
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2009. gada 9.marts         

PIETEIKUMS 

STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI 

Pieteicējs: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa  

administrācijas augstskola (RSEBAA) 

Juridiskā adrese:  Meţa ielā 3, Rīga, LV-1048, Latvija 

Tālrunis:     67500250, 67500251, 67500253, fakss: 67500252 

E-pasts:     rsebaa@rsebaa.lv 

Augstskolas reģistrācijas apliecība:  Nr. 3343802029 

 

Studiju programmas nosaukums: Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programma „NAMU APSAIMNIEKOŠANA UN 

PĀRVALDĪŠANA‖ 
 

IZM klasifikatora kods:   41341 

 

Studiju programmas īstenošanas ilgums 2 gadi pilna laika studijas (80 kredīpunkti) 

un apjoms:  2.5 gadi nepilna laika studijas (80 kredītpunkti) 

 gan RSEBAA Rīgā, gan RSEBAA Daugavpils filiālē 
 

Prasības uzsākot studijas: vidējā izglītība 
 

Iegūstamais grāds:    nav paredzēts 

Piešķiramais kvalifikācijas nosaukums: namu pārvaldnieks 
 

Programmas īstenošanas vieta:  Rīga, RSEBAA 

Daugavpils, RSEBAA Daugavpils filiāle 
 

Programmas īstenošanas veids:  Rīga, RSEBAA pilna laika klātienes studijas, nepilna 

 laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes 

 studijas; 

 Daugavpils, RSEBAA Daugavpils fil. pilna laika 

 klātienes studijas, nepilna laika klātienes studijas un 

 nepilna laika neklātienes studijas 
 

Augstskolas bankas rekvizīti:  A/S Latvijas Krājbanka, kods UBALLV2X,  

  konts IBAN LV 27 UBAL 1715 1102 51001 
 

 

Ar akreditāciju saistītos jautājumus pilnvarots risināt RSEBAA prorektors studiju darbā 

Dr. oec., K. Kants (p.k. 090644-11804), e-pasts: kalevs@rsebaa.lv. 
 

Rektors        Boriss Kurovs 

mailto:rsebaa@rsebaa.lv


©RSEBAA, 2009                                studiju programma "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" (1.līmenis) 

____________________________________________________________________________________________ 

 2 

SATURS 

                  lpp. 

1. RSEBAA Senāta lēmums par pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ īstenošanas sākšanu ................................. 4 

2. Licence .................................................................................................................................................... 4 

3. Dokumenti, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā RSEBAA nodrošinās 

studiju programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ studējošajiem iespēju turpināt 

izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā izglītības iestādē ...................................................... 6 

4. Pirmā līmeľa studiju programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ raksturojums ... 7 

5. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām .............................................................. 11 

6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts viedokļa ............................... 13 

6.1. Studiju programmas atbilstība Valsts profesionālās augstākās izglītības standartam .................... 13 

6.2. Studiju programmas atbilstība Profesijas standartam ..................................................................... 14 

6.3. Darba devēju aptauja un tās rezultāti .............................................................................................. 16 

7. Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Namu apsaimniekošana 

un pārvaldīšana‖ novērtējums ............................................................................................................... 18 

7.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi ...................................................................................... 18 

7.2. Studiju programmas organizācija, studiju plāna atbilstība struktūrvienības mērķiem un 

uzdevumiem ........................................................................................................................................... 18 

7.3. Studiju programmas praktiskās realizācijas atbilstība mērķiem un uzdevumiem .......................... 20 

7.3.1. Izmantotās studiju metodes un formas ...................................................................................... 21 

7.3.2. Studējošo pētniecisko darbu tematika ...................................................................................... 22 

7.4.Vērtēšanas sistēma ........................................................................................................................... 23 

7.5. Studējošie 1.līmeľa studiju programmā „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana” ..................... 24 

7.5.1. Imatrikulēto skaits .................................................................................................................... 25 

7.5.2. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā ................................................................. 25 

7.5.3.Studējošo aptaujas un to analīze ............................................................................................... 27 

7.5.3.1. Studentu aptaujas par 1.līmeľa studiju programmu „Namu apsaimniekošana un 

pārvaldīšana” ................................................................................................................................... 28 

