programmu līmenī - „Līderība” un „Organizatoriskā uzvedība”; Maģistra
programmu līmenī – „Organizāciju vadība”, „Līderība un Pārmaiņu Vadība”, „Starpkultūru līderība”.
Bakalaura un maģistra darbu vadība un recenzēšana.  
 
Datums: 2007. gada augusts, 2008. gada janvāris, 2009. gada augusts 
Vieta: Tartu, Igaunija 
Organizācija: Baltijas Aizsardzības Koledža 
Amats: Vieslektors – nodarbību „Līderība: teorija un veidi. Līderība un Cilvēka Vide un Multikulturālā
Vide” vadīšana NATO virsniekiem.  
 
Datums: 2000 - 2005 
Vieta: EU   
Organizācija: Eiropas Komisija, DG Pētījums (5-tā Ietvarprogramma for RTD)  
Amats: Partneris ES finansētā projektā par starpkulturālām zināšanām, pētījumu un menedžmentu  
Atbildība: dalība vairākās projekta aktivitātēs, zinātnisko rakstu recenzēšana  
 
Datums un vieta: 2004.gada februāris - ESM-Tbilisi un Caucasus Biznesa Skola (Gruzija), 2005. gada
jūnijs - ESM-Tbilisi (Gruzija), 2006. gada februāris - KMBS (Ukraina), 2006. gada aprīlis - SBS Šveices
Biznesa Skola (Šveice), 2008. gada jūnijs - St Andrews Universitāte (Skotija) 
Organizācija: CEEMAN  
Amats: Akreditācijas komisijas locekle  
Atbildība: skolu aktivitāšu pārbaude akreditācijas pretendēšanai un atbilstībai akreditācijas standartiem,
nodrošinot ar rekomendācijām stratēģiskai attīstībai  
 
Datums: 2004. gada decembris 
Vieta: Trento (Itālija)   
Organizācija: OECD, LEED Programma  
Amats: Konsultante 
Atbildība: semināra par Kapacitātes veidošanu Uzņēmējdarbībā un Mazo nu Vidēju uzņēmumu 
attīstību vadīšanas veicināšana 

  

Zinātniskā pētniecība Zinātniskā pamatinterese ir saistīta ar Intelektuālo uzņēmējdarbību, kā arī ar tādiem virzieniem kā 
darba tirgus un organizācijas pētīšana 

  

Latvijas Zinātniskās Padomes, valsts 
atbalstīto vai starptautisko zinātnisko 

projektu dalībnieks vai vadītājs  

Projekta eksperte “Latvijas Lauksaimniecības un lauku attīstības rezultātu
novērtējums” SAPARD programma, 2007. gads 

 
Eiropas Komisija, DG Pētījums (5-tā Ietvarprogramma for RTD). Partneris ES
finansētā projektā par starpkulturālām zināšanām, pētījumu un menedžmentu -
dalība vairākās projekta aktivitātēs, zinātnisko rakstu recenzēšana, 2000-
2005.g.g. 

  

Latvijas un starptautisko projektu un 
programmu ekspertu padomes locekle  

CEEMAN Valdes locekle 
 
EQUAL Valdes priekšsēdētāja (kopš 2010. gada 20. maija) 
 
Essex Universitātes Uzņēmējdarbības un Biznesa Skolas Vecākais Padomes loceklis  
 
Starptautiskā Uzņēmējdarbības Foruma dibināšanas loceklis 
 
Solfordas Universitātes Asamblejas loceklis 
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Publikācijas attiecīgajās zinātniskajās
jomās 

Raksti recenzētajos izdevumos
Monogrāfijas

Mācību grāmatas
Studiju veidi (reģistrētajās izdevniecībās)

 Populārās zinātniskās publikācijas
Citas publikācijas 

Miniet informāciju par pēdējiem 6 gadiem, norādot pilnu nosaukumu, līdzautorus, izdevumu, 
publikācijas gadu, vietu un lappušu skaitu, norādiet iesniegto publikācijas rakstu. 
1. I.Senņikova, “ Intellectual Entrepreneurship in Latvia”. Leon Kozminski Uzņēmējdarbības un
Menedžmenta Akadēmijas (Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management)
izdevums „Intellectual Product and Intellectual Capital”, ISBN 83-86846-65-8, 319-340 lpp, 2003,
Varšava, Polija. 
2. I.Senņikova, „Intellectual Entrepreneurship as a Possible Key to Success of Baltic Managers”.
Rakstu krājums, Baltijas Menedžmenta attīstības asociācijas (BMDA-Baltic Management Development
Association) 2. Ikgadējā konference „Enhancing Baltic Managerial Competitiveness”, 2004, Rīga. 
3. I.Senņikova, P.Kidger, „The Contribution of Intellectual Entrepreneurship to the Economic
Transformation of the Economy of Latvia”. Rakstu krājums Cardiff Biznesa Skolas rīkotās 19. ikgadējā
Nodarbinātības Pētījuma konferences „Management, Work and Organization in Postsocialist Societies”
ietvaros, 2004, Cardiff, Lielbritānija. 
4. I. Sennikova, “Cross- cultural Consequences of European Enlargement”. Rakstu krājums; 12.
ikgadējā CEEMAN konference “Enlargement of the EU and Its Impact on Management Development“,
2004, Sankt - Pēterburga, Krievija.  
5. I. Sennikova, «Интеллектуальное предпринимательство и его вклад в развитие экономики
Латвии». Rakstu krājums; Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitātes starptautiskā konference
"Menedžmenta un mārketinga teorija un prakse", 253 lpp., 2005, Minska, Baltkrievija. 
6. I.Sennikova, B.Kurovs „Управление и капитализация знания”; rakstu krājums; Baltkrievijas Valsts
ekonomikas universitāte; VII starptautiskā zinātniski–praktiskā konference "Menedžmenta un
mārketinga teorija un prakse"; 2006, Minska, Baltkrievija; 163.lpp. 
7. I.Sennikova, B.Kurovs, “Phenomenon of intellectual entrepreneurship and emerging patterns of
intellectual entrepreneurship in Latvia”. Journal of Business Economics and Management, 2006, Vol.7
No 3, 131-138 lpp., 2006, Rīga. 
8. I. Sennikova, B. Kurovs “Intellectual Entrepreneurship as Capitalisation of Knowledge in Innovative
Environment”. Rakstu krājums; 6. Starptautiskā Uzņēmējdarbības Foruma konference “New Venture
Creation and the Creative Trajectory: Entrepreneurship, Innovation and Creativity in Business”, 2006,
Rīga.  
9. I. Sennikova, “Przedsiebiorczosc intelektualna na Lotwie”. Publicēts zem Kwiatkowski, Kaminski 
redakcijas; Wiedza, Przedsiebiiorczosc, Bogatctwo, Wyzsca Szkola Przedsiesiebiorczosci I 
Zarzadzania, ISBN 83-89437-49-X, 2006, Varšava, Polija. 
10. J. Dobbson, I. Sennikova, „From fundamental freedom to political and economic ‘hot potato’ in 50 
years: labour mobility and migration within the EU”. Journal of Business Ecoonmics and Management, 
Vol. 8, No.2, 123-136 lpp., ISSN 1611-1699, 2007, Rīga. 
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Dalība ar (jebkura veida) ziņojumu 
starptautiskajās zinātniskajās 

konferencēs un kongresos  

Miniet informāciju par pēdējiem 6 gadiem, norādot pasākuma vietu un laiku, ziņojuma nosaukumu,
līdzautorus, abstrakta izdevumu, vietu, gadu, lappušu skaitu.  
• Baltijas Menedžmenta attīstības asociācijas (BMDA-Baltic Management Development Association) 2.

ikgadējā konference „Enhancing Baltic Managerial Competitiveness”. Plenārsēdes prezentācija
”Intellectual Entrepreneurship as a Possible Key to Success of Baltic Managers”, Rīga, 2004.   

• 19. ikgadējā Nodarbinātības Pētījuma konference „Management, Work and Organization in
Postsocialist Societies” hosted by Cardiff Business School. Senņikova, P.Kidger, Raksts „The
Contribution of Intellectual Entrepreneurship to the Economic Transformation of the Economy of
Latvia, Cardiff, Lielbritānija, 2004. 

• 12. ikgadējā CEEMAN konference “Enlargement of the EU and Its Impact on Management
Development“. Semināra prezentācija “Cross- cultural Consequences of European Enlargement”,
Sankt - Pēterburga, Krievija, 2004. 

• RSEBAA Starptautiskās konference „Next Decade Challenges for Business”.I. Sennikova, B.Kurovs,
Zinātniskais raksts “Phenomenon of intellectual entrepreneurship and emerging patterns of
intellectual entrepreneurship in Latvia”, Rīga, 2006.  

• 6. Starptautiskā Uzņēmējdarbības Foruma konference “New Venture Creation and the Creative
Trajectory: Entrepreneurship, Innovation and Creativity in Business”. I. Sennikova, B. Kurovs,
Zinātniskais raksts “Intellectual Entrepreneurship as Capitalisation of Knowledge in Innovative
Environment”, Rīga, 2006. 

• RSEBAA Starptautiskās konference ‘Employment and Labour Market Movements – Conflicting
Paradigms in a Globalised World’. J. Dobson, I. Sennikova, Zinātniskais raksts “From fundamental
freedom to political and economic ‘hot potato’ in 50 years: labour mobility and migration within the
EU”, Rīga, 2007.  

• Pasaules uzņemējdarbības monitors “Entrepreneurship: Setting the Development Agenda”,
Prezentācija „Entrepreneurship and the Challenges for Economic Development”, Londona,
Lielbritānija, 2007. 

• Kopējā CEEMAN, RABE, CAMAN, REGENA konference “Business Education to Support Countries
Competitiveness. Prezentācija “Preparing international managers through providing international
study and work experience” sekcijā „Starptautiskās biznesa sadarbības izaicinājums un iespējas”,
Almata, Kazahstāna, 2007. 

• Ziemeļvalstu-Baltijas valstu konference “Developing Joint Programmes and Degrees”. Prezentācija
“Designing joint programmes: defining academic and professional competences”, Tampere, Somija,
2007. 

• 6.. ikgadējā Baltijas Menedžmenta attīstības asociācijas BMDA-Baltic Management Development
Association) 2. ikgadējā konference “If Ever…”: Growing Tomorrow’s Leaders”. Mācību kafe
vadīšana “How can we deal with leadership problems?”, Viļņa, Lietuva, 2008. 

• Fastleader menedžmenta konference “Management and Effectiveness”. Prezentācija “Ļeadership
Styles and Effectiveness”, Rīga, 2008. 

• 16. ikgadējā CEEMAN konference “Management Education for the Realities of Emerging Market”,
Darba grupas “Partnerships and alliances” moderators, Tirana, Albānija, 2008. 

• CEEMAN Vadītāju un Direktoru sanāksme “Business School Responses to Global Crisis”.
Prezentācija “Responding to Customers Needs: Implications for Faculty, Research, Educational
Programs”, Rīga, 2009. 

• 17. ikgadējā CEEMAN konference “Local Responses to Global Crisis”, Konferences vadītājs, Rīga,
2009. 

  
Vadītāja apliecība B kategorija 
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 Europass 

curriculum vitae 
  

 
 Personas informācija 

 
Vārds / Uzvārds   Alevtīna Višņevska 

Adrese  Stirnu 15a – 59, LV 1035, Rīga, Latvija   
Tālrunis  7576509 Mobilais tālrunis: Mobile: 6042011 
E-pasts  wtitle@mail.ru 

 
Pilsonība  Pilsonis 

 
Dzimšanas datums (P.k.)  141048-10700 

 
 Dzimums  sieviete 

 
Vēlamā nodarbošanās / profesiju 

joma 
 Docente 

 
Darba pieredze 

 
  1999 – 2006.g. Docente. Ekonomikas un kultūras augstskolā. Lomonosova 1, Rīga. 

1981 – 1999.g. Docente. Latvijas tautsaimniecības vadītāju un speciālistu valsts institūts.  
Kalpaka bulv. 10, Rīga. 
1976 – 1981.g. Zinātnisko un tehnisko informācijas daļas priekšniece. Rūpnīca „Komutators”. 
Ganību dambis 38, Rīga. 

 
Izglītība 

 
  2002.g.  Apliecība №2002.09.M25. Kasatka Consulting Group & Russian Marketing School. 

Marketings. 
1999.g. Pedagoģijas doktore. Diploms Nr.001549. Latvijas Universitāte. 
1995.g. Sertifikats. International Business School Polija. Marketings, reklāma. 
1976.g. Pedag. zin. kandidats. Diploms Nr.089498. Leningradas Valsts kultūras instituts. 
1970.g. Zinatn.-tehniskā inform. specialists. Diploms Nr.466084. Leningradas Valsts kultūras 
instituts. 

 
 Prasmes 

 
Dzimtā valoda  Krievu 

 Citas valodas 
Pašnovērtējums  Izpratne Runāšana Rakstīšana 

 Līmenis (*)   Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs  
Latviešu valoda   +  +  +  +  + 

 Angļu valoda   +  +      + 

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē 
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Sociālās prasmes  I. Zinātniskā darbība un publikācijas 
Piedalīšana konferencēs: 
1. Starptautiskā zin. prakt. konference “Tirgus ekonomikas valsts integrācijas apstākļos: 

problēmas, perspektīvas.” – 2003.g. 27-28 maijā. – Rīga: EKA. 
2. Starptautiskā Internet konference “Sistēmas, processi un modeļas ekonomikā un 

menedžmentā”. 2003.g. 6. okt.– 3.novembrī. Maskavas Industrialā Universitāte. 
3. Starptautiskā zin. konference “Poland in Enlarged European Union Conditions and 

Perspectives of Development”. – 2004.g. 21-23 septembrī. Wroclav, Polija. 
4. Starptautiskā zin.konference “Regionu attistība” 2005.g. Torun, Polija. 

Publikācijas: 

1. Tirgzinības automatizētās informācijas sistēmas (TAIS) izveidošana. Rīga: EKA, 
2002.g. 

2. Reklamas vieta mārketingā. Rīga: EKA, 2003.g. 
3. Практикум по маркетингу. Рига: ВШЭК, 2004.g. 
4. Реклама: некоторые аспекты теории и практики. Рига: ВШЭК, 2004.g. 
5. Оценка результатов предпринимательства и анализ эффективности рекламы. / 

Совместно с Л. Рейх. Рига, 2004. 
6. Оценка эффективности рекламной деятельности. Санкт-Петербург: ИВЭСЭП, 

2004. 
7. Marketinga pamati. / kopā ar Ž.Caurkubule. Rīga: Marketings, 2005. 

II. Pedagoģiskā darbība 

Lasāmie pamatkursi: 
1. Tirgzinības.                                            – 4 kredītpunkti 
2. Starptautiskās tirgzinības un reklāma.   – 2 kredītpunkti 
3. Reklāmas menedžments.                      – 2 kredītpunkti 
4. Tirgzinības kommunikācijas.                 – 2 kredītpunkti 
5. Tirgzinības pētījumi.                              – 2 kredītpunkti 
6. Personālu vadība.                                 – 2 kredītpunkti 

 
Izstrādātās studiju programmas: 
1. Komerczinības (303411), apstiprināts Tālākizglītības centrā “Olympija” 03.04.2003.g. 

Licence Nr.P133 

Lekcijas ārzemju augstskolās: 
1. ИВЭСЭП Sankt-Peterburgs: 2001/2002 m.g.; 2002/2003 m.g.; 2003/2004 m.g.; 

2004/2005 m.g. 
 

 
Organizatoriskas prasmes  2001-2005.g. EKA senāta loceklis. 

2002-2004.g. SIA „Roše” konsultants. 
2005-2006.g. Dr.Nona International Ltd oficiālais konsultants. 

 
Datora lietošanas prasmes  MS Word, MS Excel, MS PowerPoint; Windows XP/2000 

 
Autovadītāja apliecība  Nav 

 
Papildu informācija  Darbs studiju programmas padomē: 2002/2003 m.g. „Uzņēmējdarbības ekonomika un 

administratīvais darbs” bakalaura studiju programmā. 
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Europass 
Curriculum Vitae 

 

  

Personiskā informācija  

Vārds, Uzvārds Andris Vīgants  
Adrese 119-11, Lubānas iela, LV-1021, Rīga, Latvija 

Telefons 67501241 Mobīlais: 29243094  
Fakss 67501240 
E-mail andris@ljmc.lv 

Tautība Latvietis 
Dzimšanas dati 17.12.1947 

Dzimums Vīrietis 

Darba pieredze  
Laiks  2005. līdz šodienai 

Ieņemamais amats Valdes loceklis 
Galvenā nodarbošanās un pienākumi Kopā ar citiem valdes locekļiem vadu un pārstāvu akciju sabiedrību 
Darba devēja nosaukums un adrese A/s “Latvijas Jūras medicīnas centrs”, Patversmes iela 23, Rīga, Latvija 

Biznesa sektors Medicīna 
Laiks  2003. līdz šodienai 

Ieņemamais amats Finanšu direktors 
Galvenā nodarbošanās un pienākumi Finanšu analīze un plānošana, kapitāla struktūras veidošana, investīciju plānošana 
Darba devēja nosaukums un adrese A/s “Latvijas Jūras medicīnas centrs”, Patversmes iela 23, Rīga, Latvija 

Biznesa sektors Medicīna 
Laiks  2002. līdz šodienai 

Ieņemamais amats Pasniedzējs 
Galvenā nodarbošanās un pienākumi Finanšu pārvaldības kurss maģistratūras studentiem 
Darba devēja nosaukums un adrese Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola; Meža iela 1, Rīga, 

Latvija    
Biznesa sektors Izglītība 

Laiks  1999 .– 2003. 
Ieņemamais amats Projektu finanšu vadītājs 

Galvenā nodarbošanās un pienākumi Pakalpojumu pašizmaksas novērtēšanas sistēmas izstrāde un ieviešana; investīciju plānošana 
Darba devēja nosaukums un adrese A/s “Latvijas Jūras medicīnas centrs”, Patversmes iela 23, Rīga, Latvja 

Biznesa sektors Medicīna 
Laiks  1996. – 2005. 

Ieņemamais amats Pasniedzējs 
Galvenā nodarbošanās un pienākumi Finanšu matemātikas un Finanšu vadības kursi bakalauru un maģistrantūras studentiem 
Darba devēja nosaukums un adrese Biznesa augstskola  “Turība” 

Biznesa sektors Izglītība 
Laiks  1995. – 1999. 

Ieņemamais amats Viceprezidents 
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Galvenā nodarbošanās un pienākumi Kreditēšanas pārraudzība; bankas darbības analīze 
Darba devēja nosaukums un adrese A/s “Latvijas Kredītbanka” 

Biznesa sektors Bankas 
Laiks  1995. – 1995. 

Ieņemamais amats Sanācijas un īpašuma atsavināšanas nodaļas vadītājs 
Galvenā nodarbošanās un pienākumi Valsts uzņēmumu sanācijas projektu izstrāde 
Darba devēja nosaukums un adrese Valsts Īpašuma Fonds 

Biznesa sektors Valsts pārvaldība 
Laiks  1987. – 1995. 

Ieņemamais amats Darba zinātniskās organizācijas laboratorijas vadītājs, ģenerāldirektora palīgs, ekonomikas 
direktors, viceprezidents - valdes loceklis.1994.-1997.: A/S “Dzintars” Padomes loceklis 

Galvenā nodarbošanās un pienākumi Gatavoju un realizēju valsts uzņēmuma „Dzintars” privatizācijas projektu ieskaitot Dānijas 
investoru piesaistīšanu, kas tika pabeigts 1991. gada decembrī. Izstrādāju un ieviesu tirgus 
ekonomikai atbilstošu akciju sabiedrības plānošanas un finansēšanas sistēmu, bāzētu uz 
personālo datoru pielietošanu. 

Darba devēja nosaukums un adrese (RA) A/s “Dzintars” 
Biznesa sektors Rūpniecība 

Laiks  1981. – 1987. 
Ieņemamais amats Nodaļas vadītājs 

Galvenā nodarbošanās un pienākumi Darba organizācijas pilnveidošana ražošanas uzņēmumos 
Darba devēja nosaukums un adrese Vissavienības Darba organizācijas un ražošanas vadības zinātniski - metodiskā centra Latvijas 

filiāle 
Biznesa sektors Valsts pārvaldība 

Laiks  1979. – 1981. 
Ieņemamais amats Galvenā konstruktora vietnieks 

Galvenā nodarbošanās un pienākumi Projektu ekonomiskā analīze un projektu realizācijas koordinācija  
Darba devēja nosaukums un adrese Rīgas rūpnīca "Energoautomātika" 

Biznesa sektors Rūpniecība 
Laiks  1972. – 1979. 

Ieņemamais amats Inženieris – konstruktors; vecākais inženieris 
Galvenā nodarbošanās un pienākumi Projektu vadības sistēmas izstrādāšana un ieviešana; informācijas tehnoloģiju ieviešana 
Darba devēja nosaukums un adrese Rīgas ražošanas apvienības "Komutators" konstruktoru birojs 

Biznesa sektors Rūpniecība 
  

Izglītība un apmācības  
  

Laiks 1966. – 1972. 
Iegūtā kvalifikācija Inženieris – fiziķis, maģistra grāds 

Galvenie priekšmeti Automātika un elektronika , matemātika, skaitļošanas tehnika 
Organizācijas, kas nodrošina izglītību 

un apmācības, nosaukums 
Maskavas Fizikas – tehnikas institūts 

Laiks 1998 
Galvenie priekšmeti “Executive Finance & Accounting” kurss 

Organizācijas, kas nodrošina izglītību 
un apmācības, nosaukums 

Rank Communications International Ltd at the London Institute of Directors 

Laiks 1995 

Galvenie priekšmeti Corporate Governance and Competitiveness Training Program 



©RISEBA, 2011                          maģistra studiju programma “Projekta vadība” 
_____________________________________________________________________________________________ 

212 
 

Organizācijas, kas nodrošina izglītību 
un apmācības, nosaukums 

Price Waterhouse L.L.P. 

Laiks 1991 
Galvenie priekšmeti Finanšu menedžmenta kurss 

Organizācijas, kas nodrošina izglītību 
un apmācības, nosaukums 

Vissavienības Starpnozaru zinātniski – tehniskais komerccentrs 

Personal skills and competences  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas Krievu, angļu, vācu 

Sevis novērtēšana  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Runas saskarsme Runas veidošana  

Valoda  C1 Krievu C1 Krievu C1 Krievu C1 Krievu B2 Krievu 

Valoda  B2 Angļu B2 Angļu B1 Angļu B1 Angļu A2 Angļu 

Valoda  A2 Vācu A2 Vācu A1 Vācu A1 Vācu A1 Vācu 
 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

Datorprasmes Excel, Word, PowerPoint, Internet, MS Project Manager 

Autovadītāja apliecība „B” kategorijas 
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  Europass 

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Vīka Ināra 

Dzimšanas vieta Kuldīga, Latvija 
Adrese  Rubeņu iela 76, LV-2008, Jūrmala, Latvija 

Tālrunis 67766075 Mobilais tālrunis 29228929 
E-pasts inara@rsebaa.lv 

  

Pilsonība Latvijas Republikas 

  

Dzimums sieviete 

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 

grādi 
Dr 

  Dr.oec. 

Darba pieredze  
  

Laika periods 2000 -.  