7.5.3.2. 2007./2008. akadēmiskā gada studējošo aptaujas analīzes fragments ............................... 30 

7.5.4. Absolventu skaits ...................................................................................................................... 42 

7.5.4.1. Absolventu aptaujas un to analīze ...................................................................................... 42 

7.6 Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls ............................................................. 42 

7.6.1. Akadēmiskais personāls 1.līmeľa  studiju programmā „Namu apsaimniekošana un 

pārvaldīšana” ..................................................................................................................................... 44 

7.6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana ............................................................. 48 

7.6.2.1. RSEBAA akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības darbības .................................... 49 

7.6.2.2. RSEBAA akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas plāns ............................. 60 

7.6.2.3. RSEBAA izdevējdarbība no 2000.gada līdz 2008.gadam ................................................. 62 

7.6.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika ..................... 64 

7.7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums ..................................................................... 65 

7.7.1. Finansēšanas avoti ................................................................................................................... 65 

7.7.2. Infrastruktūras nodrošinājums ................................................................................................. 66 

7.7.2.1. RSEBAA telpas .................................................................................................................. 66 

7.7.2.2. Datorklašu aprīkojums un informācijas tehnoloģiju izmantošana ..................................... 69 

7.7.3. RSEBAA bibliotēkas pakalpojumi............................................................................................. 71 

7.8. Ārējie sakari .................................................................................................................................... 76 



©RSEBAA, 2009                                studiju programma "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" (1.līmenis) 

____________________________________________________________________________________________ 

 3 

7.8.1. Saistība ar darba devējiem ....................................................................................................... 77 

7.8.2. Salīdzinājums ar līdzīgām programmām Latvijā un ārvalstīs .................................................. 78 

7.8.3. Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko vai 

pētniecisko darbu ārvalstīs ................................................................................................................. 79 

7.9. Kvalitātes nodrošināšana................................................................................................................. 83 

8. Studiju programmas attīstības plāns ................................................................................................. 86 

9.RSEBAA vadības sistēma .................................................................................................................... 89 

 

Pielikumi: 

I. Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Namu apsaimniekošana un 

pārvaldīšana‖ kursu apraksti 

II. Akadēmiskā personāla radošās un zinātniskās biogrāfijas apraksts (Curriculum vitae) 

III. Senāta sēdes protokols 

IV. Zinātniskā darba atskaite 

V. Atsauksmes par studiju programmu 

VI. RSEBAA kvalitātes sistēma 

VII. RSEBAA struktūra 

VIII. Diploma un diploma pielikuma paraugi 

IX. Dokumenti, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā RSEBAA nodrošinās 

studiju programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ studējošajiem iespēju turpināt 

izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā izglītības iestādē 

X. Saraksts ar papildus pārakreditācijai nepieciešamo dokumentu atrašanās vietu augstskolā 

 

 
 

 



©RSEBAA, 2009                                studiju programma "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" (1.līmenis) 

____________________________________________________________________________________________ 

 4 

1. RSEBAA Senāta lēmums par pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ īstenošanas sākšanu 

 

 Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 2007.gada 31.maijā 

Senāta sēdē (protokols Nr. 3/07) apstiprināja pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ īstenošanas sākšanu. 

 

 Senāta sēdes protokolu skat. III. pielikumā. 

 

 

 

2. Licence 

 

 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas licencēšanas komisija 2008.gada 

22.decembrī nolēma izsniegt RSEBAA licenci par tiesībām īstenot pirmā līmeľa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmu „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ un piešķirt 

namu pārvaldnieka kvalifikāciju. 
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3. Dokumenti, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā RSEBAA nodrošinās 

studiju programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ studējošajiem iespēju turpināt 

izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā izglītības iestādē 

 

 RSEBAA ir parakstījusi līgumus ar Ekonomikas un kultūras augstskolu, kurā ir apstiprināts, 

ka studiju programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ likvidācijas gadījumā 

Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) nodrošinās programmas studējošajiem iespēju turpināt 

izglītības ieguvi.  

 Sadarbības līgumu skat. IX. pielikumā. 

 

 1.līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Namu apsaimniekošana 

un pārvaldīšana‖ likvidācijas gadījumā programmas studējošajiem ir paredzēta iespēja turpināt 

izglītības ieguvi arī RSEBAA 1.līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 

„Uzľēmējdarbības organizācija un vadība‖ (kods 413412). 
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4. Pirmā līmeľa studiju programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ raksturojums 

 

Latvijas ekonomikā ir strauji attīstījies nekustamā īpašuma tirgus, tas nosaka nepieciešamību pēc 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas speciālistiem, kas nodrošinātu namu un zemes gabalu funkcionālu 

uzturēšanu tehniskā kārtībā, vadītu un organizētu celtniecības un attīstības uzraudzības pasākumus, 

piedalītos darbu organizēšanā, vadīšanā un nākotnes projektu attīstīšanā.  

Studiju programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ mērķis ir sagatavot 

speciālistus namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā, kuri profesionāli spēj konkurēt darba tirgū. 

1.līmeľa studiju programma „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ sniedz studējošiem 

zināšanas, prasmes un iemaľas, kas nepieciešamas namu uzturēšanai tehniskā kārtībā, remontdarbu 

plānu sastādīšanai, šo plānu izpildes kontroles veikšanai, LR likumu un normatīvos aktu pārzināšanai 

saistītus ar namu apsaimniekošanu.  

Programmas raksturojums 
 

RSEBAA 1.līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Namu 

apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ (turpmāk saukta kā „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ 

programma) ir veidota saskaľā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas klasifikatoru 

(kods 41341 03).  

Pēc programmas apguves studentiem tiek piešķirta 4.līmeľa kvalifikācija namu pārvaldnieks. 

RSEBAA imatrikulācijas prasības programmai „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ ir 

vidējā izglītība.  

 

RSEBAA kredītpunktu aprēķini ir saskaľā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes 

ministrijas direktīvu par pāreju uz starptautiski atzītu vienotu kredītpunktu sistēmu. Kredītpunkti ir 

mērvienība, kā mērīt studentu mācību sasniegumus. Viens kredītpunkts atbilst 40 mācību stundām, t.sk., 

gan kontakstsundas, gan patstāvīgās studijas. Salīdzinot studiju programmu un studentu slodzes vērtību 

daţādās Latvijas un Eiropas valstu augstskolās, 1 kredītpunkts tiek pielīdzināts 1,5 ECTS koeficientam..  

 

RSEBAA 1.līmeľa studiju programmu ―Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ ir 

iespējams apgūt pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studiju formās: 

 Pilna laika klātienes studiju formas ilgums ir 2 gadi (4 semestri, 20 nedēļas katrā semestrī). 

 Nepilna laika klātienes studiju formas ilgums ir 2,5 gadi (5 semestri, 16 nedēļas katrā 

semestrī).   

 Nepilna laika neklātienes studiju formas ilgums ir 2,5 gadi (5 semestri, 12 studiju nedēļas).  

Nodarbības notiek vakaros no 18.00 līdz 21.15. Programmas sākums, mācības, iespējama kursa 

kartība un programmas priekšnoteikumi, kā arī veiksmīga programmas apguve tiek regulēta saskaľā ar 

RSEBAA senāta apstiprinātiem normatīvajiem dokumentiem. 

  RSEBAA Daugavpils filiālē studiju programmu “Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana” 

ir iespējams apgūt tikai nepilna laika studiju formā.  

 

„Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ ietver obligātos mācību priekšmetus (A daļa), 

ierobeţotās izvēles mācību priekšmetus (B daļa), brīvās izvēles mācību priekšmetus (C daļa), praksi, 

kvalifikācijas darba izstrādi un aizstāvēšanu.  

Programma ietver pamatkursus, kuri sniedz pamatzināšanas par namu apsaimniekošanas un 

pārvaldīšanas pasākumu organizāciju; semināri un darba grupas, kuras notiek namu apsaimniekošanas 

speciālistu vadībā, iepazīstina ar namu apsaimniekošanas organizācijas praksi; prakses, kas dod iespēju 

studentiem strādāt pie reāliem projektiem fakultātes konsultantu uzraudzībā, lai dotu praktisku pieredzi, 

kas stimulētu jaunu domāšanu un padziļinātus kontaktus ar profesionāļiem. Kvalifikācijas darba 

aizstāvēšana ir gala pārbaudījums. Tas ļauj studentiem izmantot visas iegūtās zināšanas un profesionālās 

prasmes.    
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Programma pilnīgi atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem attiecībā uz pirmā 

līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas obligāto mācību priekšmetu saturiem, t.i., 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi, t.sk. sociālo zinaātľu teorētiskie pamati un sociālās, 

komunikatīvās zināšanas, nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi – 20 