Profesija vai ieņemamais amats Informātikas un matemātikas katedras vadītāja 
Darba vietas nosaukums  Rīgas starptautiskā biznesa administrācijas augstskola 

Laika periods 1973 - 1980 un 1983 - 2000 

Profesija vai ieņemamais amats pasniedzēja, vecākā pasniedzēja, docente, profesore, katedras vadītāja, mācību prorektors 
Darba vietas nosaukums  Latvijas Tautsaimniecības vadītāju un speciālistu valsts institūts 

  

Izglītība  
  

Laika periods 1980 – 1983 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Dr oec. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes aspirantūra : ekonomiski -matemātisko metožu 
un skaitļošanas tehnikas izmantošana ekonomikā un vadībā 

Laika periods 1968 - 1973 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

inženieris - matemātiķis 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Politehniskais Institūts, automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte  
  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda latviešu 
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Citas valodas krievu, angļu 
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 
krievu x   x   x   
angļu  x   x   x  
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Europass  
Curriculum Vitae   

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Raina Vīra  
Adrese Cēres 8a-26, Rīga, LV 1058  

Tālrunis (+371) 29495550 
   

Mobilais tālrunis (+371) 29495550 
Fakss   

E-pasts raina@latnet.lv 
  

Pilsonība Latvijas Republika 
  

Dzimšanas datums 15.02.1956 
  

Dzimums sieviete 

Darba pieredze  

Laika periods 2005.g. - šodien 
Profesija vai ieņemamais 

amats Asociētā profesore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Meža iela 1  
 

Nozare Izglītība 
 

Laika periods 2000.g. -  2005.g. 
Profesija vai ieņemamais 

amats  docente 

Darba vietas nosaukums un 
adrese Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Meža iela 1 

Nozare Izglītība 
 

Laika periods 1995.g. - 2008.g. 
Profesija vai ieņemamais 

amats Docente, asoc.prof.  

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Biznesa augstskola Turība,  
Rīgas ekonomikas un kultūras augstskola,  
Stradiņa universitāte,  
Banku augstskola,  
Valsts administrācijas skola 
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Nozare izglītība 
  

Izglītība  
 2005.g.RTU Profesoru padome piešķir asociētā profesora grādu vadībzinības nozarē 

Laika periods 1998.-2001.g 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Pedagoģijas doktora grāds 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, doktorantūra 

Laika periods 1996.-1997.g. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Pedagoģijas maģistrs 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids Latvijas Universitātes  Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

Laika periods 1974.-1979. g. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Inženiere-ekonomiste 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids Rīgas politehniskais institūts 

  

Piedalīšanās ESF projektos  

Laika periods 2006.-2008.g. 

Projekta veids, atbildība Projekta eksperta pienākumi ESF projektā „Izglītības programmas Surdotulks izstrādāšana un
ieviešana sociālās integrācijas centrā”, līguma Nr. 
2005/0231/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7/0001/0002 
Projekta eksperta pienākumi ESF projektā ”Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības
kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai”, līguma
Nr.2005/0001/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.6.1/0001/0001/0154 

Starptautiskā sadarbība Internacionālā nedēļa 2007.g., 2008.g. Viļņā, Viļņas kooperatīvā koledža 
 

Kvalifikācijas celšana EU PHARE public administration reform. Temats:mācību metodika,1996. 
AMU-Center (Dānijā) kursi “Quality Management”, 1998. 
CEEMAN seminārs “Quality in education – quality in business”, 1998. 
OECD-Programme on institutional management in higher education; NAUA seminārs “Quality
assesment and internationalisation in higher education institutions”, 1998. 
LU Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, seminārs “Kvalitātes vadība”,
1999.PHARE projekts “Mācībspēku mācīšana”, cikli – “Stratēģiskā vadība”, “Cilvēkresursu vadība”, 
“Projektu vadība”, 1999. 
BAT Kursu departaments, semināru cikls “Menedžmenta uzlabošana un kvalitātes nodrošināšana 
uzņēmumā”, 1999. 
LZA Sertifikācijas centrs, mācību kurss “Kvalitātes vadības pamati”, 1999. 
LZA Sertifikācijas centrs, mācību kurss “Kvalitātes sistēmu audits”, 2000. 
PHARE projekts sadarbībā ar Dāniju “Personāla novērtēšana”, 2001. 
BMDA seminārs, Kā mācīt ar Keisu metodi, Kauņa, 2004. 
CEEMAN seminārs Consultancy for Management Educators Workshop, Slovēnija, 2005. 
Eiroprojekts seminārs „Kā saņemt naudu no ESF?”, 2007. 

  ERASMUS programmas ietvaros vizīte Salfordas universitātē, Lielbritānija, 2008. 

Grāmatas Līdzautore „Personālvadības rokasgrāmatai”, izdevniecībā 
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Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas Angļu un krievu valodas 
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
Angļu valoda   vidēja  vidēja   Varu saprasties  labi  vidēja 
Krievu valoda   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Datora lietošanas prasmes MS Office  

Vadītāja apliecība B. kategorijas  autovadītāja apliecība 

Publikācijas 1. Darbinieku kreativitātes un talantu mijiedarbība/ Zinātnisko rakstu krājums „Radoša personība
VII” ,RPIVA Kreativitātes zinātniskais institūts, Rīga, 2009. 

2. Metavēstījumi komunikācijā/ X Starptautiskā zinātniskā konference “Komunikācijas vadība
informācijas sabiedrībā”, Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2009. 

3. Employees job satisfaction: the view of Latvia/Update international, Special edition, FH Mainz
University of applied sciences, 2009. 

4. Work-life balance in recession of economics: view of Latvia/ Trends in Human Resources 
Management – conception of Work-Life Balance and personal development policy, Second 
Scientific and Practical Conference, Technical University of Lodz, 2009. 

5. Labāka regulējuma stratēģijas instrumentu izmantošana ar komercdarbību saistīto administratīvo
šķēršļu novēršanā// Starptautiskā zinātniskā konference “Darba tirgus sociālie un ekonomiskie
izaicinājumi”, Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2008. 

6. Uzņēmuma mācību sistēma kā korporatīvās kultūras sastāvdaļa/ Pētījumi pieaugušo pedagoģijā,
LU akadēmiskais apgāds,2005. 

7. Kvalitātes vadības sistēma augstākajā izglītībā / Latvijas Zinātņu Akadēmijas vēstis, Rīga, 2002. 
8. Komunikācija kā vadības objekts // Starptautiskā zinātniskā konference "Komunikācija un 
kopība", LLU Humanitārais institūts, Jelgava, 2001. 

9. Augstskola kā pedagoģiskā sistēma // Starptautiskā konference “Ekonomisko un sociālo attiecību
transformācija: procesi, tendences, rezultāti”, Biznesa augstskola Turība ,2001, 417 - 422. lpp. 

10.  The Role of Education in Human Development // 6th Nordic – Baltic conference in Regional 
Science “Nordic – Baltic Sea region on the Eve of the 21st century”, LU, Rīga, 2000,  347 -350. lpp. 

11. Studiju procesa pilnveidošanas metodes // Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Tūrisma 
prakses, izglītības un pētniecības integrācija: pieredze un vērtējums”, Biznesa augstskola Turība,
Rīga, 2000, 226 - 231. lpp. 

12. Quality Manegement in Hight Professional Education // Starptautiskā konference “Economic 
Reform in Eastern and Central Europe", Klaipēdas Universitāte, Klaipēda, 1999, 353 - 355. lpp. 

13. Vīra R., Kiščenko A., Onževs O. Acquisition of Higher Education in business Manegement VIA
Internet: Software and the Specifics of Teaching Methods // Starptautiskās konferences “Distance 
Education for Lifelong learning in 21 st Century” rakstu krājums, Rīga: LU, 2000, 44. - 47. lpp. 

14. Vīra R., Koķe T. Pedagoģiskās vadības kvalitāte studiju efektivitātes paaugstināšanā // Zinātniski
praktiskās konferences “Augstskolu profesionālo programmu pasniegšanas metodika” ziņojumi,
Rīga: Sociālo tehnoloģiju augstskola, 2000,  12. - 17. lpp.  

15. Vīra R. Kvalitātes stratēģija izglītības procesu vadībā // Starptautiskās zinātniskās konferences
“Uzņēmējdarbības vide: tiesiskā bāze un kvalitāte” rakstu krājums, Rīga: Biznesa augstskola Turība,
1999,  288. - 294. lpp. 

16. Vīra R. Augstākās profesionālās izglītības kvalitāte // Zinātniski praktiskās konferences “Latvijas
uzņēmēja konkurētspēja un izglītība” rakstu krājums, Rīga: Biznesa augstskola Turība, 1998, 86. -
90. lpp.  

17. Vīra R. Dialoga metodes pedagoģiskie aspekti / Konferences “Ekonomikas nozares zināšanas
speciālista karjeras izaugsmē” tēzes, Rīga: Turības mācību centrs, 1997, 18. - 20. lpp.  

18. Vīra R. Augstākās profesionālās izglītības kvalitāte / Skolotājs.-RaKa, 1998- Nr.10, 18. - 20. lpp. 
19. Vīra R. TQM – augstskolu attīstībai / Kvalitāte.- Latvijas kvalitātes asociācija, 1999- Nr.5, 12. -13. 

lpp. 
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Europass 

Curriculum Vitae 
 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Treiguts Egmonts 

Dzimšanas vieta Rīga, Latvija 
Adrese  Lāču 2 – 39, LV-1013, Rīga, Latvija 

Tālrunis +371-7362374 Mobilais tālrunis 26407465 
E-pasts egmonts@rsebaa.lv 

  

Pilsonība LR pilsonis 

  

Dzimšanas datums 13.03.1965 

  
  

Dzimums Vīrietis 

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 

grādi 
Maģistrs fizikā 

Darba pieredze  
  

Laika periods 1989.-1993. g. 

Profesija vai ieņemamais amats Inženieris 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultāte 

Laika periods 1993. - 1999. g. 

Profesija vai ieņemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultāte 

Laika periods 1999. - 2000. g. 

Profesija vai ieņemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums  Biznesa augstskola Turība, informātikas katedra 

Laika periods 2000. – 2003. g. 

Profesija vai ieņemamais amats docents 

Darba vietas nosaukums  Biznesa augstskola Turība, informātikas katedra 

Laika periods 2003. – 2005. g. 

Profesija vai ieņemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA), 
matemātikas un informātikas katedras 

 
 

Kopš 2005. g. 

Profesija vai ieņemamais amats Docents 
Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA), 

matemātikas un informātikas katedra 
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Izglītība  
  

Laika periods 1982.-1989. g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

B.Sc. + M.Sc., fiziķis – pasniedzējs. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultāte, augstākā. 
  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 
Krievu x   x   x   
Angļu   x   x  x  

  

  

Citas prasmes  
  

Zinātniskā darbība  
 

RTU doktorantūra, intelektuālās datortehnoloģijas, lēmuma pieņemšanas sistēmas, lēmumu 
koki. 

  

LZP, valsts finansēto vai Starptautisko 
pētījumu projektu dalībnieks vai 

vadītājs 

 

  

Latvijas vai starptautisko projektu un 
programmu ekspertu padomju, komisiju 

loceklis 

 

  
Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē 

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas 

mācību grāmatas 

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos apgādos) 

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

1. Praktiskie uzdevumi datorzinībās un risinājumi, Augucēvičs J., Ozols J., Treiguts E., 
Rīga, 2000 

2. Ievads datorzinībās. II daļa. Treiguts E., Biznesa augstskolas Turība izdevniecība, 
Rīga, 2000 

3. Datorzinības. Uzdevumi un to risinājumi, Augucēvičs J., Ozols J., Treiguts E., Biznesa 
augstskolas Turība izdevniecība, Rīga, 2001 
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Piedalīšanās ar referātu (jebkura 
veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

1. E. Treiguts, Datu drošības un datortīklu pasniegšanas metodoloģija datorizētajā 
tālmācībā, Rēzekne, (2000). 

2. E. Treiguts, Ekonomisko procesu modelēšana lietojot neironu tīklu tehniku, II 
Pasaules Latviešu zinātnieku kongress, Rīga, (2001). 

3. E. Treiguts, Lēmumu koku indukcijas metode ID3 valūtas kursa svārstību 
prognozēšanas pielietojumā, Starptautiskā konference "Uzņēmējdarbība un tās 
tiesiskā vide", Biznesa augstskola Turība, (2002). 

4. E. Treiguts, Currency exchange rate prediction using ID3 decision trees induction 
method, konference "Information Tehnologies for Business", Kaunas, (2002). 

5. E. Treiguts, Constructing new attributes for algorithms of decision trees induction, 
RTU 43. starptautiskā zinātniskā konference, (2002). 

6. E. Treiguts, Investigation of non-linear discriminate functions for classification 
purposes, starptautiskā zinātniskā konference "Information society and modern 
business", Ventspils, (2003). 

7. E. Treiguts, Comparison of attribute splitting algorithms for decision tree induction., 
RTU 44. starptautiskā zinātniskā konference “Informācijas Tehnoloģijas un Vadības 
Zinātne”, (2003). 

8. E. Treiguts, Fast bivariate splits for decision trees, RTU 45. starptautiskā zinātniskā 
konference “Informācijas Tehnoloģijas un Vadības Zinātne”, (2004). 

9. E. Treiguts, OC1 and C4.5 boosting comparison, MENDEL 2005, 11-th International 
Conference on Soft Computing, Brno, (2005). 

10. E. Treiguts, Pastiprināšanas algoritma efektivitātes salīdzināšana klasifikācijas 
metodēm OC1 un C4.5., RTU 46. starptautiskā zinātniskā konference “Informācijas 
Tehnoloģijas un Vadības Zinātne”, (2005). 

 
  

Piedalīšanās ar referātu cita veida 
konferencēs 

 

  

Papildu informācija  
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Zeltiņš Mareks 
Adrese   Brantkalna 13-40, Rīga, LV1082 

Tālrunis -  
  

 

Mobilais tālrunis 29236766 
Fakss  - 

E-pasts mareks.zeltins@rtu.lv 

Pilsonība Latvietis 

Dzimšanas datums 30.11.1972 

Dzimums vīrietis 
 

 

Darba pieredze  
 

 

Laika periods 2007 - 

Profesija vai ieņemamais amats Rektora vietnieks stratēģiskās attīstības jautājumos 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga, Kaļķu 1 

Nozare Izglītības 

Laika periods 2009 - 

Profesija vai ieņemamais amats lektors 
Darba vietas nosaukums un adrese RISEBA, Rīga, Meža 3 

Nozare Izglītības 

Laika periods 2006 - 

Profesija vai ieņemamais amats Partneris 
Darba vietas nosaukums un adrese Baltijas projektu vadības centrs SIA, Rīga, Avotu 54 

Nozare biznesa konsultācijas 

Laika periods 2003-2007 

Profesija vai ieņemamais amats Starptautisko projektu nodaļas vadītājs 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 

Nozare Pašvaldību administrācija 

Laika periods 1996-2003 

Profesija vai ieņemamais amats Ārlietu nodaļas vadītājas vietnieks – ārvalstu investīciju projektu vadītājs 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas dome 

Nozare Pašvaldību administrācija 

Laika periods 1994-1996 

Profesija vai ieņemamais amats Ārlietu nodaļas sektora vadītājs 
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Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas dome 
Nozare Pašvaldību administrācija 

Laika periods 1992-1994 

Profesija vai ieņemamais amats Ārlietu nodaļas galvenais ekonomists 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas dome 

Nozare Pašvaldību administrācija 
  

Izglītība  
  

Laika periods 1994 – 1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas maģistra grāds 
(Starptautisko attiecību apakšprogramma) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūts 
 

Laika periods 1990-1994 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Biznesa vadības bakalaura grāds  
(Starptautisko ekonomisko attiecību apakšprogramma) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte 
 

Laika periods 1979-1990 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Vidējā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas 64.vidusskola (pabeigta ar sudraba medaļu) 
  

  

  

Goda nosaukumi, apbalvojumi:   
 

 

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas Angļu un krievu valodas 
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda  1 Ļoti labi 1 Ļoti labi 1 Ļoti labi 1 Ļoti labi 1 Ļoti labi 

Krievu valoda  1 Ļoti labi 1 Ļoti labi 1 Ļoti labi 1 Ļoti labi 2 Labi 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Datora lietošanas prasmes plašas datorzināšanas (MS Windows 95, 98, 2000, XP, Vista, MS Office XP, 2007, ieskaitot 
PowerPoint, CorelDraw, Ms Project, Adobe PageMaker un Interneta pārlūkprogrammas) 

 
 

Vadītāja apliecība  B. kategorijas  autovadītāja apliecība 
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Papildu informācija biedrības „Latvijas nacionālā projektu vadīšanas asociācija” valdes loceklis 
biedrības “Connect Latvia” valdes loceklis 
biedrības “ES projektu vadītāju apvienība” valdes loceklis 
nodibinājuma “Latvijas Tehnoloģiskais parks” valdes loceklis  
 
Pieredze ES projektu vērtēšanā: 
Rīga, 2010- Latvijas Lietuvas Baltkrievijas pārrobežu programmas vērtēšanas eksperts 
Rīga, 2009  Norvēģijas valdības finansētās pārrobežu programmas vērtēšanas eksperts 
Rīga, 2008- Igaunijas Latvijas pārrobežu programmas vērtēšanas eksperts 
Rostoka, 2004.g. novembris INTERREG IIIC programmas 4.vērtēšanas raunds (darbs INTERREG III 
C Ziemeļu zonas Vienotajā tehniskajā sekretariātā kā projektu vērtēšanas ekspertam) 

  

 Pieredze projektu vadīšanā: 
Vadības komitejas loceklis (2010-) Baltijas jūras reģiona programmas 2007-2013 projekts IBI NET  
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Publikācijas 

Projekta vadītājs (2004-2006) INTERREG IIIC projekts “Saskaņotas projektu ideju izstrādes 
mehānisma izveide Baltijas jūras reģionā (E-PIPELINES)” 
Projekta vadītājs (2004-2006) INTERREG IIIB projekts “Baltijas metropoļu kopprojekts 
koordinētas investīciju vadības pieejas izstrāde un pielietošana Baltijas jūras reģionā (BaltMet Invest)” 
Projekta koordinators (2004-2007)  INTERREG IIIC RFO “Hanse Passage” projekta B 
apakšprogramma 
Projekta vadītājs (2003-2004) ES Phare CBC SPF projekts “ES projektu sagatavošanas 
sistēmas izveide II” 
Projekta vadītājs (2003-2004) ES Phare CBC SPF projekts “Tiešsaistes atbalsts MVU Baltijas 
jūras reģionā – Virtuālais Partenariāts” 
Projekta vadītājs (2002) EK Twinning programmas finansēts projekts “Rīgas Forums 2002” – 
projektam piešķirts EK apbalvojums “Golden Star 2002” 
Projekta vadītājs (2002-2003) ES Phare CBC SPF projekts “ES projektu sagatavošanas 
sistēmas izveide” 
Projekta koordinators (2002) Latvijas reģionu attīstības portāls www.latreg.lv finansējums no 
Pašvaldību lietu pārvaldes  
Projekta vadītājs (2001-2002) ES Phare CBC SPF projekts SME-2001 
Izpilddirektors (2001) Projekts “Baltijas jūras partneriāts 2001” (lielākais biznesa forums 
Austrumeiropā 2001.gadā) 
 
Uzraudzības komitejas loceklis šādos projektos: 
ESF projekts “Rīgas mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana 
Mūžizglītības stratēģijas ieviešanai” 2005-2007 
ERAF projekts “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, 
integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Rīgas reģionā” 2004-2007 
Rīgas ūdens un apkārtējās vides projekta vadības komitejas sekretārs (projekta budžets 60 MEUR) 
 
Papildus apmācība: 
1999 seminārs “ES programmas Phare 2000 projektu pieteikumu sagatavošanas vadlīnijas” 
2001 intensīvie kursi “Stratēģiskais mārketinga menedžments” 
2002 –2003 eksporta konsultantu apmācības programma (organizatori - Dānijas MVU 
federācija, LTRK un LAA) 
2003 projektu vadības apmācība COWI A/S (Dānija) 
2003 Valsts administrācijas skolas apmācība, iegūstot lektora sertifikātu par ES struktūrfondiem 
2004 “Lektoru apmācība (Train the trainer) - projektu vadības apmācība COWI A/S” (Dānija) 
2005 “Pašvaldību projektu koordinatoru apmācība” - DeaBaltika 
2006 Atraktīvi un pārliecinoši – šodienas komunikācijas stratēģija. Komunikāciju Akadēmija 
(B.Rubess) 
2007 Manipulēšana ar manipulātoriem: lietišķās pārrunas, izmantojot labāko sarunu vedēju 
iemaņas. Alberta Koledža 
2007 Komunikācijas metodes, argumentēšanas, pārliecināšanas metode. Grupas dinamika krīzes 
situācijās. ADROS BALTIJA 
2007 Sertificēts projektu vadītājs atbilstoši PRINCE2 metodoloģijai (Lielbritānija) 
 
 
nav 
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5.pielikums 
 

Prasības pasniedzējiem saistībā ar RISEBA studiju programmu īstenošanu 
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Prasības pasniedzējiem 
saistībā ar RISEBA studiju programmas īstenošanu 

 
1. DARBA DISCIPLĪNA 

1.1. Pasniedzējam jāievēro studiju procesa organizēšanu RISEBA, augstskolas normatīvie dokumenti 
un darba disciplīnu: 

• nodarbības jāsāk paredzētajā laikā, neatkarīgi no studējošo skaita auditorijā. (tas var 
būt arī tikai viens studējošais).  

• ja nav ieradušies studējošie, par to pasniedzējs paziņo attiecīgās studiju programmas 
metodiķim vai studiju programmas direktoram. 

• precīzi jāievēro nodarbības ilgumu un starpbrīžu ilgumu, nenokavējot nākošās 
nodarbības sākumu.  

1.2. Katra semestra sākumā pasniedzējam ir jāiesniedz savs konsultāciju grafiks attiecīgās katedras 
vadītājam vai studiju programmas direktoram, lai to nodotu attiecīgās nodaļas vai studiju 
programmas metodiķim. Ieplānotais konsultāciju grafiks ir stingri jāievēro, paziņojot iepriekš, ja 
to nepieciešams mainīt. 

 

2. NODARBĪBAS APMEKLĒTĪBAS KONTROLE  
2.1. Pirms nodarbību sākuma katrs studiju kursa pasniedzējs attiecīgajā katedrā, attiecīgajā nodaļā vai 

pie attiecīgās studiju programmas metodiķa paņem studējošo apmeklētības kontroles lapu visām 
ieplānotajām nodarbībām. Šo sarakstu sagatavo attiecīgās studiju programmas metodiķis. 

2.2. Katras nodarbības laikā studējošiem jāparakstās apmeklētības kontroles lapās attiecīgās dienas 
datuma ailē. Aizpildītas apmeklētības lapas ir nepieciešams nodot attiecīgajā katedrā vai nodaļā 
glabāšanai pie attiecīgās studiju programmas metodiķa. 

 

3. IZDALES (METODISKO) MATERIĀLU IZMANTOŠANA NODARBĪBĀS 
3.1. Ja nepieciešama materiālu pavairošana, oriģināls ir jāsagatavo un jāiesniedz elektroniski vai 

rakstiski attiecīgās studiju programma metodiķei vai kopētājai vismaz 1 dienu pirms nodarbības. 
Materiālu kopēšana nedrīkst notikt nodarbību laikā. 