Kredītpunkti (Prezentācijas prasme – 2 Kredītpunkti; Saimnieciskās un darba tiesības – 2 

Kredītpunkti; Mikroekonomika – 2 Kredītpunkti; Komunikāciju psiholoģija – 2 Kredītpunkti; 

Komercdarbība – 2 Kredītpunkti; Informācijas tehnoloģijas – 4 Kredītpunkti; Makroekonomika 

– 2 Kredītpunkti; Finanšu sistēmas pamati – 2 Kredītpunkti; Matemātiskā statistika – 2 

Kredītpunkti); 

2. Nozares profesionālie un specializācijas kursi – 36 Kredītpunkti (Lietvedība specialitātē – 2 

Kredītpunkti; Matemātika ekonomistiem – 2 Kredītpunkti; Energoefektivitāte un energoaudits – 

2 Kredītpunkti; Vadības zinības – 3 Kredītpunkti; Ugunsdrošība un civilā aizsardzība – 3 

Kredītpunkti; Investīcijas nekustamajā īpašumā – 2 Kredītpunkti; Darba drošība un 

aizsardzības līdzekļi – 2 Kredītpunkti; Inženierkomunikācijas – 2 Kredītpunkti; Projektu 

vadīšana – 2 Kredītpunkti; Mājokļa dzīves cikls – 2 Kredītpunkti; Beznesa ētika – 2 

Kredītpunkts; Kvalitātes vadība – 2 Kredītpunkti; Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā – 2 

Kredītpunkti; Namu pārvaldības tehnoloģijas – 2 Kredītpunkti; Namu apsaimniekošanas un 

pārvaldīšanas tiesiskie aspekti – 2 Kredītpunkti; Mārketings – 2 Kredītpunkti; Personālvadība – 

2 Kredītpunkti); 

3. Profesionālā prakse– 16 Kredītpunkti (Inženierkomunikācijas, Namu apsaimniekošana – 8 

Kredītpunkti; Namu pārvaldīšana – 8 Kredītpunkti); 

4. Kvalifikācijas darba izstrāde un prezentācija – 8 Kredītpunkti. 
 

 Galvenā mācību valoda šajā studiju programmā ir latviešu valoda. 

Pēc programmas sekmīgas apguves absolventiem ir tiesības turpināt studijas 2.līmeľa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. 

 

RSEBAA pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Namu 

apsaimniekošana un pārvaldīšana” īstenošanas plāns un studiju kursu sadalījums uzrādīts 4.1 un 4.2 

tabulās. 
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4.1. tabula 

―Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ programma pilna laika studijām 

Nr. Studiju kursi Daļa 

Kredītpunktu skaits 
Pārbaudes 

veids 
1.gads 2.gads 

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

  Obligātie kursi (A daļa) 

1 Darba drošība un aizsardzības līdzekļi A   2     Eksāmens 

2 Energoefektivitāte un energoaudits A     2   Eksāmens 

3 Informācijas tehnoloģijas A 2 2     Eksāmens 

4 Investīcijas nekustamajā īpašumā A     2   Eksāmens 

5 Inţenierkomunikācijas A   2     Eksāmens 

6 Komunikāciju psiholoģija A 2       Eksāmens 

7 Mājokļa dzīves cikls A 2       Eksāmens 

8 Namu pārvaldības tehnoloģijas A   2     Eksāmens 

9 
Namu apsaimniekošanas un 

pārvaldīšanas tiesiskie aspekti 
A   2     Eksāmens 

10 Prezentācijas prasme A 2       Eksāmens 

11 Projektu vadīšana A     2   Eksāmens 

12 Saimnieciskās un darba tiesības A 2       Eksāmens 

13 Ugunsdrošība un civilā aizsardzība A 1 2     Eksāmens 

14 Vadības zinības A 3       Eksāmens 

  Kopā:    14 12 6     

  Ierobeţotās izvēles kursi (B daļa) 