3.2. Vismaz 1 dienu iepriekš pasniedzējam ir jāpaziņo metodiķim par kodoskopa, projektora vai citu 
specifisku mācību līdzekļu, programmatūru nepieciešamību konkrētā auditorijā. 

3.3. Stingri aizliegts pavairot materiālus, kas nav saistīti ar studiju kursu un nodarbībām RISEBA. 
 

4. PATSTĀVIGIE (KONTROLES) DARBI  
4.1. Jebkuram studējošā darbam jābūt noformētam ar speciālu titullapu, kura atbilst RISEBA studiju 

procesa reglamentējošiem dokumentiem. Bez titullapas studējošā darbu nedrīkst pieņemt. 
Atsauksmes, vērtējumu un piezīmes par darbu pasniedzējs ieraksta titullapas atbilstošajās ailēs. 

4.2. Visi studējošo darbi tiek vērtēti pēc 10 ballu sistēmas, atbilstoši LR IZM un RISEBA  
noteiktajiem kritērijiem. 

4.3. Pasniedzējam RISEBA noteiktajā kārtībā ir jāinformē studējošos par darbu iesniegšanas 
termiņiem.  

4.4. Studējošo darbus, kuri ir laicīgi iesniegti pasniedzējam, ir jāpārbauda 10 darba dienu laikā no 
iesniegšanas datuma un darba vērtējums jāpaziņo studējošajam. 
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4.5. Izlabotie darbi jāatdod attiecīgās studiju programmas metodiķei vai personīgi studējošam, bet ne 
vēlāk kā 10 dienas pirms gala pārbaudījuma (eksāmena). Studējošie šos darbus uzglabā pie sevis 
visu studiju laiku. 

 
5. PĀRBAUDĪJUMI  

5.1. Pasniedzējam sagatavotos un datorā noformētus darba uzdevumus (kontroldarbus, patstāvīgos 
darbus, ieskaites, eksāmenus u.c.) jāiesniedz attiecīgās katedras vadītājam vai attiecīgās studiju 
programmas direktoram apstiprināšanai ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms attiecīgā studiju kursa 
uzsākšanas vai vismaz reizi semestrī. 

5.2. Pasniedzējam ir jāizstrādā eksāmena uzdevumu (biļeti) pēc RISEBA izstrādātajām prasībām un 
jāapstiprina tā pie attiecīgās katedras vadītāja vai pie attiecīgas studiju programmas direktora. 

5.3. Pilnībā noformētās eksāmena biļetes pasniedzējam jāiesniedz attiecīgās studiju programmas 
metodiķim ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms eksāmena, to pavairošanai. 

5.4. Ne vēlāk kā pusstundu pirms eksāmena sākuma pasniedzējs no attiecīgās studiju programmas 
metodiķa saņem eksaminācija lapu (protokolu). Eksaminācijas lapā ir norādīts studiju kursa 
nosaukums mācībspēka vārds, uzvārds, eksāmena datums un studējošo vārdi, uzvārdi. 
Eksaminācijas lapā pasniedzējam ir nepieciešams ierakstīt pārbaudīto darbu rezultātus un 
studējušo kopējo novērtējumu par attiecīgo studiju kursu. 

5.5. Pirms eksāmena pasniedzējs no attiecīgās studiju programmas metodiķa saņem nokopētas 
eksāmena biļetes, titullapas un speciāli iezīmētas darba izpildes lapas. Studējošie eksāmenā var 
izmantot tikai augstskolas izsniegtās titullapas un lapas ar RISEBA iezīmi.  

5.6. Pasniedzējam ir tiesības neatļaut kārtot pārbaudījumu studējošam, kurš nav izpildījis visus 
studiju kursā noteiktos kontroldarbus un patstāvīgus darbus.  

5.7. Eksāmena laikā auditorijā visu laiku jāatrodās pasniedzējam vai tā asistentam.  
5.8. Ja studējošais eksāmena vai kontroldarba laikā izmanto neatļautus palīglīdzekļus, pasniedzēja 

pienākums ir šo darbu anulēt, nosakot citu datumu zināšanu pārbaudei. 
5.9. Eksaminācijas lapu, kurā ir studējošo vērtējums ir jānodod ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc 

eksāmena attiecīgās studiju programmas metodiķim vai attiecīgas katedras laborantei. Nekādā 
gadījumā eksaminācijas lapu un studējošo novērtējumu nedrīkst atstāt kādai citai personai. 

5.10. Ja studējošais kārto eksāmenu citā laikā, tad pasniedzējs drīkst studējošo pieņemt tikai pēc 
atļaujas (individuālās eksaminācijas lapas) saņemšanas. 

 
6. ATĻAUJA( INDIVIDUĀLĀ EKSAMINĀCIJAS LAPA) 

6.1. Atļaujā (individuālajā eksaminācijas lapā) jābūt visiem datiem par studējošo un: 
• reģistrācijas numuram; 
• izsniegšanas pamatam; 
• attiecīgās studiju programmas metodiķa parakstam. 

6.2. Atļauja (individuālā eksaminācijas lapa) ir derīga tikai piecas darba dienas pēc tās izsniegšanas 
datuma. Pēc eksāmena pasniedzējam individuālā eksaminācijas lapa ir jāiesniedz attiecīgās studiju 
programmas metodiķim.  

6.3. Atļaujā nedrīkst būt neaizpildītas ailes. Ja studējošam kādu iemeslu dēļ neatļāva kārtot eksāmenu 
vai arī studējošais nav ieradies uz eksāmenu, tas jāieraksta atļaujā. Pēc eksāmena eksaminācijas 
lapa nododama attiecīgās studiju programmas metodiķim. 

6.4. Atļaujā nedrīkst būt labojumi un papildinājumi /piem., nedrīkst pierakstīt uzvārdu, ja tas nav 
iepriekš ierakstīts eksaminācijas lapā / utt., un nedrīkst būt dažādi datumi. 

 
7. STUDĒJOŠO NOVĒRTĒŠANA 

7.1. Pasniedzējam pirmajā nodarbībā ir jāinformē studējošos par attiecīgā studiju kursa saturu, 
apgūstamajām tēmām, par mājas darbu, kontroldarbu, patstāvīgo darbu skaitu un to nodošanas 
termiņiem, vērtējuma kritērijiem, noformēšanas prasībām, literatūru un metodiskiem materiāliem. 
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Studējošiem ir jāzina attiecīgā darba vērtējuma īpatsvars, lai saņemtu galīgo vērtējumu pēc 
eksāmena sekmīgas nokārtošanas. 

 
Piemēram:  patstāvīgais darbs      eksāmens          kopējā atzīme 
Saņemtās balles   55   70   62,5 
Katra pārbaudījuma īpatsvars  50%   50%   100% 
 
Galīgo atzīmi aprēķina: 
patstāvīgā darba balles * svars (%) + eksāmena balles * svars(%) = 

     55 * 0.5 + 70 * 0.5 = 62,5 = 63 balles = 6 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Prorektors studiju darbā                                                                                                   I.Kreituss  

 

Nr. Vārds, uzvārds Novērtējums Eksaminētāja 
paraksts Kontro

ld. 
Kontro
ld. 

Eksām
ens 

Kopēj
ā 

  Nov/
% 

Nov/
% 

Nov/% Nov/
% 

 

1. Jānis Bērziņš 5 (55) 6 (60) 7 (70) 6 (64)  
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6.pielikums 

 

Specializētā un profesionālā darba prakses prasības 
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APSTIPRINĀTAS 
Prorektors studiju darbā 

 
____________________  Dr.oec. K.Kants 

08.06.2010 
 

 

Profesionālā darba prakses prasības maģistra studiju programmā 
„Projektu vadība” 

(personām ar augstāko profilējošo izglītību) 
 

Profesionālā darba prakses mērķis: 
Profesionālā darba prakse ir neatņemama maģistra studiju procesa sastāvdaļa, kuras mērķis ir 

nostiprināt projektu vadības jomā iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas praksē. 

Profesionālā darba prakses uzdevumi: 
- iepazīstoties ar uzņēmumu vai organizāciju un analizējot tajā projektu vadības procesus, nostiprināt 

tālākai profesionālajai darbībai nepieciešamās praktiskās iemaņas: 
o projektu organizācijā;  
o projektu komandas izveidē un projektu izpildes personāla plānošanā; 
o projektu uzsākšanā, kalendārā plānošanā, uzraudzībā, izmaiņu vadībā un noslēgšanā; 
o projektu portfeļa vadībā;  
o projektu finansēšanā, grāmatvedības un lietvedības organizācijā;  
o informācijas tehnoloģiju pielietošanā. 

- izstrādāt secinājumus un konkrētus priekšlikumus minēto pētāmo jautājumu jomā; 
- attīstīt analīzes iemaņas, apkopot, apstrādāt un piemērot informāciju dažāda veida lietotājiem; 
- izvēlēties un noformulēt maģistra darba tēmu. 
 
Noteikto prakses mērķu un uzdevumu izpildei maģistrantam ir jāizpēta prakses objekts kā iespējamais 

profesionālo zināšanu pielietojuma lauks, kā arī jāpiedāvā uzņēmuma vai organizācijas projektu un projektu 
portfeļa vadības efektivitātes paaugstināšanas iespējamos ceļus. Profesionālā darba prakses objekts turpmāk 
var tikt izskatīts kā iespējamā maģistra darba izpētes objekts. 
 

Prakses vadība: 
Kopējo prakses organizāciju un pārraudzību realizē maģistra studiju programmas direktors. 

Vienlaikus ar maģistranta ieskaitīšanu praksē, uzņēmums vai organizācija, kurš nodrošina 
maģistrantu ar nepieciešamajiem materiāliem, nozīmē prakses vadītāju. 
 
Maģistranta pienākumi: 

Maģistranta pienākumi profesionālās darba prakses laikā: 
- profesionālā darba prakses mērķu un uzdevumu izpilde;  
- profesionālā darba prakses dienasgrāmatas pildīšana; 
- aizpildītas prakses dienasgrāmatas un atskaites par praksi iesniegšana maģistratūras nodaļā; 
- prakses atskaites aizstāvēšana noteiktajā laikā. 

 
Prakses gaita un termiņi: 

Praksi drīkst iziet maģistranti, kuri veiksmīgi ir nokārtojuši studiju plānu un izpildījuši finansu 
saistības ar augstskolu. 
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Prakses ilgums: 6 nedēļas (6 kredītpunkti). 
Prakses sākums: ________________ 
Prakses beigu datums: ___________________ 

Prakses atskaite jāiesniedz attiecīgās maģistrantūras nodaļā: līdz ____________. 
 
Prakses vieta:  
Prakses vietu maģistrants izvēlas patstāvīgi.  
Prakses vieta var būt jebkuras nozares projektu orientēts uzņēmums vai organizācija, kurā ir 

iespējams izpildīt prakses uzdevumu.  
Ja maģistrants ir nodarbināts projektu orientētā uzņēmumā vai organizācijā, viņš par prakses vietu 

var izvēlēties savu darba vietu.  
Atskaites noformēšanas un aizstāvēšanas kārtība: 

Profesionālās prakses beigās maģistrants, saskaņā ar augstskolas izvirzītajām prasībām, datortehnikā 
noformē atskaiti 10-15 lapu apjomā. 
Atskaites saturs: 

- profesionālā darba prakses objekta raksturojums; 
- uzņēmuma vai organizācijas projektu vadības sistēmas raksturojums; 
- projektu organizācija;  
- projektu komandas izveide un projektu izpildes personāla plānošana; 
- projektu uzsākšana, kalendārā plānošana, uzraudzība, izmaiņu vadība un noslēgšana; 
- projektu portfeļa vadība;  
- projektu finansēšana, grāmatvedības un lietvedības organizācija;  
- informācijas tehnoloģiju pielietošana; 
- secinājumi un priekšlikumi uzņēmuma vai organizācijas projektu un projektu portfeļa vadības 

efektivitātes paaugstināšanai; 
- secinājumi un ierosinājumi maģistra darba pētījuma izstrādei. 

 
Atskaitei tiek pievienotas tabulas, shēmas, grafiki un nepieciešamo dokumentu kopijas. 
Atskaitē noteikti ir jāietver profesionālā darba prakses dienasgrāmata ar maģistranta un uzņēmuma nozīmētā 
prakses vadītāja parakstu. 
 
Prakses atskaite noformējama datortehnikā un saturiski tai jāatbilst prakses uzdevumam. 
Maģistranta profesionālo darba praksi pēc prakses aizstāvēšanas ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts” vērtē 
komisija 2 mācībspēku sastāvā, kuru nozīmē maģistra studiju programmas direktors. 
 
 
Programmas direktors          A. Olmanis 
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APSTIPRINĀTAS 

Prorektors studiju darbā 
 

____________________  Dr.oec. K.Kants 
08.06.2010 

 
 

Profesionālā darba prakses prasības maģistra studiju programmā 
„Projektu vadība” 

(personām ar akadēmisko augstāko izglītību) 
 

Profesionālā darba prakses mērķis: 
Profesionālā darba prakse ir neatņemama maģistra studiju procesa sastāvdaļa, kuras mērķis ir 

nostiprināt projektu vadības jomā iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas praksē. 

 
Profesionālā darba prakses uzdevumi: 

- iepazīstoties ar uzņēmumu vai organizāciju un analizējot tajā projektu vadības procesus, nostiprināt 
tālākai profesionālajai darbībai nepieciešamās praktiskās iemaņas: 

o projektu uzsākšanā, kalendārā plānošanā, uzraudzībā, izmaiņu vadībā un noslēgšanā; 
o projektu portfeļa vadībā;  
o projektu finansēšanā, grāmatvedības un lietvedības organizācijā;  
o informācijas tehnoloģiju pielietošanā. 

- izstrādāt secinājumus un konkrētus priekšlikumus minēto pētāmo jautājumu jomā; 
- attīstīt analīzes iemaņas, apkopot, apstrādāt un piemērot informāciju dažāda veida lietotājiem; 
- izvēlēties un noformulēt maģistra darba tēmu. 
 
Noteikto prakses mērķu un uzdevumu izpildei maģistrantam ir jāizpēta prakses objekts kā iespējamais 

profesionālo zināšanu pielietojuma lauks, kā arī jāpiedāvā uzņēmuma vai organizācijas projektu un projektu 
portfeļa vadības efektivitātes paaugstināšanas iespējamos ceļus. Profesionālā darba prakses objekts turpmāk 
var tikt izskatīts kā iespējamā maģistra darba izpētes objekts. 
 

Prakses vadība: 
Kopējo prakses organizāciju un pārraudzību realizē maģistra studiju programmas direktors. 

Vienlaikus ar maģistranta ieskaitīšanu praksē, uzņēmums vai organizācija, kurš nodrošina 
maģistrantu ar nepieciešamajiem materiāliem, nozīmē prakses vadītāju. 
 
Maģistranta pienākumi: 

Maģistranta pienākumi profesionālās darba prakses laikā: 
- profesionālā darba prakses mērķu un uzdevumu izpilde;  
- profesionālā darba prakses dienasgrāmatas pildīšana; 
- aizpildītas prakses dienasgrāmatas un atskaites par praksi iesniegšana maģistratūras nodaļā; 
- prakses atskaites aizstāvēšana noteiktajā laikā. 

 
Prakses gaita un termiņi: 

Praksi drīkst iziet maģistranti, kuri veiksmīgi ir nokārtojuši studiju plānu un izpildījuši finansu 
saistības ar augstskolu. 

Prakses ilgums: 16 nedēļas (16 kredītpunkti). 
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Prakses sākums: _________. 
Prakses beigu datums: ______________. 

Prakses atskaite jāiesniedz attiecīgās maģistrantūras nodaļā: līdz ______________. 
 
Prakses vieta:  
Prakses vietu maģistrants izvēlas patstāvīgi.  
Prakses vieta var būt jebkuras nozares projektu orientēts uzņēmums vai organizācija, kurā ir 

iespējams izpildīt prakses uzdevumu.  
Ja maģistrants ir nodarbināts projektu orientētā uzņēmumā vai organizācijā, viņš par prakses vietu 

var izvēlēties savu darba vietu.  
Atskaites noformēšanas un aizstāvēšanas kārtība: 

Profesionālās prakses beigās maģistrants, saskaņā ar augstskolas izvirzītajām prasībām, datortehnikā 
noformē atskaiti 10-15 lapu apjomā. 
Atskaites saturs: 

- profesionālā darba prakses objekta raksturojums; 
- uzņēmuma vai organizācijas projektu vadības sistēmas raksturojums; 
- projektu uzsākšana, kalendārā plānošana, uzraudzība, izmaiņu vadība un noslēgšana; 
- projektu portfeļa vadība;  
- projektu finansēšana, grāmatvedības un lietvedības organizācija;  
- informācijas tehnoloģiju pielietošana; 
- secinājumi un priekšlikumi uzņēmuma vai organizācijas projektu un projektu portfeļa vadības 

efektivitātes paaugstināšanai; 
- secinājumi un ierosinājumi maģistra darba pētījuma izstrādei. 

 
Atskaitei tiek pievienotas tabulas, shēmas, grafiki un nepieciešamo dokumentu kopijas. 
Atskaitē noteikti ir jāietver profesionālā darba prakses dienasgrāmata ar maģistranta un uzņēmuma nozīmētā 
prakses vadītāja parakstu. 
 
Prakses atskaite noformējama datortehnikā un saturiski tai jāatbilst prakses uzdevumam. 
Maģistranta profesionālo darba praksi pēc prakses aizstāvēšanas ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts” vērtē 
komisija 2 mācībspēku sastāvā, kuru nozīmē maģistra studiju programmas direktors. 
 
 
Programmas direktors          A. Olmanis 
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APSTIPRINĀTAS 

Prorektors studiju darbā 
 

____________________  Dr.oec. K.Kants 
08.06.2010 

 

 

 

Specializētā darba prakses prasības maģistra studiju programmā 
„Projektu vadība” 

(personām ar akadēmisko augstāko izglītību) 
 

Specializētā darba prakses mērķis: 
Specializētā darba prakse ir neatņemama maģistra studiju procesa sastāvdaļa, kuras mērķis ir 

nostiprināt praksē studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kas attiecas uz projekta 
priekšlikuma izstrādes posmu. 

 
Specializētā darba prakses uzdevumi: 

- iepazīstoties ar uzņēmumu vai organizāciju un analizējot tajā projektu priekšlikumu izstrādes 
procesus, nostiprināt tālākai profesionālajai darbībai nepieciešamās praktiskās iemaņas: 

o pirmsprojekta situācijas analīzē; 
o ieinteresēto pušu analīzē; 
o „problēmu analīzes koka” un „mērķu analītiskā koka” izveidē; 
o projekta vides risku analīzē;  
o projekta loģiskās struktūras un tehniskā risinājuma plānošanā; 
o projekta organizācijā;  
o projekta komandas izveidē un projekta izpildes personāla plānošanā. 

- izstrādāt secinājumus un konkrētus priekšlikumus minēto pētāmo jautājumu jomā;  
- attīstīt analīzes iemaņas, apkopot un apstrādāt informāciju. 
 
Noteikto specializētā darba prakses mērķu un uzdevumu izpildei maģistrantam ir jāizpēta prakses objekts 

kā profesionālo zināšanu pielietojuma lauks. Specializētās darba prakses objekts turpmāk var tikt izskatīts kā 
profesionālā darba prakses objekts un iespējamais maģistra darba izpētes objekts. 
 

Specializētā darba prakses vadība: 
Kopējo prakses organizāciju un pārraudzību realizē maģistra studiju programmas direktors. 

Vienlaikus ar maģistranta ieskaitīšanu praksē, uzņēmums vai organizācija, kura nodrošina 
maģistrantu ar nepieciešamajiem materiāliem, nozīmē prakses vadītāju. 
 
Maģistranta pienākumi: 

Maģistranta pienākumi specializētās darba prakses laikā: 
- specializētās darba prakses mērķu un uzdevumu izpilde;  
- specializētās darba prakses dienasgrāmatas pildīšana; 
- aizpildītās prakses dienasgrāmatas un atskaites par praksi iesniegšana maģistratūras nodaļā; 
- prakses atskaites aizstāvēšana noteiktajā laikā. 
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Prakses gaita un termiņi: 
Praksi drīkst iziet maģistranti, kuri veiksmīgi ir nokārtojuši studiju plānu un izpildījuši finansu 

saistības ar augstskolu. 
Prakses ilgums: 10 nedēļas (10 kredītpunkti). 
 
Prakses sākums: _____________. 
Prakses beigu datums: _______________. 
Prakses atskaite jāiesniedz attiecīgās maģistrantūras nodaļā: līdz _________. 
Prakses vieta:  
Prakses vietu maģistrants izvēlas patstāvīgi.  
Prakses vieta var būt jebkuras nozares projektu orientēts uzņēmums vai organizācija, kurā ir 

iespējams izpildīt prakses uzdevumu.  
Ja maģistrants ir nodarbināts projektu orientētā uzņēmumā vai organizācijā, viņš par prakses vietu 

var izvēlēties savu darba vietu.  
 
Atskaites noformēšanas un aizstāvēšanas kārtība: 

Specializētās darba prakses beigās maģistrants, saskaņā ar augstskolas izvirzītajām prasībām, 
datortehnikā noformē atskaiti 10 - 12 lapu apjomā. 
 
Atskaites saturs: 

- specializētās darba prakses objekta raksturojums; 
- uzņēmumā vai organizācijā esošie projektu priekšlikumu izstrādes posmi un  principi; 
- projektu vides risku analīze; 
- projektu loģiskās struktūras un tehniskā risinājuma plānošana un organizācija; 
- projektu komandas izveide, projektu personāla plānošana;  
- secinājumi un ierosinājumi. 

 
Atskaitei tiek pievienotas tabulas, shēmas, grafiki un nepieciešamo dokumentu kopijas. 
Atskaitē ir jāietver specializētās darba prakses dienasgrāmata ar maģistranta un uzņēmuma nozīmētā prakses 
vadītāja parakstu. 
 
Prakses atskaite noformējama datortehnikā un saturiski tai jāatbilst prakses uzdevumam. 
Maģistranta profesionālo darba praksi pēc prakses aizstāvēšanas ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts” vērtē 
komisija 2 mācībspēku sastāvā, kuru nozīmē maģistra studiju programmas direktors. 
 
 
 
Programmas direktors         A. Olmanis 
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Paraugs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKSES 

 
DIENASGRĀMATA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ______________________praktikants 
                

        (vārds, uzvārds) 
 
         
 

________________________________________ prakses vadītājs 
                   (vārds, uzvārds, amats) 
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D
at

um
s 

Tematika Komentārs un 
novērtējums 

D
at

um
s 

Tematika Komentārs un 
novērtējums 

  
 
 
 
 
 
 
 

    

  
 
 
 
 
 
 
 

    

  
 
 
 
 

    

  
 
 
 
 
 
 
 

    

  
 
 
 
 

    

 
Prakses sākuma datums ________________    Studenta paraksts _____________________________   
 
Prakses beigu datums __________________    Prakses vadītāja paraksts _______________________ 



©RISEBA, 2011                          maģistra studiju programma “Projekta vadība” 
_____________________________________________________________________________________________ 

238 
 

 
___________________________________studiju programmas 

_____.kursa _______________________nodaļas studenta/es 

vārds, uzvārds ________________________________________ 

personas kods ___________________ - ___________________ 

tālrunis _______________________________________________ 

e-pasts _______________________________________________ 
 

 

 

 

Atskaite par maģistranta praksi 
___________________________________________ 

 

____________________________________________ 
/organizācijas nosaukums/ 

 

Prakses vērtējums ____________________ 
                              (ieskaitīta, neieskaitīta) 

 
Komisijas locekļu paraksti: 

                              

____________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

 

Prakses atskaiti atļauts aizstāvēt 

_________________________
                           (vadītāja paraksts) 

_________________________
                          (datums) 

 

 

   ________________                                                  
              (datums)  

__________________ 

                 
/praktikanta paraksts/ 
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7.pielikums 

 

Maģistra darba izstrādāšanas nolikums 
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APSTIPRINĀTS 

 
RSEBAA Senāta sēdē 26.06.2000. 

(ar grozījumiem) 21.06.2004. 
(ar grozījumiem) 30.05.2006. 
(ar grozījumiem) 31.05.2007. 

 
KURSA DARBA UN 

STUDIJU NOSLĒGUMA DARBA (KVALIFIKĀCIJAS DARBA, BAKALAURA DARBA, 
DIPLOMDARBA VAI MAĢISTRA DARBA) IZSTRĀDĀŠANAS NOLIKUMS 

 
1. Vispārīgie norādījumi 

 
1.1. RSEBAA profesionālās augstākās izglītības studiju programmas paredz kursa darba un studiju 
nobeiguma darba izpildi un to publisko aizstāvēšanu. Šis Nolikums reglamentē kursa darba, kvalifikācijas 
darba, diplomdarba, bakalaura darba vai maģistra darba izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas 
kārtību visām RSEBAA studiju programmām.  
1.2. Kursa darbs ir svarīgs posms teorijas pētīšanā un studējošo patstāvīgā radošā darba iemaņu iegūšanā. 
Kursa darbu skaits, to priekšmetu virzība un izpildes termiņi tiek noteikti studiju plānā atsevišķas studiju 
programmas ietvaros. Kursa darba mērķis – iegūt literatūras un informācijas avotu meklēšanas, izvēles un 
sistematizācijas iemaņas, iegūt prasmes pareizi tos analizēt, veikt kopsavilkumus un secinājumus. Kopumā, 
kursa darbu sistēma tiek izskatīta kā studiju nobeiguma darba izpildes iepriekšējs etaps. 
1.3. Kvalifikācijas darbs ir profesionālās augstākās izglītības (1. līmenis) studiju programmas nobeiguma 
darbs. Kvalifikācijas darba mērķis ir parādīt teorētisko zināšanu izmantošanas prasmi praktisko situāciju 
risināšanā; izejot no izvirzītā darba mērķa, prast veikt problēmas analīzi un nepieciešamus aprēķinus, un, uz 
iegūto rezultātu pamata izdarīt secinājumus un priekšlikumus. 
1.4. Diplomdarbs ir profesionālo studiju nobeiguma darbs, kas paredzēts 2.līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmā un virzīts uz noteiktās praktiskās problēmas izpēti vai objekta analīzi noteiktajā 
ekonomikas, zinātnes un vadības nozarē. Diplomdarba mērķis ir iegūt radošās pētīšanas un aktuālo problēmu 
risināšanas iemaņas konkrētajā specialitātē, kurām ir praktiskā nozīme. 
1.5. Bakalaura darbs ir patstāvīgs zinātnisks pētījums par aktuālo jautājumu noteiktajā nozarē vai noteiktajā 
organizācijā. Bakalaura darba mērķis ir prasme pielietot teorētiskās pētīšanas metodes praktiskās situācijas 
analīzei attiecīgajā nozarē.  
1.6. Maģistra darbs ir padziļināts zinātnisks pētījums par pastāvošo problēmu noteiktajā nozarē. Maģistra 
darba mērķis – balstoties uz jaunākām teorētiskām izstrādnēm un metodēm, kā arī uz empīriska materiāla 
analīzi, izdarīt patstāvīgus secinājumus un izstrādāt konkrētus priekšlikumus praktiskās problēmas 
risinājumam. 
1.7. Kursa darbs, kvalifikācijas darbs, diplomdarbs, bakalaura darbs un maģistra darbs ir zinātnisks pētījums, 
tāpēc to saturam jāatbilst zinātniskā darba pamatprincipiem: 

- izvēlētai darba tēmai jābūt aktuālai; 
- darbā jāizmanto mūsdienu pētīšanas un informācijas apstrādes metodes; 
- izklāstītam materiālam jābūt loģiskam un saprotamam; autora secinājumiem un priekšlikumiem 

jāizriet no pētījuma rezultātiem; 
- darba plānam jānodrošina zinātniskās problēmas risinājuma loģisku secību, kura izriet no darba 

mērķa un izvirzītajiem uzdevumiem; jānodrošina pāreju no vienas nodaļas uz nākamo; 
- visā darbā jālieto vienota terminoloģija un nosacīti saīsinājumi. 
- izmantotās literatūras un avotu sarakstam jāatbilst darba saturam, tajā jāiekļauj pētāmās tēmas 

mūsdienu publikācijas;  
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1.8. Par kursa darba un studiju nobeiguma darba kvalitāti, izmantojamo datu precizitāti, veikto aprēķinu 
pareizību, izdarīto secinājumu un izstrādāto priekšlikumu kvalitāti, kā arī darba izpildes un iesniegšanas 
termiņu ievērošanu, un savlaicīgu darba aizstāvēšanu ir atbildīgs studējošais – darba autors. 
 

2. Kursa darba un studiju nobeiguma darba izstrādāšanas posmi 
 

2.1. Kursa darba un studiju nobeiguma darba izstrādāšanas process sastāv no tēmas izvēles, darba plāna 
sastādīšanas, nepieciešamās informācijas apkopošanas saskaņā ar plānu, datu analīzes un apstrādes, darba 
izstrādāšanas un noformēšanas.  
2.2. Studējošam tiek piedāvāts izvēlēties kuras darba vai studiju nobeiguma darba tēmu no katedrās 
apstiprinātā tēmu saraksta. Studentam ir iespēja piedāvāt arī savu tēmu, izejot no savām zināšanām un 
profesionālajām iemaņām vai konkrētas organizācijas interesēm. Izstrādājot studiju nobeiguma darbu, 
studējošais var turpināt kursa darbā iesāktos pētījumus. Studiju nobeiguma darbam jābūt ar zinātniski – 
pētniecisku ievirzi. 
Kursa darba un studiju nobeiguma darba tematikai jābūt saistītai ar aktuāliem jautājumiem ekonomikas, 
finanšu un vadības jomā, kā arī ar citām problēmām, kuras robežojas ar citām zinātnes jomām.  
Tēmas aktualitāti nosaka attiecīgās problēmas reāla pastāvēšana ekonomikā, uzņēmējdarbībā vai 
sabiedriskajā dzīvē. Kursa darba tēmai jāatbilst studiju programmas kursam, kurā tiek veikts šis darbs. 
2.3. Kursa darbus un studiju nobeiguma darbus vada katedru mācībspēki. Studiju nobeiguma darbus var 
vadīt speciālists ārpus augstskolas. Katram studējošam jāsaskaņo ar mācībspēku darba tēmu un plānu.  
2.4. Kursa darba tēmu studējošais izvēlas ne vēlāk kā 4 nedēļas pirms darba aizstāvēšanas datuma. Studiju 
nobeiguma darba tēmu - ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms darba aizstāvēšanas datuma. 
2.5. Pēc studiju nobeiguma darba tēmas izvēles un saskaņošanas ar vadītāju, studējošais iesniedz savas 
nodaļas metodiķei iesniegumu. Darbu tēmas un zinātniskos vadītājus apstiprina RSEBAA prorektors studiju 
darbā. Pastāv iespēja precizēt vai koriģēt studiju nobeiguma darba tēmas formulējuma gala variantu. 
2.6. Kursa darba un studiju nobeiguma darba tēma ir jānoformulē gan latviešu, gan angļu valodā. 
2.7. Pēc iepazīšanās ar literatūras avotiem, saistītiem ar darba tēmu, studējošais precizē darba plānu ar 
zinātnisko vadītāju.  
2.8. Saskaņā ar plānu, studējošais patstāvīgi izstrādā darba nodaļas. Autoram patstāvīgi jāiegūst darba 
rezultāti un tiem jāatbilst darba saturam. Atbilstoši prasībām noformētu darba melnrakstu studējošais 
iesniedz vadītājam. Kad vadītājs darbu izskatījis, tad, saskaņā ar veiktajām piezīmēm, labojumiem, 
papildinājumiem, darbs tiek noformēts galīgā variantā. Studējošais var konsultēties ne tikai ar savu 
zinātnisko vadītāju, bet ar jebkuru RSEBAA mācībspēku vai speciālistu attiecīgajā nozarē. 

2.9. Vadītāja pienākumi ir : 

- palīdzēt noteikt pētījuma virzienu un metodes; 
- sniegt palīdzību, sastādot darba plāna sākotnējo un galīgo variantu, veidojot darba struktūru; 
- izskatīt atsevišķas darba daļas un visu darbu kopumā, norādīt uz kļūdām, nepilnībām, 

nepieciešamajām izmaiņām un papildinājumiem; 
- izskatīt un parakstīt pabeigtu darbu. 

2.10. Studējošā pienākumi ir: 

- darba vadītāja nozīmētajos termiņos ierasties uz konsultācijām un parādīt vadītājam izpildīto 
darbu; 

- obligāti ievērot šī Nolikuma prasības; 
- stingri ievērot noteikto darba izstrādāšanas un iesniegšanas kalendāro grafiku. 

 

3. Darba struktūra un saturs 

 
3.1. Kursa darbam un studiju nobeiguma darbam ir noteikta šāda struktūra: 
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1) titullapa (kursa darba un studiju nobeiguma darba nosaukums latviešu un angļu valodā); 
2) satura rādītājs (paraugu skatīt šī Nolikuma beigās);  
3) anotācijas (tikai studiju nobeiguma darbam); 
4) saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu saraksts  (ja nepieciešams); 
5) ievads; 
6) pētījuma vai projekta (pamatdaļas) izklāsts pa nodaļām; 
7) secinājumi un priekšlikumi; 
8) izmantotās literatūras un avotu saraksts; 
9) galvojums (tikai studiju nobeiguma darbam); 
10) pielikumi (ja nepieciešams) 
11) izziņa par studiju nobeiguma darba aizstāvēšanas rezultātiem. 

3.2. Ieteicamais apjoms datorsalikumā (bez pielikumiem): kursa darbiem – līdz 25 lpp.; kvalifikācijas 
darbiem – ne mazāk kā 50-60 lpp.; diplomdarbiem un bakalaura darbiem – ne mazāk kā 60-70 lpp.; maģistra 
darbiem – ne mazāk kā 70-100 lpp. Kopējais darba apjoms tiek sadalīts šādā veidā: 

- ievads – 5-7%; 
- darba pamatdaļa – 80-85%; 
- secinājumi un priekšlikumi – 5-8%. 

3.3. Satura rādītājā uzrāda darba sastāvdaļas, kuru nosaukumiem jābūt identiskiem ar nosaukumiem darbā. 

3.4. Studiju nobeiguma darbam jāsagatavo 3 īsas anotācijas: latviešu valodā, angļu valodā un kādā no 
svešvalodām (krievu, vācu vai citā valodā). Anotācija paredzēta iepriekšējai iepazīstināšanai ar darbu. 
Anotācijai saīsinātā veidā - 1 lpp. apjomā jāsatur šāda informācija (tikai studiju nobeiguma darbam): darba 
nosaukums, īsas ziņas par darba saturu, pētītās problēmas un nozīmīgākie rezultāti, kā arī dati par darba 
apjomu, pielikumu, tabulu un attēlu skaitu, un izmantotiem literatūras avotiem. Anotācijā arī tiek norādīts, 
kādas zinātniskas vai praktiskas problēmas risināšanā varētu būt izmantoti darba rezultāti.  

3.5. Saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu saraksts tiek pievienots darbam nepieciešamības gadījumā un tiek 
veidots uz atsevišķas lapas. 

3.6. Darba ievadam obligāti jāsatur: 

- temata aktualitātes pamatojumu; 
- darba mērķi; 
- noteikta mērķa sasniegšanai veicamo uzdevumu formulējumu; 
- pētījuma objektu un priekšmetu; 
- izmantojamo pētīšanas (projektēšanas) metožu un paņēmienu uzskaitījumu; 
- izmantotās literatūras un avotu grupu uzskaitījumu (piem., speciālā ekonomiskā literatūra, 

valsts statistikas dati, organizācijas nepublicētie materiāli, likumdošanas akti un tml.); 
- darba struktūras aprakstu; 
- pētījuma laika vai citu ierobežojumu pamatojumu (ja nepieciešams). 

3.7. Autors formulē darba mērķi, vadoties no temata aktualitātes. Formulējumam jābūt īsam un konkrētam, 
piem.,: „darba mērķis ir uzņēmuma N saimnieciskās darbības analīze un priekšlikumu izstrādāšana tās 
uzlabošanai ”.  

3.8. Mērķa sasniegšanai nepieciešams noteikt darbā risināmos uzdevumus. Uzdevumi atspoguļo darba 
galveno saturu. 

Turpinot iepriekšējā punktā minēto piemēru: „izvirzītā mērķa sasniegšanai, darbā risināmie uzdevumi” 
varētu var noformulēti šādā veidā: 

- izpētīt saimnieciskās darbības analīzes teorētiskos pamatus; 
- veikt uzņēmuma N kapitāla veidošanas un izvietošanas analīzi; 
- izpētīt uzņēmuma N finansiālo stāvokli; 
- izanalizēt uzņēmuma N darbības finanšu rezultātus; 
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- atklāt pozitīvās īpašības un trūkumus darba organizācijā un darba resursu izmantošanā; 
- izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma N darbības uzlabošanai. 

3.9. Ievadā tiek norādītas tās metodes no visu kvalitatīvo un kvantitatīvo metožu klāsta, kas tika pielietotas 
darbā noformulēto uzdevumu risināšanai, piemēram: ekonomiskās analīzes, statistiskās analīzes 
(salīdzināšanas, grupēšanas, vidējo lielumu aprēķināšanas utt.) metodes, ekonomiski matemātiskās metodes 
(korelācijas aprēķināšana, lineārā programmēšana, tīklveida plānošana, spēļu teorija u.c.). Arī tiek norādītas 
darbā izmantojamie programmas un tehniskie līdzekļi. 

3.10. Par pētījuma (projekta) avotiem kalpo kā fundamentālie, tā arī zinātniskie pētījumi, Latvijas un citu 
valstu likumi un valdības lēmumi, vispārējā un speciālā literatūra, valsts statistikas dati, periodiskie 
izdevumi, uzņēmumu un organizāciju nepublicētie materiāli. Par pētījuma avotiem var būt arī autora veiktie 
speciālie apsekojumi (piemēram, aptauja) un eksperimenti, kas veikti autora vadībā vai ar viņa līdzdalību. 

3.11. Darba materiāla izklāsta pamatdaļu veido nodaļas. Darba struktūru var uzskatīt par racionālu, ja tā 
sastāv no 2 vai 3 nodaļām. Pamatnodaļas uzdevums ir sistematizētā veidā sniegt problēmas īsu teorētisku 
pamatojumu un stāvokli, un autora darba rezultātus. Darba strukturēšanai lielas nodaļas lietderīgi sadalīt 
apakšnodaļās. Rekomendējamā darba struktūra, kura sastāv no 3 nodaļām var būt šāda. Pirmajai nodaļai ir 
teorētisks raksturs un tā atspoguļo pētījuma metodoloģiju. Otrajā nodaļā autors analizē iegūto informāciju, 
izmantojot pirmajā nodaļā aprakstītās metodes. Trešā nodaļa – tā ir darba konstruktīvā nodaļa, kurā autors 
apkopo darba analītiskās daļas rezultātus un piedāvā pasākumus atklājušos problēmu risināšanai, pamatojot 
iespējamo risinājumu diapazonu. Visās nodaļās un apakšnodaļās ir vēlami ilustratīvie materiāli – attēli 
(zīmējumi, grafiki, shēmas), aprēķini, tabulas. 

3.12. Secinājumi un priekšlikumi ir darba noslēdzošā daļa. Tie jāraksta tēžu veidā. Secinājumiem 
jāatspoguļo svarīgākās atziņas, kas izriet no pētījuma, jāsatur atbildes uz ievadā izvirzītajiem uzdevumiem 
un darba mērķi. Secinājumos jāpaskaidro veiktā darba tautsaimnieciskā, zinātniskā vai praktiskā nozīme un 
autora personīgais ieguldījums uzdevumu risināšanā. Secinājumiem jāizriet no darba un tos nedrīkst pamatot 
ar datiem un faktiem, kas nav minēti darbā. Secinājumos nav pieļaujami citāti no citu autoru darbiem, tajos 
jāatspoguļo tikai personīgās domas, spriedumi, atziņas. Priekšlikumiem jāizriet no darbā izdarītajiem 
secinājumiem, tiem jābūt konkrētiem un pamatotiem. Priekšlikumos apkopo darbā pamatotas 
rekomendācijas trūkumu novēršanai vai pozitīvās pieredzes izmantošanai. Secinājumi un priekšlikumi 
jānumurē atsevišķi ar arābu cipariem. 

3.13. Izmantotās literatūras un avotu saraksts aptver visus literatūras un citus avotus, kas izmantoti darba 
izstrādāšanā.  

3.14. Studiju nobeiguma darba beigu posmā studējošais paraksta galvojumu, kura atspoguļojas personīgā 
atbildība par patstāvīgi veikto pētījumu un plaģiātisma neizmantošanu. 

3.15. Kursa darbā pēc izmantotās literatūras un avotu saraksta, bet studiju nobeiguma darbā pēc galvojuma, 
seko pielikumi. Pielikumi darba apjomā netiek ieskaitīti un tos numurē secīgi ar arābu cipariem. Pielikumos 
ievieto materiālus, kuri papildina darba tekstu, piemēram, aprēķiniem izmantotie dati; starptabulas, kuras 
ietekmēja tabulu uzbūvi darba tekstā; starpaprēķini; algoritmu apraksts; nestandarta formāta tabulas un 
zīmējumi (vairāk par A4); veikto aptauju anketu paraugi; instrukcijas; metodiskie norādījumi; nolikumi 
u.tml. Darba tekstā jābūt atsaucēm uz visiem pielikumiem. Pielikumus jāsakārto tā, lai tie atbilstu atsauču 
secībai darba tekstā. Katru pielikumu jānoformē no jaunas lapas. Lapas augšējā labajā stūrī jānorāda vārds 
„Pielikums” ar kārtas numuru. Katram pielikumam jābūt nosaukumam.  

 

4. Darba teksta noformēšana 

 
4.1. Darbs jāraksta literārā valodā, ņemot vērā šādas prasības: 

- materiāla izklāstam jābūt precīzam, skaidram, loģiskam, īsam un konkrētam; 
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- katru jaunu domu jāsāk rakstīt jaunā rindkopā. Lietderīgi izdalīt paragrāfus ar sarkano 
rindkopu; 

- katru jaunu nodaļu jāsāk jaunajā lappusē, apakšnodaļas - turpināt tekošajā lappusē; 
- katrai nodaļai jānorāda kārtas numurs (arābu cipariem) un nosaukums. Apakšnodaļu 

numuram jābūt no attiecīgas nodaļas numura un dotas apakšnodaļas kārtas numura. Jāņem 
vērā, ka attēlus un tabulas numurē tikai nodaļu ietvaros, nevis apakšnodaļu ietvaros. 
Nodaļu un apakšnodaļu nosaukumiem jāatbilst satura rādītājam; 

- nav vēlams vietniekvārda “es” un darbības vārda lietošana pirmajā personā, piemēram, 
teiciens “es uzskatu”, “pēc manām domām” , “es domāju, ka...”. Darbs jāraksta tā, lai 
varētu atšķirt šī darba autora domas no citu autoru domām.  

4.2. Darbu noformē datorsalikumā. Lapas formāts – A4, burtu lielums tekstā ir 12 ar 1,5 intervāla atstarpi 
starp rindām, šrifta veids - Times New Roman, lapas laukums: augšā, apakšā un labajā pusē 20 mm, bet 
kreisajā 35 mm. Burtu lielums nodaļu virsrakstiem – 14 punkti, citiem virsrakstiem – 12 punkti. Aiz 
virsrakstiem neliek punktus un tie nav jāpasvītro. Salīdzinot ar tekstu, virsrakstiem jābūt izceltiem, ar 
tumšāku šriftu (Bold). 

4.3. Visas darba lapas numurē apakšējās lapas vidū ar arābu cipariem. Pirmā lapa – titullapa, otrā – satura 
rādītājs. Titullapu - nenumurē. 

4.4. Citātu, skaitlisko datu, attēlu, formulu u.c. izmantošana no publicētiem darbiem, kā arī citu autoru 
secinājumu un atzinumu izmantošana (pārstāstot tās) obligāti norādāma atsaucē uz avotu. Atsauces izpilda 
sekojoši: tekstā kvadrātiekavās norādīt ciparus, atdalītus ar komatu (piemēram, [5., 37], kur pirmais skaitlis 
nozīmē literatūras avota kārtas numuru, bet otrs – lappusi, no kuras ņemta informācija. Ja atsauci izdara uz 
vairākiem avotiem, tad tās jāatdala viena no otras ar semikolu [5., 37; 8., 12]. 

Citāti jāraksta pēdiņās. Citu autoru domu un atzinumu pārstāstījumam jābūt objektīvam, tos nedrīkst kropļot. 
Mehāniska izmantoto avotu pārrakstīšana nav pieļaujama un kvalificējama kā rupjš zinātniskā darba 
godīguma pārkāpums. 

4.5. Skaitliskajam materiālam, kas dažādu datu aprēķinu un tabulu veidā iegūts no uzņēmumu (organizāciju) 
nepublicētajiem materiāliem un izmantots darbā, jānorāda atsauces, minot datu avotu. 

4.6. Ja darbs satur autora aprēķinus, atsaucē jānorāda aprēķinu informācijas avots, piemēram, autora 
aprēķini, izmantojot 200_. gada pārskata datus. 

4.7. Atsaucoties uz teksta elementiem atkārtoti, apaļajās iekavās jāraksta vārda "skatīties" saīsinājums "sk." 
un jānorāda attiecīgais teksta elements ar numuru, piemēram, (sk. 2.4.att.), (sk. 16.tab.), (sk. 2.piel.) vai (sk. 
pielikumu) utt. 

 

5. Tabulu un attēlu noformēšana 

 

5.1. Pārskatāmības dēļ, darbā izmantoto skaitlisko informāciju ieteicams izvietot tabulās. Darba ilustrēšanai 
var izmantot shēmas, diagrammas, grafikus, kartogrammas. Skaitliskais materiāls, kas izvietots tabulās vai 
attēlots grafiski, darbā ir jāizanalizē. 

5.2. Katrai tabulai jābūt kārtas numuram. Tabulas numurē ar arābu cipariem un tos raksta virs tabulas, labajā 
pusē, piemēram: 3.1. tabula. Pirmais cipars nozīmē nodaļas numuru, otrais – tabulas kārtas numuru nodaļas 
ietvaros, nevis apakšnodaļas ietvaros. 

5.3. Katrai tabulai jābūt tās saturam atbilstošam nosaukumam, kuram jāatbild uz jautājumiem: Kas? Kur? 
Kad? Kādās mērvienībās? 

Piemēram: 
3.1. tabula 
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SIA “N” sniegto pakalpojumu apjoms 2007. gadā [6., 13] (tūkst. Ls) 
 

Nr.p.k
. 

Pakalpojumu 
veids 

Kopā gadā t.sk. pa mēnešiem 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

      

 
Ja tabulu pārnes nākošajā lappusē, kā arī ērtākai datu apskatei, tabulas ailes numurē ar cipariem. 
Pārnesot tabulu nākošajā lapā, jāraksta “tabulas turpinājums”, jānorāda tās numurs un jāatkārto tabulas aiļu 
numerācija.  

Piemēram: 
3.1. tabulas turpinājums 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

      

 
Ieteicams izmantot tabulas, kas izvietojamas vienā lapā, bet ne vairāk kā divās. Ja tabulas ir lielākas, tās 
jāizvieto pielikumā. 
5.4. Tabulas jāizvieto darbā tūlīt pēc norādes tekstā uz tām. Atsaucoties uz tabulu, lieto vārda “tabula” 
saīsinājumu un norāda tās numuru, piemēram: (3.1. tab.). Tabulās ieteicams izvairīties no lieliem skaitļiem 
un lietot palielinātas mērvienības. Skaitlisko datu precizitātei jāatbilst attēlojamai mērvienībai. 
5.5. Darbā izmantojamām mērvienībām un to apzīmējumiem jāatbilst standartam. Ja visi tabulas dati izteikti 

vienā mērvienībā, tad tā jānorāda iekavās zem tabulas virsraksta. Ja tabulas dati izteikti dažādās mērvienībās, 

tad tās norāda atsevišķajās ailēs vai ailes nosaukumā, atdalot tās ar komatu. 

5.6. Visas ilustrācijas – shēmas, diagrammas, kartogrammas u.c. sauc par attēliem. Tās jāizvieto darbā tūlīt 
pēc norādes uz tiem. Attēlus vēlams izvietot tā, lai tos varētu aplūkot, neapgriežot darbu. Attēlus numurē ar 
arābu cipariem nodaļu ietvaros. 

Katram attēlam dod atbilstošu nosaukumu, kuru raksta zem tā, vienā rindā ar numuru. 

Piemēram: 
 
 

 
2.4. attēls. Darbu plānošanas secība [6., 11] 
 
 

6. Formulu noformēšana 
 

Analīze  Prasme Mērķis Program Plāns 
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6.1. Darbā izmantotās formulas numurē, ievērojot secību, ar arābu cipariem nodaļas ietvaros. Formulas 
numuru raksta iekavās lapas labajā pusē, zem formulas nākamajā rindkopā. Pēc formulas jāliek komats un 
jāpaskaidro simboli, kuri izmantoti formulā, norādot to mērvienības. Viena un tā paša parametra mērvienībai 
visa darba ietvaros jābūt nemainīgai. Atsaucoties tekstā uz formulu, jānorāda tās numurs iekavās, piemēram: 
“Ar formulu (2.5) aprēķina…”.  

Piemērs: “Amortizācijas gada normu aprēķina pēc formulas (2.5) [12., 121]”: 
 

 A= F 
ta 

(2.5) 
kur F – pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība, Ls; 

ta – amortizācijas periods, gads. 
 

6.2. Formulām, kuras sastādījis pats autors, jādod atsauce, piemēram: “formulu (2.5) sastādīja autors”. 
Formulām, kuras iegūtas no literatūras un citiem avotiem, jādod atsauces uz šiem avotiem. 

 
7. Izmantotās literatūras un avotu saraksta noformēšana 

 
7.1. Literatūras sarakstu noformē atbilstoši Valsts standarta prasībām – LVS 90:1998 
“Bibliogrāfiskais apraksts: Vispārīgi principi”; LVS 195:1999 u.c.  
7.2. Izmantotās literatūras sarakstā jābūt vienotai numerācijai. Avotu aprakstam jābūt tādā pašā 
valodā, kādā tie ir rakstīti. Vispirms izmantoto vai ieteicamo literatūru raksta latviešu valodā, tad 
literatūru citās valodās ar latīņu burtiem, beigās - literatūru kiriliskajā alfabētā (krievu valodā). 
Izmantotās literatūras sarakstā darbus izvieto alfabētiskā secībā pēc autora uzvārda. Viena autora 
darbus šķiro pēc burta pirmajā zilbē darba nosaukumā vai hronoloģiskā secībā - pēc darbu izdošanas 
gadiem. Sastādot izmantotās literatūras sarakstu jāievēro sekojošu secību:  

- Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti; 
Atveides formula: 

Dokumenta izdevējs (izdošanas datums). Publikācijas dati. 

- Valsts pārvaldes institūciju dokumentu un valsts statistikas publikācijas; 
Atveides formula: 

Dokumenta izdevējs (izdošanas datums). Publikācijas dati. 

- Monogrāfijas un mācību literatūra; 
Atveides formula: 

Autora uzvārds, Iniciālis. Grāmatas nosaukums. Izdošanas vieta: Izdevniecība, izdošanas gads. 
Kopējais lappušu skaits vai izmantotā lappuse vai lappuses. 

- Rakstu krājumi; 
Atveides formula:  
Autora uzvārds, Iniciālis. Raksta nosaukums. Grām.: (In: vai В кн.:, ja darbs ir svešvalodā). 
Grāmatas nosaukums. Izdošanas vieta: Izdevniecība, izdošanas gads. Izmantotās lappuses vai 
lappuse. (Sērija). 

- Publikācijas žurnālos un avīzēs; 
Atveides formula:  
Autora uzvārds, Iniciālis. Izdevuma nosaukums. Gads. [Sējums] (Numurs): lappuses. 

- Arhīva materiāli; 
Atveides formula:  
Kolekcijas nosaukums. Vieta, kur kolekcija glabājas (šrifts). 

- Interneta avoti;  
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Atveides formula:  
Autora uzvārds, Iniciālis (vai autoru kolektīvs, kas sagatavoja publikāciju). Publikācijas nosaukums. 
Norāde, kādā veidā materiāls tika paņemts no Interneta, minot datumu, kad tas izpētīts. Publikācijas 
adrese Internetā. 

- Darbā izmantotie uzņēmuma, organizācijas nepublicētie materiāli; 
 
Piemērs: 
Izmantotās literatūras un avotu saraksts 
1. LR Kredītiestāžu likums (05.10.1995.). Rīga: Latvijas Banka, 2000 
Grozījumi Kredītiestāžu likumā (11.12.2003.). Sk. Internetā (2004. 27.okt.) 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=82464  
2. LR MK noteikumi Nr. 278 „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (04.08.1998.) Latvijas Vēstnesis. 1998. 
7.aug. 4. lpp. 
3. Latvijas standarts. Bibliogrāfiskais apraksts. Vispārīgi principi: BA (VP): LVS 90:1998. Grupa 01. 
01.06.98.-Rīga: Latvijas Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs, 1998.-39 LPP. 
4. Latvijas statistikas gadagrāmata 2002. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde,  2003. 
5. Latvijas Bankas gada pārskati, 1995-1999. 
6. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 1999. XII. 
7. Rurāne M. Finanšu pārvaldība. – Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2001.-281 lpp. 
8. Kuratko D.F., Hodgetts R.M. Entrepreneurship: A Contemporery Approach. – Boston, 1989. – 667 p. 
9. Petrovs I. Latvijas uzņēmējdarbība un ekonomika: Diplomdarbs. – Rīga: RSEBAA, 1999. – 70 lpp. 
10. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. – Москва: Дашков и Ко, 2003. – 530 с. 
11. Braidoti R. Par nomadismu. Grām.: Pičukāne (red.). Mūsdienu feministiskās teorijas. – Rīga: LU Dzimtes 
studiju; Jumava, 2001.-151.-178. lpp. 
12. Kuzmina I. Entrepreneurship development in Latvia. In: Small Firms and Economics Development in 
Developed and Transition Economies. – London: Ashgate, 2003. – P. 153-163. 
13. Вартанова Е. Современная медиаструктура. В кн. : Засурский Я. (ред.). Средства массовой 
информации постсоветской России. – Москва: Аспект Пресс, 2002. – С. 10-85. 
14. Brikše I. Masu komunikācijas saturs un tā veidošanas problēmas. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 
1997. 51 (1/ 2): 104-108. 
15. Zeļenkovs A. No gaisa pārdošanas uz ekonomisku efektu. Dienas Bizness. 2004. 7.okt. 21.lpp. 
16. Suler, J. The psychology. Sk. Internetā (2004.08.10) 
http://www.rider.edu/users/suler/psycyber.html  
17. Неопубликованные материалы министерства Земледелия ЛР. 
18. Финансовые отчёты предприятия N, 2000-2005. 

 
8. Studiju nobeiguma darba galīgais noformējums un tā recenzēšana 

 
8.1. Pabeigtu studiju nobeiguma darbu iesien cietos vākos, kuros iespiests nosaukums „RSEBAA”, 
attiecīgais darba nosaukums “Kvalifikācijas darbs”, “Diplomdarbs”, „Bakalaura darbs” vai „Maģistra darbs” 
un „attiecīgais gads”. 
8.2. Studiju nobeiguma darbu autors paraksta uz titullapas un galvojumā. 
8.3. Studējošais iesniedz gatavu studiju nobeiguma darbu zinātniskajam vadītājam ne vēlāk kā desmit dienas 
pirms studiju nobeiguma darba aizstāvēšanas. 
8.4. Zinātniskais vadītājs pārbauda iesniegto studiju nobeiguma darbu un visus papildmateriālus. Ja viss 
atbilst augstāk minētajām prasībām, zinātniskais vadītājs paraksta darbu uz titullapas, kurā apliecina 
studējoša pielaišanu darba aizstāvēšanai. Parakstīto darbu studējošais iesniedz reģistrēšanai studiju daļā 
attiecīgās nodaļas metodiķēm. 
8.5. Gadījumā, ja zinātniskais vadītājs neparakstīja darbu un studējošais atsakās novērst vadītāja piezīmes, 
tad tas tiek nodots prorektoram studiju darbā, kas sastāda neatkarīgu komisiju darba kvalitātes atkārtotam 
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novērtējumam un iespējai tās pielaišanai pie aizstāvēšanas. Neatkarīga komisija pieņem lēmumu par darba 
pielaišanu aizstāvēšanai.    
8.6. Ja darbs ir pielaists aizstāvēšanai, tiek nozīmēts recenzents. Par recenzentu var būt RSEBAA un citu 
mācību iestāžu mācībspēki, kā arī uzņēmumu un organizāciju kvalificētie speciālisti, ja viņiem ir augstākā 
izglītība. 
8.7. Studiju nobeiguma darbu iesniedz recenzentam ne vēlāk kā 7 dienas pirms aizstāvēšanas. Recenzenta 
nozīmēšana ir prorektora studiju darbā kompetencē. Recenzents nodod darbu ar recenziju studiju daļā vai 
personīgi darba autoram, bet ne vēlāk kā dienu pirms aizstāvēšanas. Recenzentam ir tiesības uzaicināt 
studējošo paskaidrojumu sniegšanai par darbu. 
8.8. Recenzijā tiek vērtēts: 

- studiju nobeiguma darba aktualitāte; 
- pētījuma (projekta) mērķis, uzdevumi un pētījuma metodes; 
- literatūras sarakstā minēto avotu izmantošanas pakāpe; 
- apkopotā materiāla atbilstību pētījuma uzdevumiem; 
- informācijas un datu apstrādes kvalitāte; 
- darba satura atbilstība izvirzītajam mērķim un uzdevumiem; 
- darba noformēšanas atbilstība augstāk minētajām prasībām (teksts, tabulas, attēlu noformējums, 

valodas pareizība u.c.); 
- darba raksturs (radošs, analītisks vai aprakstošs raksturs); 
- secinājumu un priekšlikumu pamatojums, izvirzītā mērķa sasniegšanas pakāpe; 
- pētījuma teorētiskā un praktiskā nozīme. 

Nobeigumā recenzents norāda darba kopēju atbilstību izvirzītajām prasībām un novērtē darbu.  
8.9. Gadījumā, ja recenzents negatīvi novērtēja darbu, prorektors studiju darbā iesniedz studiju nobeiguma 
darbu papildus recenzēšanai citam speciālistam attiecīgajā zināšanu jomā. Pēc otrās recenzijas pozitīva 
vērtējuma, studiju nobeiguma darbs tiek pielaists aizstāvēšanai, pretējā gadījumā studējošam jāpārstrādā 
studiju nobeiguma darbs saskaņā ar RSEBAA prasībām. Šajā gadījumā, aizstāvēšanas datums tiek saskaņots 
ar komisijas perspektīvo darba plānu. 
 

 
 

Studiju nobeiguma darba rekomendējamais saturs 
 

     lpp. 
Anotācijas………………………………………………………………………………………….... 
Saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu saraksts ……………………………………........................ 
Ievads …………………………………………………………………………………………......... 
1. Nodaļas nosaukums ……………………………………………………………………………… 

1.1. Apakšnodaļas nosaukums…………………………………………………………………... 
1.1.1. Apakšnodaļas nosaukums ………………………………………………….............. 
1.1.2. ……………………………………………………………………………….............. 

1.2. ………………………………………………………………………………….................. 
1.2.1. ……………………………………………………………………………….............. 
1.2.2. ………………………………………………………………………………............... 

1.3. …………………………………………………………………………………………....... 
1.3.1. ………………………………………………………………………………............... 
1.3.2. ………………………………………………………………………………............... 

2. Nodaļas nosaukums ……………………………………………………………………………… 
 2.1. Apakšnodaļas nosaukums ……………………………………………………………… 
 2.2. ……………………………………………………………………………………........... 

2.2.1. ………………………………………………………………………………................. 
2.2.2. ………………………………………………………………………………................. 
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2.2.3. ……………………………………………………………………………….................. 
2.2.4. ……………………………………………………………………………….................. 
2.2.5. ……………………………………………………………………………….................. 

2.3. ………………………………………………………………………………………............... 
2.3.1. ……………………………………………………………………………….................. 
2.3.2. ………………………………………………………………………………................. 

2.4. ………………………………………………………………………………………............... 
3. Nodaļas nosaukums ………………………………………………………………………………… 

3.1. Apakšnodaļas nosaukums ……………………………………………………………….......... 
3.1.1. ………………………………………………………………………………................... 
3.1.2. ………………………………………………………………………………................... 

3.2. ………………………………………………………………………………………................. 
3.3. ………………………………………………………………………………………................. 

Secinājumi un priekšlikumi ……………………………………………………………….................... 
Izmantotās literatūras un avotu saraksts ………………………………………...................................... 
Galvojums ……………………………………………………………………………………............... 
Pielikumi 
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8.pielikums 

Studiju programmas studiju plāni pilna un nepilna laika studijām 
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Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Projekta vadība” studiju plāni 
pilna un nepilna laika studijām 

 
1. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Projekta vadība” kursu sadalījums pa semestriem 
un tā apjoms kredītpunktos pilna laika studijām (60 KP, studiju ilgums – 1,6 gads) 

(personām ar profesionālo augstāko izglītību) 
Nr. 
p.k. Studiju kursa nosaukums Daļa 

Kredītpunktu skaits Zināšanu 
pārbaudes 

veids 
1. gads 2. gads 

1.se
m 

2.se
m 

3.se
m 

4.se
m 

 Obligātā A daļa un ierobežotās izvēles B daļa       

 Modulis 1. Projekta būtība un stratēģija  6KP      
1. Projekta būtība un standarti A 2    Eks. 
2.  Stratēģiskā vadība A 2    Eks. 
3. Inovācijas un kreativitāte B 2    Eks. 
 Modulis 2. Projekta izstrāde un menedžments 8KP      

4. Projekta pārvaldības procesi  A 4    p/d, eks. 
5. Programmu un projektu portfeļa vadība A  2   Eks. 
6. Starptautisko projektu menedžments B  2   Eks. 
 Modulis 3. Projekta cilvēkresursu vadība 6KP      

7. Projekta personāla vadība  A 2    Eks. 
8. Projekta komunikāciju vadība  A 2    Eks. 
9. Līderība un organizācijas uzvedība B 2    Eks. 
 Modulis 4. Projekta finanšu un tiesiskais 

nodrošinājums 
4KP      

10. Finanšu menedžments un projekta izmaksu vadība A  2   k/d, eks. 
11. Projekta tiesiskais nodrošinājums un piegāžu 

vadība  
A  2   k/d, eks. 

 Modulis 5. Projekta kvalitātes un risku vadība 4KP      
12. Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība A 2    Eks. 
13. Projekta risku vadība  A 2    Eks. 

 Modulis 6. Projekta zinātniski-tehniskais 
nodrošinājums 

6KP      

14. Informācijas tehnoloģiju pielietojums projekta 
pārvaldībā 

A  2   p/d, eks. 

15. Projekta lietvedība un terminoloģija B  2   Eks. 
16. Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes B  2   Eks. 

        
17. Profesionālā prakse A  6   Iesk. 

 Kopā:  20 20    
 Maģistra darbs A   20  Aizstāvēšana 

 Pavisam kopā:  20 20 20   
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2. tabula 
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Projekta vadība” kursu sadalījums pa 

semestriem un tā apjoms kredītpunktos nepilna laika studijām (60 KP, studiju ilgums – 2 gadi) 
(personām ar profesionālo augstāko izglītību) 

Nr. 

p.k. Studiju kursa nosaukums Daļa 

Kredītpunktu skaits Zināšanu 
pārbaudes 

veids 

1. gads 2. gads 
1.se
m 

2.se
m 

3.se
m 

4.se
m 

 Obligātā A daļa un ierobežotās izvēles B daļa       
 Modulis 1. Projekta būtība un stratēģija  6KP      

1. Projekta būtība un standarti A 2    Eks. 
2.  Stratēģiskā vadība A 2    Eks. 
3. Inovācijas un kreativitāte B 2    Eks. 
 Modulis 2. Projekta izstrāde un menedžments 8KP      

4. Projekta pārvaldības procesi  A 4    p/d, eks. 
5. Programmu un projektu portfeļa vadība A  2   Eks. 
6. Starptautisko projektu menedžments B  2   Eks. 
 Modulis 3. Projekta cilvēkresursu vadība 6KP      

7. Projekta personāla vadība  A 2    Eks. 
8. Projekta komunikāciju vadība  A 2    Eks. 
9. Līderība un organizācijas uzvedība B 2    Eks. 
 Modulis 4. Projekta finanšu un tiesiskais 

nodrošinājums 
4KP      

10. Finanšu menedžments un projekta izmaksu vadība A  2   k/d, eks. 
11. Projekta tiesiskais nodrošinājums un piegāžu 

vadība  
A  2   k/d, eks. 

 Modulis 5. Projekta kvalitātes un risku vadība 4KP      
12. Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība A  2   Eks. 
13. Projekta risku vadība  A  2   Eks. 

 Modulis 6. Projekta zinātniski-tehniskais 
nodrošinājums 

6KP      

14. Informācijas tehnoloģiju pielietojums projekta 
pārvaldībā 

A  2   p/d, eks. 

15. Projekta lietvedība un terminoloģija B  2   Eks. 
16. Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes B   2  Eks. 

        
17. Profesionālā prakse A   6  Iesk. 

 Kopā:  16 16 8   
 Maģistra darbs A   8 12 Aizstāvēšana 

 Pavisam kopā:  16 16 16 12  
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3. tabula 
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Projekta vadība” kursu sadalījums pa 

semestriem un tā apjoms kredītpunktos pilna laika studijām (80 KP, studiju ilgums – 2 gadi) 
(personām ar akadēmisko augstāko izglītību) 

Nr. 

p.k. Studiju kursa nosaukums Daļa 

Kredītpunktu skaits Zināšanu 
pārbaudes 

veids 

1. gads 2. gads 
1.se
m 

2.se
m 

3.se
m 

4.se
m 

 Obligātā A daļa un ierobežotās izvēles B daļa       
 Modulis 1. Projekta būtība un stratēģija  6KP      

6. Projekta būtība un standarti A 2    Eks. 
7.  Stratēģiskā vadība A 2    Eks. 
8. Inovācijas un kreativitāte B 2    Eks. 
 Modulis 2. Projekta izstrāde un menedžments 8KP      

9. Projekta pārvaldības procesi  A 4    p/d, eks. 
10. Programmu un projektu portfeļa vadība A  2   Eks. 
11. Starptautisko projektu menedžments B  2   Eks. 

 Modulis 3. Projekta cilvēkresursu vadība 6KP      
12. Projekta personāla vadība  A 2    Eks. 
13. Projekta komunikāciju vadība  A 2    Eks. 
14. Līderība un organizācijas uzvedība B 2    Eks. 

 Modulis 4. Projekta finanšu un tiesiskais 
nodrošinājums 

4KP      

15. Finanšu menedžments un projekta izmaksu vadība A 2    k/d, eks. 
16. Projekta tiesiskais nodrošinājums un piegāžu 

vadība  
A 2    k/d, eks. 

 Modulis 5. Projekta kvalitātes un risku vadība 4KP      
17. Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība A  2   Eks. 
18. Projekta risku vadība  A  2   Eks. 

 Modulis 6. Projekta zinātniski-tehniskais 
nodrošinājums 

6KP      

19. Informācijas tehnoloģiju pielietojums projekta 
pārvaldībā 

A  2   p/d, eks. 

20. Projekta lietvedība un terminoloģija B   2  Eks. 
21. Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes B   2  Eks. 

        
22. Profesionālā prakse A   16  Iesk. 
23. Specializētā prakse A  10   Iesk. 

 Kopā:  20 20 20   
 Maģistra darbs A    20 Aizstāvēšana 

 Pavisam kopā:  20 20 20 20  
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4. tabula 
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Projekta vadība” kursu sadalījums pa 

semestriem un tā apjoms kredītpunktos nepilna laika studijām (80 KP, studiju ilgums – 2,5 gadi) 
(personām ar akadēmisko augstāko izglītību) 

Nr. 

p.k. Studiju kursa nosaukums 

 
Daļa 

Kredītpunktu skaits Zināšanu 
pārbaudes 

veids 

1. gads 2. gads 3. gads 
1.se
m 

2.se
m 

3.se
m 

4.se
m 

5.se
m 

6.se
m 

 Obligātā A daļa un ierobežotās 
izvēles B daļa 

        

 Modulis 1. Projekta būtība un 
stratēģija  

6KP        

6. Projekta būtība un standarti A 2      Eks. 
7.  Stratēģiskā vadība A 2      Eks. 
8. Inovācijas un kreativitāte B 2      Eks. 
 Modulis 2. Projekta izstrāde un 

menedžments 
8KP        

9. Projekta pārvaldības procesi  A 4      p/d, eks. 
10. Programmu un projektu portfeļa 

vadība 
A    2   Eks. 

11. Starptautisko projektu menedžments B   2    Eks. 
 Modulis 3. Projekta cilvēkresursu 

vadība 
6KP        

12. Projekta personāla vadība  A 2      Eks. 
13. Projekta komunikāciju vadība  A 2      Eks. 
14. Līderība un organizācijas uzvedība B 2      Eks. 

 Modulis 4. Projekta finanšu un 
tiesiskais nodrošinājums 

4KP        

15. Finanšu menedžments un projekta 
izmaksu vadība  

A  2     k/d, eks. 

16. Projekta tiesiskais nodrošinājums un 
piegāžu vadība  

A  2     k/d, eks. 

 Modulis 5. Projekta kvalitātes un 
risku vadība 

4KP        

17. Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība A    2   Eks. 
18. Projekta risku vadība  A   2    Eks. 

 Modulis 6. Projekta zinātniski-
tehniskais nodrošinājums 

6KP        

19. Informācijas tehnoloģiju pielietojums 
projekta pārvaldībā 

A   2    p/d, eks. 

20. Projekta lietvedība un terminoloģija B  2     Eks. 
21. Kvantitatīvās un kvalitatīvās 

pētījumu metodes 
B    2   Eks. 

          
22. Profesionālā prakse A   10 6   Iesk. 
23. Specializētā prakse A  10     Iesk. 

 Kopā:  16 16 16 12    
 Maģistra darbs A    4 16  Aizstāvēšana 

 Pavisam kopā:  16 16 16 16 16   
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5. tabula 
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Projekta vadība” kursu sadalījums pa 

semestriem un tā apjoms kredītpunktos pilna laika studijām (90 KP, studiju ilgums – 2,6 gadi) 
(personām ar akadēmisko augstāko izglītību bez kvalifikācijas) 

Nr. 

p.k. 
Studiju kursa nosaukums Daļa 

Kredītpunktu skaits Zināšanu 
pārbaudes 

veids 

1. gads 2. gads 3. gads 
1.se
m 

2.se
m 

3.se
m 

4.se
m 

5.se
m 

6.se
m 

 Obligātā A daļa un ierobežotās izvēles B 
daļa 

        

 Modulis 0 (sagatavošanas). Vispārējas 
zināšanas, kas nepieciešamas projekta 

vadībā 

10KP        

1. Tirgzinība A 2      Eks. 
2. Vadības zinības A 2      Eks. 
3. Ekonomika A 2      Eks. 
4. Finanšu vadība A 2      Eks. 
5. Grāmatvedība A 2      Eks. 
 Modulis 1. Projekta būtība un 

stratēģija  
6KP        

6. Projekta būtība un standarti A 2      Eks. 
7.  Stratēģiskā vadība A  2     Eks. 
8. Inovācijas un kreativitāte B  2     Eks. 
 Modulis 2. Projekta izstrāde un 

menedžments 
8KP        

9. Projekta pārvaldības procesi  A 4      p/d, eks. 
10. Programmu un projektu portfeļa vadība A   2    Eks. 
11. Starptautisko projektu menedžments B   2    Eks. 

 Modulis 3. Projekta cilvēkresursu 
vadība 

6KP        

12. Projekta personāla vadība  A 2      Eks. 
13. Projekta komunikāciju vadība  A  2     Eks. 
14. Līderība un organizācijas uzvedība B  2     Eks. 

 Modulis 4. Projekta finanšu un 
tiesiskais nodrošinājums 

4KP        

15. Finanšu menedžments un projekta 
izmaksu vadība  

A 2      k/d, eks. 

16. Projekta tiesiskais nodrošinājums un 
piegāžu vadība  

A   2    k/d, eks. 

 Modulis 5. Projekta kvalitātes un 
risku vadība 

4KP        

17. Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība A  2     Eks. 
18. Projekta risku vadība  A   2    Eks. 

 Modulis 6. Projekta zinātniski-
tehniskais nodrošinājums 

6KP        

19. Informācijas tehnoloģiju pielietojums 
projekta pārvaldībā 

A   2    p/d, eks. 

20. Projekta lietvedība un terminoloģija B   2    Eks. 
21. Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu 

metodes 
B   2    Eks. 

          
22. Profesionālā prakse A   6 10   Iesk. 
23. Specializētā prakse A  10     Iesk. 

 Kopā:  20 20 20 10    
 Maģistra darbs A    10 10  Aizstāvēšana 
 Pavisam kopā:  20 20 20 20 10   

 



©RISEBA, 2011                          maģistra studiju programma “Projekta vadība” 
_____________________________________________________________________________________________ 

256 
 

6. tabula 
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Projekta vadība” kursu sadalījums pa 

semestriem un tā apjoms kredītpunktos nepilna laika studijām (90 KP, studiju ilgums – 3 gadi) 
(personām ar akadēmisko augstāko izglītību bez kvalifikācijas) 

Nr. 

p.k. Studiju kursa nosaukums Daļa 

Kredītpunktu skaits Zināšanu 
pārbaudes 

veids 

1. gads 2. gads 3. gads 
1.se
m 

2.se
m 

3.se
m 

4.se
m 

5.se
m 

6.se
m 

 Obligātā A daļa un ierobežotās izvēles B 
daļa 

        

 Modulis 0 (sagatavošanas). Vispārējas 
zināšanas, kas nepieciešamas projekta 

vadībā 

10KP        

1. Tirgzinība A 2      Eks. 
2. Vadības zinības A 2      Eks. 
3. Ekonomika A 2      Eks. 
4. Finanšu vadība A 2      Eks. 
5. Grāmatvedība A 2      Eks. 
 Modulis 1. Projekta būtība un 

stratēģija  
6KP        

6. Projekta būtība un standarti A 2      Eks. 
7.  Stratēģiskā vadība A  2     Eks. 
8. Inovācijas un kreativitāte B 2      Eks. 
 Modulis 2. Projekta izstrāde un 

menedžments 
8KP        

9. Projekta pārvaldības procesi  A 2 2     p/d, eks. 
10. Programmu un projektu portfeļa vadība A    2   Eks. 
11. Starptautisko projektu menedžments B    2   Eks. 

 Modulis 3. Projekta cilvēkresursu 
vadība 

6KP        

12. Projekta personāla vadība  A   2    Eks. 
13. Projekta komunikāciju vadība  A    2   Eks. 
14. Līderība un organizācijas uzvedība B  2     Eks. 

 Modulis 4. Projekta finanšu un 
tiesiskais nodrošinājums 

4KP        

15. Finanšu menedžments un projekta 
izmaksu vadība  

A   2    k/d, eks. 

16. Projekta tiesiskais nodrošinājums un 
piegāžu vadība  

A   2    k/d, eks. 

 Modulis 5. Projekta kvalitātes un 
risku vadība 

4KP        

17. Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība A    2   Eks. 
18. Projekta risku vadība  A    2   Eks. 

 Modulis 6. Projekta zinātniski-
tehniskais nodrošinājums 

6KP        

19. Informācijas tehnoloģiju pielietojums 
projekta pārvaldībā 

A   2    p/d, eks. 

20. Projekta lietvedība un terminoloģija B   2    Eks. 
21. Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu 

metodes 
B    2   Eks. 

          
22. Profesionālā prakse A   6 4 6  Iesk. 
23. Specializētā prakse A  10     Iesk. 

 Kopā:  16 16 16 16 6   
 Maģistra darbs A     10 10 Aizstāvēšana 
 Pavisam kopā:  16 16 16 16 16 10  
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9.pielikums 

 

Projekta vadītāja profesijas standarts 
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10.pielikums 

 

Programmas atbilstība profesijas standartam 
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Programmas atbilstība profesijas standartam 
 

 
Zināšanas 

 

Zināšanu līmenis Mācību kursi, kas studiju programmā 
nodrošina nepieciešamo zināšanu 

līmeni 
priekšstats izpratne pielietošana 

Projektu vadīšanas pamati   x Projekta būtība un standarti 
Projekta vide   x Projekta būtība un standarti 
Projektu vadīšanas 
organizācijas pamati 

  x Projekta būtība un standarti 

Projekta vadīšanas procesa 
metodes un instrumenti 

  x Projekta pārvaldības procesi 

Projektu vadīšanas metodes un 
tehnika 

  x Projekta pārvaldības procesi 
Programmu un projektu portfeļa 
vadība 

Starptautiskie un nacionālie 
projektu vadīšanas standarti un 
vadlīnijas 

  x Projekta būtība un standarti 

Projekta dokumentācija un tās 
vadīšana 

  x Projekta pārvaldības procesi 
Projekta lietvedība un terminoloģija 

Projekta inicializācija un 
izstrāde 

  x Projekta pārvaldības procesi 

Projekta plānošana   x Projekta pārvaldības procesi 
Projekta termiņu vadīšana   x Projekta pārvaldības procesi 
Projekta izmaksu vadīšana   x Projekta pārvaldības procesi 

Finanšu menedžments un projekta 
izmaksu vadība 

Projekta kvalitātes vadīšana   x Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība 
Projekta risku vadīšana   x Projekta risku vadība 
Projekta personāla vadīšana   x Projekta personāla vadība 
Komunikācijas vadīšana   x Projekta komunikāciju vadība 
Piegāžu un līgumu vadīšana   x Projekta tiesiskais nodrošinājums un 

piegāžu vadība 
Projektorientētā un 
multiprojektu vadīšana 

 x  Programmu un projektu portfeļa 
vadība 

Ietekmes uz vidi vērtējums   x Projekta būtība un standarti 
Finansu vadīšana   x Finanšu menedžments un projekta 

izmaksu vadība 
Programmu vadīšana   x Programmu un projektu portfeļa 

vadība 
Sistēmu vadīšana   x Programmu un projektu portfeļa 

vadība 
Tirgzinība   x Projekta pārvaldības procesi 
Informācijas tehnoloģijas   x Informācijas tehnoloģiju 

pielietojums projekta pārvaldībā 
Kvalitātes vadīšana   x Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība 
Piegāžu un līgumu vadīšana   x Projekta tiesiskais nodrošinājums un 

piegāžu vadība 
Personāla vadīšana   x Projekta personāla vadība 
Ražošanas vadīšana  x  Līderība un organizācijas uzvedība 
Stratēģiskā plānošana   x Stratēģiskā vadība 
Statistika   x Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu 

metodes 
Socioloģija  x  Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu 

metodes 
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Saskarsmes psiholoģija  x  Inovācijas un kreativitāte 
Sociālā psiholoģija x   Inovācijas un kreativitāte 
Administratīvās un 
saimnieciskās tiesības 

  x Projekta tiesiskais nodrošinājums un 
piegāžu vadība 

Civiltiesības x   Projekta tiesiskais nodrošinājums un 
piegāžu vadība 

Starptautiskās komerctiesības  x  Starptautisko projektu menedžments 
Darba tiesības, darba 
aizsardzība 

 x  Projekta tiesiskais nodrošinājums un 
piegāžu vadība 

Grāmatvedība  x  Finanšu menedžments un projekta 
izmaksu vadība 

Nodokļi  x  Finanšu menedžments un projekta 
izmaksu vadība 

Apdrošināšana  x  Projekta tiesiskais nodrošinājums un 
piegāžu vadība 

Audits  x  Finanšu menedžments un projekta 
izmaksu vadība 

Profesionālā ētika un biznesa 
ētika 

 x  Projekta personāla vadība 
Līderība un organizācijas uzvedība 

Firmas stils un 
uzņēmējdarbības 
kultūra 

 x  Līderība un organizācijas uzvedība 

Loģika  x  Inovācijas un kreativitāte 
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11.pielikums 

 

Studiju programmas satura salīdzinājums ar citu augstskolu līdzīgu programmu 
saturu 
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RISEBA maģistra studiju programmas „Projekta vadība” satura salīdzinājums ar Latvijas 
Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, VVāācciijjaass  DDoorrttmmuunnddeess  aauuggssttsskkoollaass un Vīnes 

universitātes  īīsstteennoottoo  maģistra studiju programmu saturu 
 

11.1. tabula 

RISEBA maģistra studiju programmas „Projekta vadība” satura salīdzinājums ar Latvijas Universitātes 
maģistra studiju programmu „„PPrroojjeekkttuu  vvaaddīīššaannaa”” 

Nr.p.k. RISEBA studiju programmas kursi Latvijas Universitātes studiju programmas 
kursi 

 Obligātais saturs: 34 KP, 51 ECTS Obligātais saturs: 34 KP, 51 ECTS 
 Modulis 1. Projekta būtība un 

stratēģija 
 

1. Projekta būtība  Projektu vadīšanas teorija 
2.  Stratēģiskā vadība Uzņēmējdarbības vadīšana 
3. Inovācijas un kreativitāte Projektu mārketings 
 Modulis 2. Projekta izstrāde un 

menedžments 
 

4. Projekta pārvaldības procesi  Projektu vadīšanas procesa metodes un 
instrumenti 

5. Programmu un projektu portfeļa 
vadība 

Multiprojektu vadīšana 

6. Starptautisko projektu menedžments  
 Modulis 3. Projekta cilvēkresursu 

vadība 
 

7. Projekta personāla vadība  Personāla vadīšana projektos 
8. Projekta komunikāciju vadība  Projektu vadīšanas sociālie aspekti 
9. Līderība un organizācijas uzvedība  
 Modulis 4. Projekta finanšu un 

tiesiskais nodrošinājums 
 

10. Finanšu menedžments un projekta 
izmaksu vadība  

Grāmatvedības organizācija projektu 
uzskaitē 

11. Projekta tiesiskais nodrošinājums un 
piegāžu vadība  

Projektu vadīšanas tiesiskie aspekti 

 Modulis 5. Projekta kvalitātes un 
risku vadība 

 

12. Projekta kvalitātes un izmaiņu 
vadība  

Kvalitātes vadīšana projektos 

13. Projekta risku vadība  Risku vadīšana projektos 
 Modulis 6. Projekta zinātniski-

tehniskais nodrošinājums 
 

14. Informācijas tehnoloģiju 
pielietojums projekta pārvaldībā 

 

15. Projekta lietvedība un terminoloģija Valsts pārvaldes un pašvaldību 
organizācija 

16. Kvantitatīvās un kvalitatīvās 
pētījumu metodes 

Jaunā ekonomika un projekti 

 Prakse: 6 KP, 9 ECTS, Divas prakses: 26 KP, 39 ECTS 
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maģistrantiem ar profilējošo 
kvalifikāciju vai 26 KP, 29 ECTS, 
maģistrantiem bez profilējošās 
kvalifikācijas 

 Maģistra darbs: 20 KP, 30 ECTS Maģistra darbs: 20 KP, 30 ECTS 
 Pavisam kopā: 60 KP, 90 ECTS vai 

80 KP,120 ETCS 
Pavisam kopā: 80 KP, 120 ECTS 
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11.2. tabula 
RISEBA maģistra studiju programmas „Projekta vadība” satura salīdzinājums ar Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes maģistra studiju programmu „„PPrroojjeekkttuu  vvaaddīībbaa””  

Nr.p.k. RISEBA studiju programmas kursi Latvijas Lauksaimniecības Universitātes 
studiju programmas kursi 

 Obligātais saturs: 34 KP, 51 ECTS Obligātais saturs: 36 KP, 54 ECTS 
 Modulis 1. Projekta būtība un stratēģija   

1. Projekta būtība  Projektu vadīšanas metodoloģija  
2.  Stratēģiskā vadība Uzņēmējdarbības plānošana  
3. Inovācijas un kreativitāte Inovācijas un kreativitāte  
 Modulis 2. Projekta izstrāde un 

menedžments 
 

4. Projekta pārvaldības procesi  Projektu praktiskā vadīšana  
5. Programmu un projektu portfeļa vadība Menedžmenta aktuālās problēmas  
6. Starptautisko projektu menedžments Starptautiskā tirgzinība  

ES politikas un fondi, programmas, 
iniciatīvas  

 Modulis 3. Projekta cilvēkresursu vadība  
7. Projekta personāla vadība  Projekta komandas vadība  
8. Projekta komunikāciju vadība  Partnerattiecības multikulturālā vidē 

Sociālā psiholoģija  
9. Līderība un organizācijas uzvedība Projektu sociālekonomiskā vide  
 Modulis 4. Projekta finanšu un tiesiskais 

nodrošinājums 
 

10. Finanšu menedžments un projekta 
izmaksu vadība  

Projekta finanšu vadība  

11. Projekta tiesiskais nodrošinājums un 
piegāžu vadība  

Tiesību zinības  

 Modulis 5. Projekta kvalitātes un risku 
vadība 

 

12. Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība  Kvalitātes vadība  
13. Projekta risku vadība  Projekta risku vadība  

 Modulis 6. Projekta zinātniski-tehniskais 
nodrošinājums 

 

14. Informācijas tehnoloģiju pielietojums 
projekta pārvaldībā 

IT projektu vadīšanā  

15. Projekta lietvedība un terminoloģija Projektu vadības terminoloģija  
16. Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu 

metodes 
Sociālo pētījumu metodes  

 Prakse: 6 KP, 9 ECTS, maģistrantiem ar 
profilējošo kvalifikāciju vai 26 KP, 29 
ECTS, maģistrantiem bez profilējošās 
kvalifikācijas 

Prakse: 6 KP, 9 ECTS, maģistrantiem ar 
profesionālo bakalaura grādu vai 26 KP, 
39 ECTS 

 Maģistra darbs: 20 KP, 30 ECTS Maģistra darbs: 20 KP, 30 ECTS 
 Pavisam kopā: 60 KP, 90 ECTS, vai 80 

KP,120 ETCS 
Pavisam kopā: 62 KP, 93 ECTS vai 82 
KP, 123 ECTS 
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11.3.tabula 

RISEBA maģistra studiju programmas „Projekta vadība” satura salīdzinājums ar  VVāācciijjaass  DDoorrttmmuunnddeess  
aauuggssttsskkoollaass  ((University of Applied Sciences Dortmund)  maģistra  ssttuuddiijjuu  pprrooggrraammmmuu  „„EEuurrooppeeaann  MMaasstteerr  iinn  

PPrroojjeecctt  MMaannaaggeemmeenntt  – EuroMPM”” 

Nr.p.k. RISEBA studiju programmas kursi VVāācciijjaass  DDoorrttmmuunnddeess  aauuggssttsskkoollaass  ssttuuddiijjuu  
pprrooggrraammmmaass  kkuurrssii 

 Modulis 1. Projekta būtība un 
stratēģija 

Modulis 1. Projekta vadīšanas pamati 

1. Projekta būtība  Projekta koncepti, konteksts un 
organizācija (Project Concepts, Context 
and Organization) 
Fāžu un dzīves cikla koncepti (Phases and 
Life-cycle Concepts) 
Normas un vadlīnijas (Standarts and 
Regulations) 

2.  Stratēģiskā vadība  
3. Inovācijas un kreativitāte Radošums un lēmumu pieņemšana 

(Creativity and Decision Making) 
 Modulis 2. Projekta izstrāde un 

menedžments 
 

4. Projekta pārvaldības procesi  Projekta plānošana (Project Planning) 
Projekta uzraudzība (Project Control) 
 

5. Programmu un projektu portfeļa 
vadība 

Programmu un projektu portfeļa vadība 
(Programme and Portfolio Management) 

6. Starptautisko projektu menedžments  
 Modulis 3. Projekta cilvēkresursu 

vadība 
Modulis 2. Komandas izveide un 
organizācija 

7. Projekta personāla vadība  Komandas izveide un vadība (Team 
Building and Leaderrship) 
Projekta organizācija (Project 
Organisation) 
Projekta ekonomika (Project economics) 

8. Projekta komunikāciju vadība  Modulis 3. Komunikācija, izmaiņu vadība 
un radoša pieeja 
Komunikācijas, sarunas un konflikti 
(Communication, Negotiation and 
Conflict) 
Sociālā kompetence (Social 
Competencies) 
Izmaiņu vadība – organizācijas attīstība 
(Managing Change – Organizational 
Development) 
Radoša pieeja un lēmumu pieņemšana 
Starpkultūru komunikācija (Intercultural 
Communication) 

9. Līderība un organizācijas uzvedība  
 Modulis 4. Projekta finanšu un Modulis 4. Zināšanas, finanses un līgumi 
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tiesiskais nodrošinājums 
10. Finanšu menedžments un projekta 

izmaksu vadība  
Informācijas un zināšanu vadība 
(Information and Knowledge 
Management) 
Projekta finanšu vadība (Project finance) 

11. Projekta tiesiskais nodrošinājums un 
piegāžu vadība  

Līgumi, iepirkumi un tiesiskie aspekti 
(Contracts, Procurement and Legal 
Aspects) 
Drošība, veselība un vide (Safety, Healt 
and the Environment) 

 Modulis 5. Projekta kvalitātes un 
risku vadība 

 

12. Projekta kvalitātes un izmaiņu 
vadība  

Kvalitātes vadība (Managing Quality) 

13. Projekta risku vadība  Risku vadība (Managing Risk) 
 Modulis 6. Projekta zinātniski-

tehniskais nodrošinājums 
 

14. Informācijas tehnoloģiju 
pielietojums projekta pārvaldībā 

 

15. Projekta lietvedība un terminoloģija  
16. Kvantitatīvās un kvalitatīvās 

pētījumu metodes 
 

 Studenti prakses laikā specializējas 
Latvijas tautsaimniecības nozarēs (6 
KP, 9 ECTS, maģistrantiem ar 
profilējošo kvalifikāciju vai 26 KP, 
29 ECTS, maģistrantiem bez 
profilējošās kvalifikācijas) 

Modulis 5 un 6. Specializācijas kursi (20 
KP, 30 ECTS) 
Projektu vadība IT jomā 
Projektu vadība loģistikas jomā 
Projektu vadība kvalitātes vadībā 

 Maģistra darbs: 20 KP, 30 ECTS Maģistra darbs (Master Thesis): 30 ECTS 
 Kopā: 60 KP, 90 ECTS vai 80 

KP,120 ETCS 
Kopā: 80 KP, 120 ECTS 
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11.4.tabula 

RISEBA maģistra studiju programmas „Projekta vadība” satura salīdzinājums ar AAuussttrriijjaass  VVīīnneess  
uunniivveerrssiittāātteess  ((Vienna University of Economics and Business Administration)  ssttuuddiijjuu  pprrooggrraammmmuu  

„„PPrrooffeessssiioonnaall  MMBBAA  iinn  PPrroojjeekktt  &&  PPrroocceessss  MMaannaaggeemmeenntt”” 

Nr.p.k. RISEBA studiju programmas kursi AAuussttrriijjaass  VVīīnneess  uunniivveerrssiittāātteess  ssttuuddiijjuu  
pprrooggrraammmmaass  kkuurrssii 

 Modulis 1. Projekta būtība un 
stratēģija 

 

1. Projekta būtība  Projekta mērķi, izskatīšanas objekti 
(Project objectives, objects of 
consideration) 
Projekta vides analīze (Project 
environment analysis) 
Fāžu un dzīves cikla jēdziens (Phases and 
Life-cycle Concepts) 

2.  Stratēģiskā vadība Projektorientētu uzņēmumu stratēģijas, 
struktūras un kultūras (Strategies, 
structures and cultures of the project-
oriented company) 

3. Inovācijas un kreativitāte Radošums un lēmumu pieņemšana 
(Creativity and Decision Making) 

 Modulis 2. Projekta izstrāde un 
menedžments 

 

4. Projekta pārvaldības procesi  Procesu vadības modeļi, lomas procesu 
vadībā (Process management models, 
roles in process management) 
Procesu organizācija (Organization of 
processes) 
Projekta struktūrplāns, projekta plānošana 
(Project work break-down structure, 
project scheduling) 
Tradicionālās projekta organizācijas 
formas (Traditional forms of project 
organization) 
Profesionāla projekta uzsākšana, projekta 
uzraudzība un projekta noslēgums 
(Professional project start, project 
controlling and project close-down) 

5. Programmu un projektu portfeļa 
vadība 

Projektu portfeļa vadība (Project portfolio 
management) 

6. Starptautisko projektu menedžments ES projektu vadības stratēģija (Strategies 
in the management of EU projects) 

 Modulis 3. Projekta cilvēkresursu 
vadība 

 

7. Projekta personāla vadība  Komandas veidošana un pilnveidošana, 
darbs komandā (Team building, team 
development, team work) 

8. Projekta komunikāciju vadība  Projektu vadītāju sociālās kompetences 
(Social competencies for project & 
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process managers) 
9. Līderība un organizācijas uzvedība Līderības funkcijas un stils projektos 

(Leadership functions and styles in 
projects) 

 Modulis 4. Projekta finanšu un 
tiesiskais nodrošinājums 

 

10. Finanšu menedžments un projekta 
izmaksu vadība  

Projekta izmaksu plānošana, pievienotās 
vērtības analīze (Project cost planning, 
earned value analysis) 

11. Projekta tiesiskais nodrošinājums un 
piegāžu vadība  

 

 Modulis 5. Projekta kvalitātes un 
risku vadība 

 

12. Projekta kvalitātes un izmaiņu 
vadība  

 

13. Projekta risku vadība  Projekta risku noteikšana, risku analīze, 
risku vadības pasākumi, risku pārraudzība 
(Project risk definition, risk analysis, risk 
management messures, risk controlling) 

 Modulis 6. Projekta zinātniski-
tehniskais nodrošinājums 

 

14. Informācijas tehnoloģiju 
pielietojums projekta pārvaldībā 

 

15. Projekta lietvedība un terminoloģija  
16. Kvantitatīvās un kvalitatīvās 

pētījumu metodes 
Datu vākšana un rezumēšana (Collecting 
data and summarizing it) 

 Maģistra darbs: 20 KP, 30 ECTS Maģistra darbs (Master Thesis): 30 ECTS 
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12.pielikums 

 

Atsauksmes par studiju programme 
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13.pielikums 
 

Sadarbības līgumi ar Latvijas augstskolām 
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14.pielikums 

 

Vienošanās, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā RISEBA 
nodrošinās maģistra studiju programmas „Projekta vadība” studējošiem iespēju 

turpināt izglītības ieguvi Latvijas Lauksaimniecības universitātē 
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15.pielikums 

 

Pārbaudījumu nosacījumi 
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APSTIPRINĀTS 
RSEBAA Senāta sēdē 26.06.2000. 

(ar grozījumiem) 21.06.2004. 
(ar grozījumiem) 26.06.2006. 
 

 
PĀRBAUDĪJUMU NOSACĪJUMI 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

 
1.1. Augstskolā ir divi pārbaudījuma veidi: priekšmeta pārbaudījums un valsts pārbaudījums. Priekšmeta 
pārbaudījums ir kontroldarbs, patstāvīgais darbs un eksāmens. Pārbaudījumos studentam jāsniedz atbildes uz 
jautājumu vai uzdevumu kopumu. 
1.2. Eksāmens ir studējošo zināšanu, prasmju un iemaņu rakstisks pārbaudes veids. Eksāmens skaitās 
nokārtots, ja zināšanas, prasmes un iemaņas tiek novērtētas ne zemāk par 4 ballēm. 
1.3. Pārbaudījumu veids tiek noteikts studiju programmā, pārbaudījuma formu nosaka atbilstošā katedra un 
to norāda studiju priekšmeta programmā. 
1.4. Kontroldarba laiku vai patstāvīgā darba nodošanas termiņu nosaka mācībspēks, bet eksāmena laiku 
nosaka metodiķe, iekļaujot to grafikā. 
1.5. Pārbaudījumu vada un vērtē studiju kursa mācībspēks vai cits katedras norīkots mācībspēks. 
1.6. Studējošie, kuri norādītajā laikā nenokārto pārbaudījumu vai nav ieguvuši pozitīvu vērtējumu vai vēlas 
uzlabot vērtējumu, saņem pie metodiķes norīkojumu uz pārbaudījumu, iepriekš samaksājot  noteikto maksu 
atkarībā no pārbaudījuma veida un vienojoties ar mācībspēku par atkārtota pārbaudījuma laiku. 
 

2. Studējošā tiesības un pienākumi 
 
2.1. Studējošā tiesības: 
2.1.1 pirms pārbaudījuma noteiktā laikā saņemt bezmaksas mācībspēka konsultāciju; 
2.1.2. lūgt papildus konsultāciju, par ko iemaksā noteikto pakalpojuma maksu; 
2.1.3. izmantot pārbaudījumā mācībspēka noteiktos palīglīdzekļus; 
2.1.4. nedēļas laikā pēc pārbaudījuma rezultātu paziņošanas apstrīdēt mācībspēka vērtējumu; 
2.1.5. ne vairāk kā divas reizes kārtot pārbaudījumu bez komisijas, lai saņemtu pozitīvu vērtējumu. Atkārtota 
pārbaudījuma laiku nosaka katedra; 
2.2. lūgt saņemt bezmaksas norīkojumu: 
2.2.1. uzrādot slimības lapu ne vēlāk ka pusgada laikā no slimības lapas noslēgšanas datuma; 
2.2.2. pirms noteiktā pārbaudījuma uzrakstot iesniegumu, kurā uzrādīts objektīvs iemesls (piemēram darba 
komandējums) un iesniedzot komandējuma lapu.; 
2.3. rakstiski lūgt atļaut atkārtoti noklausīties studiju kursu; 
2.4. Studējošā pienākumi: 
2.4.1. ierasties uz pārbaudījumu norādītajā laikā; 
2.4.2. atkārtota pārbaudījuma kārtošanai vismaz dienu iepriekš pieteikt norīkojumu un saņemt  to no studiju 
metodiķa; 
2.4.3. ne vēlāk kā vienu nedēļu iepriekš vienoties ar mācībspēku (katedras vadītāju) par atkārtotā 
pārbaudījuma laiku; 
2.4.4. iemaksāt noteikto maksu par atkārtotu pārbaudījumu pirms pārbaudījuma datuma, atkārtotu studiju 
priekšmeta noklausīšanos vai cita veida studiju papildus pakalpojumu. 

 
 

3. Mācībspēka pienākumi un tiesības 
 
3.1. Mācībspēka pienākumi: 
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3.1.1. Mācībspēkam pirmajā nodarbībā ir jāinformē studējošos par attiecīgā mācību priekšmeta saturu, 
apgūstamajām tēmām, par mājas darbu, kontroldarbu, patstāvīgo darbu skaitu, nodošanas termiņiem, 
vērtējuma kritērijiem, noformēšanas prasībām, literatūru. Studējošam ir jāzina attiecīgā darba vērtējuma 
īpatsvars, lai saņemtu galīgo vērtējumu pēc eksāmena sekmīgas nokārtošanas. 
3.1.2. pirms atļaut studējošam kārtot pārbaudījumu, saņemt no metodiķa pārbaudījuma lapu vai no studējoša 
viņam izsniegto norīkojumu, lai varētu ierakstīt pārbaudījuma vērtējumu; 
3.2. ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc rakstiska pārbaudījuma iesniegt metodiķim materiālus par 
pārbaudījuma rezultātiem. 
3.3.   Mācībspēka tiesības: 
3.3.1. neatļaut kārtot pārbaudījumu studējošam, kurš nav izpildījis visus noteiktos kontroldarbus un 
patstāvīgos darbus. Šajā gadījumā pārbaudījuma lapā mācībspēks ieraksta “nepielaist”; 
3.3.2. uzdot studējošam papildus jautājumus, lai noteiktu atbilstošu vērtējuma balli; 
3.3.3. pārtraukt pārbaudījumu un ierakstīt “neieskaitīts”, ja students izmantojis neatļautus palīgmateriālus un 
līdzekļus; 
3.3.4. nevērtēt pārbaudījuma darbu, ja konstatēts plaģiātisms; 
3.3.5. noteikt studējošam atkārtotu pārbaudījuma laiku; 
3.3.6. neatļaut studējošam kārtot bezmaksas pārbaudījumu pēc noteikta laika, ja studējošais nav savlaicīgi 
uzrakstījis iesniegumu par pārbaudījuma pārcelšanu. 

 
4. Kursa darbu aizstāvēšana 

 
4.1. Kursa darba aizstāvēšanai katedras vadītājs ar savu rīkojumu apstiprina komisiju. 
4.2. Par katru kursa darbu tā vadītājs sagatavo atsauksmi, novērtējot darba tēmas aktualitāti, darba struktūru, 
darba satura atbilstību izvirzītajam mērķim un uzdevumiem, darba noformēšanas kvalitāti, darba raksturu: 
vai tas ir radošs vai aprakstošs, darbā izmantoto teorētisko atziņu pietiekamību, secinājumu un priekšlikumu 
pamatotību, konstatējot, vai izvirzītais mērķis ir sasniegts. 
4.3. Lai studējošā zināšanas varētu labāk novērtēt, studējošam kursa darba tekstā lietderīgi akcentēt savu 
devumu, lēmumu, norādot, ka tās ir autora domas, autora ierosinājumi, viņa aprēķini, viņa ierosinātie 
pasākumi, priekšlikumi.  
4.4. Aizstāvot kursa darbu, studējošam jāsagatavo prezentāciju ar tehnisko līdzekļu palīdzību līdz 5 minūtēm 
garu, kurā jāpamato tēmas aktualitāte, jādefinē darba mērķis un uzdevumi, jāinformē, kādi pētījumi ir veikti 
un kādi ir pētījuma galvenie secinājumi un autora priekšlikumi.  

 
5. Studiju nobeiguma darba (kvalifikācijas darba, diplomdarba, bakalaura vai maģistra darba) 

aizstāvēšanas kārtība  
 
5.1. Studējošam, kurš ir sekmīgi izpildījis studiju programmu, nokārtojis pārbaudījumus un ieskaites visos 
studiju plānā paredzētajos priekšmetos un savācis nepieciešamo kredītpunktu skaitu, ar rektora pavēli atļauj 
aizstāvēt studiju nobeiguma darbu (1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības kvalifikācijas darbu, 2. 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomdarbu, bakalaura vai maģistra darbu). 
5.2. Studiju nobeiguma darbu aizstāvēšanai ar rektora rīkojumu apstiprina valsts pārbaudījumu komisijas 
sastāvu, kas ir ne mazāk kā 5 (pieci) speciālisti, no kuriem viens ir komisijas priekšsēdētājs. Par 
priekšsēdētāju uzaicina augstas kvalifikācijas speciālistu no citas augstskolas vai praktiķi. Priekšsēdētājs 
vada komisijas darbu, bet viņa prombūtnes gadījumā šo pienākumu veic kāds no komisijas locekļiem, kuru ir 
pilnvarojis priekšsēdētājs.  
5.3. Studiju nobeiguma darba aizstāvēšanas process tiek protokolēts un apstiprināts ar valsts pārbaudījumu 
komisijas priekšsēdētāja, locekļu un sekretāres parakstiem. 
5.3.1. Darbu aizstāv atklātā sēdē, kurā var tikt uzaicināti piedalīties zinātniskie vadītāji un recenzenti. 
5.3.2. Darba aizstāvēšanā studējošais sniedz ziņojuma prezentāciju (7 – 8 min.), kurā lakoniski pamato 
izvēlētās tēmas aktualitāti, raksturo darba nozīmi, darba mērķi, risināmos uzdevumus un struktūru, akcentē 
secinājumus un autora dotos konkrētos priekšlikumus. 



©RISEBA, 2011                          maģistra studiju programma “Projekta vadība” 
_____________________________________________________________________________________________ 

289 
 

5.3.3.  Darba aizstāvēšanas laikā studējošam jāizmanto sagatavoto prezentācijas materiālu ar mūsdienu 
tehnisko līdzekļu nodrošinājumu. 
5.3.4.  Darba apspriešana sākas ar recenzijas nolasīšanu. Studējošam jāatbild uz recenzenta jautājumiem, 
jāaizstāv savi darbā izdarītie secinājumi un priekšlikumi. Autoram ir tiesības izteikt savas domas par 
recenziju, nepiekrist recenzentam, argumentējot savu viedokli. 
5.3.5. Darba aizstāvēšana turpinās ar valsts pārbaudījumu komisijas locekļu un klātesošo uzdotajiem 
jautājumiem par darba tēmu. 
5.3.6. Darbu vērtēšanu veic vadoties no tādiem rādītājiem kā – problēmas definīcija (mērķis un uzdevumi), 
analīzes pētījuma kvalitāte, secinājumi un rekomendācijas, prezentācija, atbildes uz jautājumiem, darba 
noformējums un kopējais novērtējums. 
5.3.7. Darba vērtēšana notiek valsts pārbaudījumu komisijas slēgtā sēdē.  
5.4. Diplomdarbs tiek vērtēts kā sekmīgi aizstāvēts, ja komisija to novērtējusi vismaz ar 5 (piecām) ballēm, 
maģistra darbs - vismaz ar 6 (sešām) ballēm, vadoties no 10 ballu sistēmas. 
5.5. Galīgo lēmumu komisija pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu atklāti balsojot. Ja komisijas locekļu 
domas dalās, tad izšķirošais ir priekšsēdētāja vērtējums. 
5.6. Pēc sekmīgas studiju nobeiguma darba aizstāvēšanas valsts pārbaudījumu komisija ar savu lēmumu 
piešķir attiecīgo profesionālo kvalifikāciju. 

5.7. Pārbaudījuma komisijas lēmumu ieraksta protokolā, studējošā studiju kartē un studiju nobeiguma 

darba pēdējā lappusē.
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16.pielikums 

 

Studiju apguves vērtēšanas kritēriji 



©RISEBA, 2011                          maģistra studiju programma “Projekta vadība” 
_____________________________________________________________________________________________ 

291 
 

Studiju apguves vērtēšanas kritēriji 

Apguves 
līmenis 

Vērtējums 
% Atzīme Skaidrojums 

Aptuven
ā ECTS 
atzīme 

Vērtēšanas kritēriji: 
zināšanas, prasmes un iemaņas 

 
ļoti augsts 

 
96-100 

 
10 

 

Izcili 
With 

distinction 
A+ 

Zināšanas, kas pārsniedz studiju 
programmas prasības, liecina par 

patstāvīgiem pētījumiem, par problēmu 
dziļu izpratni. 

  
90-95 

 
9 

Teicami 
Excellent A 

Pilnā mērā apgūtas studiju programmas 
prasības, iegūta prasme patstāvīgi lietot 

iegūtās zināšanas. 

 
augsts 

 
80-89 

 
8 

 

Ļoti labi 
Very good B 

Pilnā mērā apgūtas studiju programmas 
prasības, taču reizēm trūkst dziļākas 

izpratnes un spējas zināšanas patstāvīgi 
piemērot sarežģītākajiem jautājumiem. 

  
70-79 

 
7 

Labi 
Good C 

Apgūtas studiju programmas prasības, taču 
vienlaikus konstatējami arī atsevišķi mazāk 

svarīgi trūkumi zināšanu apguvē. 

  
60-69 

 
6 

 

Gandrīz labi 
Almost good D 

Apgūtas studiju programmas prasības, taču 
vienlaikus konstatējamas atsevišķu lielāku 

problēmu nepietiekoši dziļa izpratne. 

 
vidējs 

 
50-59 

 
5 

 

Viduvēji 
Satisfactory 

 
E 

Visumā apgūtas studiju programmas 
prasības, kaut arī konstatējama vairāku 
svarīgu problēmu nepietiekami dziļa 

izpratne. 

  
40-49 

 
4 

 

Gandrīz 
viduvēji 
Almost 

satisfactory 

E/FX 

Visumā apgūtas studiju programmas 
prasības, konstatējamas vairāku svarīgu 

problēmu nepietiekama izpratne un 
grūtības iegūto zināšanu praktiskā 

izmantošanā. 

  
26-39 

 
3 

Vāji 
Bad Fail 

Apgūtas virspusējas zināšanas par studiju 
kursa svarīgākajām problēmām, taču nav 

spēju tās praktiski izmantot. 

 
zems 

 
10-25 

 
2 

Ļoti vāji 
Very bad Fail 

Apgūtas virspusējas zināšanas par studiju 
kursa svarīgākajām problēmām, taču citās 

svarīgākās problēmās pilnīgi trūkst 
orientācijas. 

  
1-9 

 
1 

Ļoti ļoti vāji 
Very, very 

bad 
Fail Nav izpratnes par studiju kursa 

pamatproblemātiku. 
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17.pielikums 

 

Sadarbības līgumi par studējošo prakšu nodrošināšanu 
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LĪGUMS 
par prakses vietas nodrošināšanu  

(Reģ.nr. 6 – 5. M/10) 
 Rīgā         2008. gada _________ 
A/S ,,Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola" (RSEBAA), 
turpmāk tekstā "Augstskola", rektora Borisa Kurova personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, un SIA 
„Transporta Infrastruktūras Attīstība” turpmāk tekstā - "Prakses devējs", tās valdes priekšsēdētāja 
Anrija Brencāna personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, abi kopā turpmāk - Puses, noslēdz šo līgumu, 
turpmāk – Līgums, par sekojošo: 
1. Līguma priekšmets 
Augstskola nosūta profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Projekta vadība" 
maģistrantus, turpmāk – Praktikanti, bet Prakses devējs nodrošina praktikantiem prakses vietas, 
saskaņā ar prakses programmu un šī Līguma noteikumiem. 
 
2.Līguma izpildes nosacījumi 
2.1. katrā akadēmiskajā gadā līdz Augstskolas noteiktajam prakses uzsākšanas termiņam, Puses rakstveidā 
saskaņo Praktikantu skaitu un prakses programmas. 
2.2. Augstskola apņemas nodrošināt Praktikantus ar prakses programmu un metodiskajiem norādījumiem. 
2.3. Augstskolas prakses vadītājam ir tiesības pārbaudīt Praktikantu prakses programmas izpildi prakses 
vietā. 
2.4. Prakses devējs apņemas: 
2.4.1. nodrošināt Praktikantiem prakses iespējas atbilstoši prakses programmas uzdevumiem un  
 norīkot Praktikantiem prakses vadītāju;  
2.4.2. prakses beigās novērtēt Praktikantu zināšanas, prakses sasniegumus un prakses    
 pārskatu;  
2.4.3. ziņot Augstskolai, ja prakses laikā kļūst neiespējami izpildīt noteiktus prakses uzdevumus;  
2.4.4. ziņot Augstskolai, ja Praktikanti neievēro prakses programmu, Prakses devēja iekšējos   
 kārtības noteikumus vai Prakses devēja noteiktās prasības. 
2.5. Prakses devējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Praktikantu praksi, ja Praktikanti neievēro prakses 
programmu, Prakses devēja iekšējos kārtības noteikumus vai Prakses devēja noteiktās prasības, iepriekš 
rakstveidā brīdinot par to Augstskolu 3 (trīs) darba dienas iepriekš. 
 
3.Nepārvarama vara. 
3.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies 
nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kurus Puses 
nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi: dabas stihiju 
izraisītas nelaimes, ugunsgrēki, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, 
blokādes u.c. 
3.2. Pusei, kura nepārvaramas varas apstākļu dēļ nespēj pildīt savas saistības, ir pienākums rakstiski informēt 
otru Pusi par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā. 
3.3.  Ja minētie apstākļi ilgst vairāk par 1 (vienu) mēnesi, katrai no pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šo 
Līgumu. 
 
4. Līguma darbības laiks  
4.1. Līgums stājas spēkā no dienas, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz 2010. gada 
30.jūlijam.  
4.2. Puses var izbeigt Līgumu, rakstveidā savstarpēji par to vienojoties. 
4.3. Līgums tiek izbeigts, ja Puses nevienojas par Praktikantu skaitu vai prakses programmām līdz Līguma 
2.1.apakšpunktā noteiktajam termiņam. Šādā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu nākamajā dienā pēc 
2.1. apakšpunktā noteiktā termiņa. 
 

5. Pārējie noteikumi: 
5.1. Prakses devējam nav pienākums slēgt darba līgumu ar Praktikantu. 
5.2. Visi labojumi un papildinājumi šajā Līgumā ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstiski un tos ir 
parakstījušas abas līgumslēdzējas Puses. 
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5.3. Visi strīdi, kas rodas starp Pusēm šī Līguma ietvaros, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja Puses 30 
(trīsdesmit) dienu laikā nepanāk rakstveida vienošanos, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā, Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
5.4. Pušu savstarpējā sarakste notiek rakstveidā. Par ierakstīta pasta sūtījuma saņemšanas dienu tiek uzskatīta 
7. (septītā) diena no tā nosūtīšanas dienas. Puses informācijas apmaiņai var izmantot arī citus saziņas 
līdzekļus. 
5.5. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, regulē Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. 
5.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām divos vienādos eksemplāros, pa vienam 
eksemplāram katrai Pusei. 
 
6. Pušu rekvizīti un paraksti 
 
Augstskola: Prakses devējs: 
 
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un  SIA „Transporta Infrastruktūras biznesa 
administrācijas augstskola Attīstība”  
Reģ.nr.             Reģ.nr. LV40003960688 
Meža iela 3, Rīga, LV- 1048         Brīvības iela 155/4, Rīga, LV 1012 
A/s Latvijas Krājbanka AS „Parex banka” 
KodsUBALLV2X Kods: PARXLV22 
IBANLV27UBAL1715 110251001 Konts: LV96PARX0005094990001 
Tālr. 67500250 Tālr. 67181244 
 ________________       __________________________ 

Rektors  Valdes priekšsēdētājs  
Boriss Kurovs  Anrijs Brencāns 
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LĪGUMS 
par prakses vietas nodrošināšanu 

(REA – 08 – 11 – 1ī) 
 Rīgā         2008. gada 15.augustā 
A/S ,,Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola" (RSEBAA), 
turpmāk tekstā "AUGSTSKOLA", rektora Borisa Kurova personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, un 
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra” turpmāk tekstā - "PRAKSES DEVĒJS", 
tās direktores Maijas Rubīnas personā, kura darbojas uz Nolikuma pamata, abi kopā turpmāk - Puses, 
noslēdz šo līgumu par sekojošo: 
 

1.Līguma priekšmets. 
AUGSTSKOLA apņemas nosūtīt profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
"Projekta vadība" maģistrantus, bet PRAKSES DEVĒJS apņemas pieņemt un nodrošināt 
AUGSTSKOLAS maģistrantam (iem), turpmāk tekstā – studējošais praktikants prakses iespējas 2009.-
2010. gadā saskaņā ar studiju programmu plānu un šī līguma noteikumiem. 
 

2.AUGSTSKOLAS tiesības un pienākumi. 
2.5. Saskaņot studējoša praktikanta prakses programmu ar PRAKSES DEVĒJU. 
2.6. Nodrošināt studējošo praktikantu ar prakses programmu un metodiskajiem norādījumiem. 
2.7. AUGSTSKOLAS prakses vadītājam(-ai) ir tiesības pārbaudīt studējošā praktikanta prakses programmas 
izpildi. 
2.8. Pieņemt no studējošā praktikanta tikai tādu prakses pārskatu, kas saskaņots ar PRAKSES DEVĒJU. 
 

3.PRAKSES DEVĒJA tiesības un pienākumi. 
3.4. Nodrošināt prakses iespējas AUGSTSKOLAS studējošam praktikantam šī līguma darbības laikā. 
3.5. Nodrošināt studējošam praktikantam prakses iespējas atbilstoši prakses programmas uzdevumiem. 
3.6. Norīkot studējošam praktikantam prakses vadītāju. 
3.7. Prakses beigās novērtēt studējoša praktikanta zināšanas, prakses sasniegumus un prakses pārskatu 
atbilstoši metodiskajiem norādījumiem. 
3.8. Sniegt studējošam praktikantam informāciju, kas nepieciešama prakses programmas izpildīšanai, 
izņemot tādu, kura saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem vai PRAKSES DEVĒJA iekšējiem 
noteikumiem uzskatāma par konfidenciālu. 
3.9. Pārskatā norādīt iemeslus, ja prakses laikā kādus prakses programmas uzdevumus nevar izpildīt. 
3.10.Paziņot AUGSTSKOLAI, ja studējošais praktikants neievēro prakses programmu, PRAKSES DEVĒJA 
iekšējos kārtības noteikumus vai PRAKSES DEVĒJA noteiktās prasības. 
 

4.Pārējie noteikumi 
4.1. PRAKSES DEVĒJAM nav pienākums slēgt darba līgumu ar studējošu praktikantu.  
4.2. Par studējošā praktikanta skaitu prakses laikā Puses vienojas atsevišķi vienu mēnesi pirms prakses 
sākuma, par to sastādot rakstveida trīspusēju vienošanos, kuru paraksta abas Puses un studējošais praktikants. 
Šī vienošanās pēc visu pušu parakstīšanas kļūst par neatņemamu šī  līguma sastāvdaļu. 
4.3. Līgums stājas spēkā no dienas, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz 2010. gada 
30.jūlijam.  
4.4. Saistības var izbeigt pirms šī līguma 4.3. punktā noteiktā termiņa, Pusēm par to rakstveidā vienojoties.  
4.5. Visi labojumi un papildinājumi šajā līgumā ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstiski un tos 
irparakstījušas abas līgumslēdzējas Puses. 
4.6. Visi strīdi, kas rodas starp Pusēm saistībā ar šī līguma izpildi un darbību, un kurus Puses nevar 
atrisināt sarunu rezultātā, tiek nodoti izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.  

 
5. Pušu rekvizīti 

 
AUGSTSKOLA PRAKSES DEVĒJS 
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Rīgas Starptautiskā ekonomikas un  Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas biznesa 
administrācijas augstskola enerģētikas aģentūra” 
Meža iela 3, Rīga, LV- 1048      Brīvības iela 49/53, 518.kab., Rīga, LV-  
        1010 
A/s Latvijas Krājbanka AS „SEB Banka” 
KodsUBALLV2X Kods: UNLALV2X 
IBANLV27UBAL1715 110251001 Konta Nr.LV76UNLA0022500033010 
Tālr. 67500250 Tālr. 67012350 
 
 
 ________________       __________________________ 

Rektors Boriss Kurovs Direktore Maija Rubīna 
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18.pielikums 

 

Diploma un tā pielikuma teksts 
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RĪGAS STARPTAUTISKĀ EKONOMIKAS UN 
BIZNESA ADMINISTRĀCIJAS AUGSTSKOLA 

 
 
 

 
 

 
 
 

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA 

DIPLOMS 
 

 
Sērija PD E 

Nr. 0000 
 

hologramma 
Ar Valsts pārbaudījuma komisijas 
20__.gada ___.______ lēmumu 

Nr.__ 
 

Vārds Uzvārds 
personas kods 000000-00000 

 

ieguvusi 
 

PROFESIONĀLO MAĢISTRA GRĀDU 
projekta vadībā 

un 
 

PROJEKTA VADĪTĀJA   
kvalifikāciju 

 
Iegūtā kvalifikācija atbilst  

piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 
 

 
        Z.v. 
      Rektore                                                           Irina Senņikova 
 
      Valsts pārbaudījuma  
      komisijas priekšsēdētājs                                 Žanete Ilmete 

 
Rīgā 

20__.gada ___. _______ 
Reģistrācijas Nr._ _ _ _ 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
 
 
 
 
 

LIELAIS VALSTS ĢĒRBONIS 
 
 
 
 

DIPLOMS 
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DIPLOMA PIELIKUMS (Diplomam PD E Nr. 0000 ) 
1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU: 

1.1. Vārds: _______ 

1.2. Uzvārds: _______ 

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): __.__._____ 

1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: 000000-00000 

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 
2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 

Projekta vadītājs, 
Profesionālais maģistra grāds projekta vadībā  

2.2. Galvenās studiju jomas kvalifikācijas iegūšanai: 

Projekta vadība, vadības zinātne un sociālās zinātnes 

2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA), 
Latvijas valsts beztermiņa akreditēta (28.04.2000), 
juridiskas personas dibināta neuniversitātes tipa augstskola 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: 

tā pati, kas 2.3.punktā 

2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda: Latviešu 

3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI: 
3.1. Kvalifikācijas līmenis: 

Otrais profesionālais grāds  

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 
2,5 gadu pilna laika studijas no 2009.gada 09.septembra  līdz 2011.gada 31. decembrim, 
90 Latvijas kredītpunkti, 135 ECTS 

3.3. Uzņemšanas prasības: 
 Bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītība ar tiesībām studēt maģistrantūrā 
 

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM: 
4.1.  Studiju veids:  

Pilna laika studijas  

4.2.  Programmas prasības: 
apgūt projektu vadības nozares profesionālās specializācijas kursus; 
apgūt nozares teorētiskos kursus; 
apgūt zinātniskās pētniecības un analītiskā darba iemaņas, prasmi patstāvīgi veikt izpētes un 
analīzes darbu; 
veikt divas prakses un sekmīgi aizstāvēt prakses atskaites 26 kredītpunktu (39 ECTS 
kredītpunktu) apjomā 
izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu 20 kredītpunktu (30 ECTS kredītpunktu) apjomā. 
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4.3.  Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums / atzīmes / kredītpunkti: 

A DAĻA (OBLIGĀTA) 

Kursa nosaukums Latvijas 
kredītpunkti

ECTS 
kredītpunkti 

Novērtējums Balles 

Ekonomika 2 3   
Finanšu vadība 2 3   
Finanšu menedžments un projekta 
izmaksu vadība 

2 3   

Grāmatvedība 2 3   
Informācijas tehnoloģiju 
pielietojums projekta pārvaldībā 

2 3   

Programmu un projektu portfeļa 
vadība 

2 3   

Projekta būtība un standarti 2 3   
Projekta komunikāciju vadība 2 3   
Projekta kvalitātes un izmaiņu 
vadība 2 3   

Projekta pārvaldības procesi  4 6   
Projekta personāla vadība  2 3   
Projekta risku vadība 2 3   
Projekta tiesiskais nodrošinājums 
un piegāžu vadība  2 3   

Stratēģiskā vadība 2 3   
Tirgzinība 2 3   
Vadības zinības 2 3   

B DAĻA (IEROBEŽOTA IZVĒLE) 

Inovācijas un kreativitāte 2 3   
Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu 
metodes 2 3   

Līderība un organizācijas uzvedība 2 3   
Projekta lietvedība un terminoloģija 2 3   
Starptautisko projektu menedžments 2 3   

PRAKSE 
Specializētā darba prakse 10 15   
Profesionālā darba prakse 16 24   

GALA PĀRBAUDĪJUMI 

Maģistra darba izstrāde un 
aizstāvēšana 20 30   

Maģistra darba nosaukums:  
 

4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 

Apguves 
līmenis Atzīme Skaidrojums Atzīmes īpatsvars šīs programmas 

studentu vidū 

ļoti augsts 10 Izcili   
9 Teicami   

augsts 8 Ļoti labi   
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7 Labi  

vidējs 
6 Gandrīz labi  
5 Viduvēji  
4 Gandrīz viduvēji  

zems 3-1 Neapmierinoši  

  Kvalifikācijas ieguvēja svērtā vidējā atzīme: ___ 

4.5.  Kvalifikācijas klase: „Standarta” 
kvalifikācijas klases „Standarta” piešķiršanas kritērijus skat. 6.1.punktā. 

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 
5.1.  Turpmākās studiju iespējas: 

 Tiesības studēt doktorantūrā 

5.2.  Profesionālais statuss: 
  Dod tiesības strādāt „Projekta vadītāja” profesijā 

6. PAPILDINFORMĀCIJA: 
6.1.  Sīkāka informācija: 

  Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu PD E Nr. 0000 

  Diploma pielikumu latviešu un angļu valodā bez maksas izsniedz  
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA).  

  RISEBA profesionālās augstākās izglītības maģistrantūras studiju programma „Projekta 
vadība” ir akreditēta no ________ līdz ________. 

  Piektais kvalifikācijas līmenis - noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas 
dod iespēju plānot un arī veikt zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē (ISCED-97 
klasifikācijas 5A līmenis). 

 
 
 
RISEBA ir starptautiski akreditēta Centrālās un Austrumeiropas  
  Menedžmenta attīstības asociācijā (CEEMAN) 2001.gada septembrī 

RISEBA ir Solfordas Universitātes (Lielbritānija) 
   mācību-metodiskais centrs Latvijā 

  Papildinājums punktam 4.4. 
 kvalifikācijas ieguvēja svērto vidējo atzīmi rēķina kā: 

aw=sum(a*f)/sum(f), kur: 
 aw-svērtā vidējā atzīme, 
 a- studenta iegūtais vērtējums par katru programmas A un B daļas kursu, 
 f- šā kursa apjoms kredītpunktos.  
 

  Papildinājums punktam 4.5. 
kvalifikācijas klases „Standarta” piešķiršanas kritēriji: 
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izpildītas visas studiju programmas prasības. 

6.2.  Papildinformācijas avoti: 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA),  Meža ielā 
3,Rīgā, LV-1048, Latvijā, 
 tālr. +371-7500251, fakss 371-7500252,  
 E-pasts: riseba@riseba.lv, mājas lapa://www.riseba.lv  
 

Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas Daugavpils filiāle,  Mihoelsa 
ielā 47, Daugavpilī, LV-5403, Latvijā, 
 tālr. +371-54 22681, fakss 371-54 22681, 
 E-pasts: rsebaa@rsebaa.lv, mājas lapa://www.rsebaa-d.lv 
 
Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC), 

Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050, Latvijā, 
  tālr. +371-7225155, fakss: +371-7221006 , mājas lapa://www.aic.lv 
  E-mail: laine@aic.lv; baiba@aic.lv, solvita@aic.lv 

 
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS: 

7.1. Datums: ________ 
7.2. Paraksts un tā atšifrējums: ____________________________( I.Senņikova) 
7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats:   RISEBA rektore 
7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

 
8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ: 

 skat. pielikumā.  
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IZGLĪTĪBAS SISTĒMA LATVIJĀ 
VISPĀRĒJĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA 

Kopējais vispārējās vidējās izglītības ilgums ir 12 gadi. Vidusskolas līmenī ir 4 virzienu programmas: 
vispārizglītojošā; humanitārā un sociālā; matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas, kā arī profesionālā 
virziena1.  
Visiem virzieniem kopīgi ir šādi obligātie priekšmeti: latviešu valoda; pirmā svešvaloda; otrā svešvaloda 
(mazākumtautību skolās – mazākumtautības valoda); matemātika; vēsture; sports; biznesa ekonomiskie 
pamati; lietišķā informātika. Papildus tiem katra programma ietver attiecīgā virziena obligātos un izvēles 
priekšmetus.  
Mācību gads. Atskaitot eksāmenus devītajā un divpadsmitajā klasē, mācību gada garums ir 36 nedēļas no 1. 
septembra līdz maija beigām. Kopumā vidējās izglītības programmā (3 gados Minimālais mācību stundu skaits) 
ir 3150 stundas, maksimālais – 3780 stundas (30–36 stundas nedēļā). 
Lai saņemtu Atestātu par vispārējo vidējo izglītību, jākārto ne mazāk kā pieci eksāmeni un ne vairāk kā četras 
ieskaites. Eksāmeni jākārto: latviešu valodā, izglītības programmu virzienam atbilstošajā obligātajā 
priekšmetā, vienā izglītības iestādes noteiktajā priekšmetā un divos izglītojamā izvēlētos priekšmetos. 
Notiek pāreja uz centralizētiem noslēguma eksāmeniem un uzņemšanu augstskolā atbilstoši centralizēto 
eksāmenu rezultātiem. 

AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA 
Lai iegūtu tiesības stāties augstskolā, ir jāiegūst vispārējā vidējā izglītība. Vispārējās vidējās izglītības standartu 
ietver arī vidējās profesionālās izglītības programmas, kuras ilgst 4 gadus pēc pamatizglītības (bet ne 2 vai 3 gadu 
arodizglītības programmas!).  

 
Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības absolventi atbilst vispārīgajiem augstskolas 
uzņemšanas noteikumiem. Tajā pašā laikā augstskolas var noteikt specifiskas uzņemšanas prasības, piem. to, kādus 
mācību priekšmetus jāapgūst vidusskolā, lai varētu stāties konkrētā augstskolas programmā. 
Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā izglītībā. Abu veidu 
bakalauriem ir tiesības stāties maģistratūrā, abu veidu maģistriem (tiem pielīdzinot arī grādus medicīnā un 
zobārstniecībā – attiecīgi 6 un 5 gadu studijas) - doktorantūrā.  
Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt teorētisko pamatu 
profesionālai darbībai un tā tiek realizēta saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. 
                                                 
1 absolventi, kas beiguši skolu līdz 2002. gadam, apguva 5 obligātos mācību priekšmetus: latviešu valodu, matemātiku, svešvalodu, vēsturi, fizisko kultūru, kā arī 
vismaz 7 izvēles priekšmetus.  
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Bakalaura grādu zinātnes nozarē (nozaru grupā) piešķir pēc akadēmisko studiju pirmā posma. Bakalaura 
akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120 – 160 (180-240 ECTS) kredītpunktu (KP): obligātā daļa - ≥50 
KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa  ≥20 (30 ECTS) KP, bakalaura darbs ≥10 KP (15 ECTS), pārējais ir 
brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir 6 līdz 8 semestri.  
Maģistra grādu piešķir zinātnes nozarē vai apakšnozarē pēc akadēmisko studiju otrā posma. Maģistra 
akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 (120 ECTS) KP, no kuriem ne mazāk kā 20 KP ir maģistra 
darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares izvēlētas jomas teorētiskās atziņas (≥30 
KP) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā (≥15 KP). 
Profesionālās augstākās izglītības uzdevums, saskaņā ar I un II līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
standartiem, ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai 
pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloģijas, sagatavojot jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam 
darbam šajā nozarē.  
Bakalaura profesionālo studiju programmas apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS), tajā skaitā: 
vispārizglītojošie kursi (≥15 KP), nozares teorētiskie pamati (≥36 KP), profesionālā specializācija (≥60 KP), 
izvēles kursi (≥6 kr.p), prakse (≥26 KP), valsts pārbaudījums, t.sk. noslēguma darbs (≥12 KP).  
Maģistra profesionālo studiju programmas apjoms ir vismaz 40 KP (60 ECTS), t.sk.: jaunākie sasniegumi 
nozarē, teorijā un praksē (≥7 KP), prakse (≥6 KP), valsts pārbaudījums, t.sk. noslēguma darbs (≥ 20 KP), kā 
arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoģijas u.c. kursi.  
Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki citi programmu 

veidi: 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, pēc kuru apguves iegūst CEDUC 5. līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda 
ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā uzreiz pēc vidusskolas. Abos gadījumos jānodrošina, lai 
programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu, t.sk. 
noslēguma darbu vismaz 10 kredītpunktu apjomā. Ja programma ietver bakalaura programmas obligāto daļu 
(70 KP kopā ar obligātās izvēlēs kursiem), absolventiem ir tiesības stāties maģistratūrā.  
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) programmas, pēc kuru apguves iegūst CEDUC 
4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šo programmu apjoms ir 80-120 KP (120-180 ECTS). Tās pamatā ir 
paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības programmās.  
 
Doktorantūra. Kopš 2000. gada 1. janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida doktora grāds Doktors.  

Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra vai tam pielīdzināts grāds. Doktora grādu iegūst, 
publiski aizstāvot doktora disertāciju, kuras izstrāde var tikt veikta triju līdz četru gadu laikā doktorantūras 
studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas strādājot augstskolā, 
zinātniskā iestādē, u.c. Doktora grāda piešķiršanas kārtību nosaka Latvijas zinātnes padome.  Doktora grādus 
piešķir Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātas promocijas padomes. 

 
Kredītpunktu sistēma. Kredītpunkts (KP) Latvijā ir definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju slodze. 
Vairumā programmu vidējais vienam studiju gadam paredzētais apjoms ir 40 kredītpunkti. Pārrēķinot  
 
Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos Latvijas kredītpunktu skaits ir jāreizina ar 1.5.  
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 
 

Apguves 
līmenis 

Atz. Novērtējums Aptuv. 
ECTS 
atzīme  

ļoti 
augsts 

10 izcili (with 
distinction) 

A 
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9 teicami (excellent) A 

augsts 
8 ļoti labi (very good) B 
7 labi (good) C 

vidējs 

6 gandrīz labi 
(almost good) 

D 

5 viduvēji 
(satisfactory) 

E 

4 gandrīz viduvēji 
(almost 

satisfactory) 

E/FX 

zems 3-1 negatīvs vērtējums  
(unsatisfactory) 

Fail 

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas likumdošanas aktiem, augstskolas var izsniegt valsts atzītus 
diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā programmā un pašai augstskolai ir apstiprināta Satversme 
(priekšnoteikums - arī augstskolas akreditāciju kopumā). Kvalitātes vērtēšana ietver augstskolas 
pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanu un ekspertu novērtējumu. Ekspertu grupās no vismaz trim ekspertiem 
tikai viens var būt no Latvijas, pārējie vairumā gadījumu ir no Rietumeiropas un no Baltijas valstīm. 
Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem Akreditācijas komisija, bet par augstskolas akreditāciju – 
Augstākās izglītības padome. Akreditācijas pirmais cikls Latvijā noslēdzās 2001. gadā. Atkārtotiem 
novērtējumiem jānotiek ne retāk kā reizi sešos gados.  

VALSTS ATZĪTAS AUGSTSKOLAS lATVIJĀ 
Universitātes: 

• Latvijas Universitāte; 
• Rīgas Tehniskajā universitāte 
• Latvijas Lauksaimniecības universitāte; 
• Daugavpils universitāte; 
• Rīgas Stradiņa universitāte; 

 
 

Valsts dibinātas augstskolas 
• Latvijas Kultūras akadēmija; 
• Latvijas Mākslas akadēmija; 
• Latvijas Mūzikas akadēmija; 
• Latvijas Policijas akadēmija. 
• Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija; 
• Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
• Banku augstskola; 
• Latvijas Jūras akadēmija; 
• Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija; 
• Rēzeknes augstskola; 
• Rīgas Ekonomikas augstskola; 
• Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola; 
• Vidzemes augstskola; 
• Ventspils augstskola, 
• Rīgas Juridiskā augstskola. 

Juridisko personu dibinātas (privātas) augstskolas: 
• Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”; 
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• Latvijas Kristīgā akadēmija;  
• Biznesa augstskola Turība;  
• Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola; 
• Biznesa institūts „RIMPAK Livonija”; 
• Transporta un sakaru institūts; 
• Baltijas Starptautiskā akadēmija; 
• Sociālo tehnoloģiju augstskola; 
• Informācijas sistēmu augstskola; 
• Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola 
• Ekonomikas un kultūras augstskola, 
• Psiholoģijas augstskola, 
• Rīgas Aeronavigācijas institūts. 
Valsts koledžas: 
• Koledža RRC; 
• Jēkabpils Agrobiznesa koledža; 
• Latvijas Kultūras koledža; 
• Liepājas Jūrniecības koledža; 
• Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža; 
• Rīgas Celtniecības koledža 
• Rīgas Tehniskā koledža; 
• Rīgas Uzņēmējdarbības koledža; 
• Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības koledža; 
• Valsts Robežapsardzes koledža 
Juridisko personu dibinātas (privātas) koledžas: 
• Alberta koledža 
• Grāmatvedības un finansu koledža; 
• Juridiskā koledža; 
• Biznesa un vadības koledža. 
 

Papildinformācija 
par izglītības sistēmu  http://www.izm.lv  

   http://www.aic.lv 
       par augstskolu un programmu  statusu:  http://www.aiknc.lv 
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19.pielikums 

 

Studiju kursa aptaujas anketa 
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STUDIJU KURSA NOVĒRTĒŠANAS ANKETA 

Aptaujas anketa ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Jūsu vērtējums un komentāri tiks izmantoti studiju 
procesa un pasniedzēju darba kvalitātes pilnveidošanai.  

Studiju kurss:______________________________ Mācībspēks: ________________________ 

Programma: 

_________________________________________________________________________ 

Nodaļa:____________________________________ Valoda: ____________________________ 
 

Lūdzu novērtējiet katru no punktiem un atzīmējiet atbilstošo! 
5 – pilnīgi piekrītu, 4 – drīzāk piekrītu, 3 – nevaru pateikt, 2 – drīzāk nepiekrītu, 1 – pilnīgi nepiekrītu 

  Vērtējums Komentāri 

1 Esmu iemācījies/uzzinājis daudz jauna šī kursa 
ietvaros 5 4 3 2 1   

2 Studenti kursa sākumā tika informēti par kursa 
saturu, prasībām un termiņiem 5 4 3 2 1 

3 
Kurss bija nodrošināts ar nepieciešamo 
literatūru un materiāliem (pietiekami 
bibliotēkas resursi-grāmatas u.c. materiāli) 

5 4 3 2 1 
  

4 Mācību viela tika izklāstīta viegli un 
saprotami, uzsverot galveno 5 4 3 2 1   

5 Studentiem bija iespēja  nodarbību laikā uzdot 
jautājumus un piedalīties diskusijā 5 4 3 2 1 

6 Nodarbību sākums un beigas tika precīzi 
ievērotas 5 4 3 2 1   

7 
Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās 
uzskates līdzekļus (atzīmējiet 3, ja 
neizmantoja) 

5 4 3 2 1 

8 Pasniedzējs rosināja domāt analītiski 5 4 3 2 1   

9 Bija iespējams saņemt pasniedzēja 
konsultāciju ārpus nodarbībām 5 4 3 2 1   

10 Saņēmu skaidrojumus par darbiem un to 
novērtējumu  ko veicu kursa ietvaros 5 4 3 2 1   

11 Labprāt ieteiktu draugam klausīties lekcijas 
pie šī pasniedzēja 5 4 3 2 1   

 
Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?  
 
Jūsu ieteikumi, komentāri par šī studiju kursa organizāciju, mācību metodēm, pārbaudes formām, 
kursa materiāliem utt. 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Paldies par atsaucību un veltīto laiku!  

 

 

100-75% 74-50% 49-25% mazāk kā 25% 
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20.pielikums 

 

Pārējo akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts un to atrašanās vieta 
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Pārējo akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts un to atrašanās vieta 

 
RISEBA Reģistrācijas apliecība Rektorāts 
RISEBA starptautiskas akreditācijas sertifikāts 
no Centrālās un Austrumeiropas menedžmenta 
attīstības asociācijas (CEEMAN) 

Rektorāts 

Studiju programmas „Projekta vadība” 
licences oriģināls 

Rektorāts 

Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā 
personāla personu lietas 

RISEBA personāldaļa 

Studentu personu lietas RISEBA studiju daļa 
RISEBA rīkojums par nosūtīšanu praksē RISEBA studiju daļa 
Prakses līgumi RISEBA studiju daļa 
Prakses atskaites RISEBA studiju daļa 
Studējošo aptaujas RISEBA programmas „Projekta vadība” direktors 

 