15 Biznesa ētika B     2   Eksāmens 

16 Finanšu sistēmas pamati B   2     Eksāmens 

17 Komercdarbība B   2     Eksāmens 

18 Kvalitātes vadība B       2 Eksāmens 

19 Lietvedība specialitātē B 2         

20 Makroekonomika B   2     Eksāmens 

21 Matemātika ekonomistiem B 2       Eksāmens 

22 Matemātiskā statistika B   2     Eksāmens 

23 Mārketings B     2   Eksāmens 

24 Mikroekonomika B 2       Eksāmens 

25 Personāla vadība B     2     

26 
Pētījumu metodes ekonomikā un 

biznesā 
B       2 Eksāmens 

  Kopā:    6 8 6 4   

  Brīvās izvēles kursi (C daļa) 

27 Biznesa komunikācijas svešvalodā C 2 2     Eksāmens 

  Kopā:    2 2       

  Profesionālā prakse 

28 
Prakse 1 - "Inţenierkomunikācijas, 

namu apsaimniekošana" 
A     8   Ieskaite 

29 Prakse 2 - "Namu pārvaldīšana" A       8 Ieskaite 

  Kopā:        8 8   

30 Kvalifikācijas darbs A       8 Aizstāvēsāna 

Pavisam kopā:    20 20 20 20   
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4.2. tabula 

― Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ programma nepilna laika studijām 

  

Nr. Studiju kursi Daļa 

Kredītpunktu skaits 
Pārbaudes 

veids 
1.gads 2.gads 3.gads 

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

  Obligātie kursi (A daļa) 

1 Darba drošība un aizsardzības līdzekļi A   2       Eksāmens 

2 Energoefektivitāte un energoaudits A     2     Eksāmens 

3 Informācijas tehnoloģijas A 2 2       Eksāmens 

4 Investīcijas nekustamajā īpašumā A     2     Eksāmens 

5 Inţenierkomunikācijas A     2     Eksāmens 

6 Komunikāciju psiholoģija A 2         Eksāmens 

7 Mājokļa dzīves cikls A   2       Eksāmens 

8 Namu pārvaldības tehnoloģijas A     2     Eksāmens 

9 
Namu apsaimniekošanas un 

pārvaldīšanas tiesiskie aspekti 
A   2       Eksāmens 

10 Prezentācijas prasme A 2         Eksāmens 

11 Projektu vadīšana A       2   Eksāmens 

12 Saimnieciskās un darba tiesības A 2         Eksāmens 

13 Ugunsdrošība un civilā aizsardzība A   3       Eksāmens 

14 Vadības zinības A 2 1       Eksāmens 

  Kopā:    10 12 8 2     

  Ierobeţotās izvēles kursi (B daļa) 

15 Biznesa ētika B       2   Eksāmens 

16 Finanšu sistēmas pamati B   2       Eksāmens 

17 Komercdarbība B     2     Eksāmens 

18 Kvalitātes vadība B       2   Eksāmens 

19 Lietvedība specialitātē B 2         Eksāmens 

20 Makroekonomika B   2       Eksāmens 

21 Matemātika ekonomistiem B 2         Eksāmens 

22 Matemātiskā statistika B     2     Eksāmens 

23 Mārketings B     2     Eksāmens 

24 Mikroekonomika B 2         Eksāmens 

25 Personāla vadība B     2     Eksāmens 

26 
Pētījumu metodes ekonomikā un 

biznesā 
B       2   Eksāmens 

  Kopā:    6 4 8 6     

  Brīvās izvēles kursi (C daļa) 

27 Biznesa komunikācijas svešvalodā C   2 2     Eksāmens 

  Kopā:      2 2       

  Profesionālā prakse 

28 
Prakse 1 - "Inţenierkomunikācijas, 

namu apsaimniekošana" 
A       8   Ieskaite 

29 Prakse 2 - "Namu pārvaldīšana" A         8 Ieskaite 

  Kopā:          8 8   

30 Kvalifikācijas darbs A         8 Aizstāvēšana 

Pavisam kopā:    16 16 16 16 16   
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5. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 

Sabiedrības informēšana un tēla veidošana ir ļoti nozīmīgs uzdevums, tāpēc, lai sniegtu 

pilnvērtīgu informāciju par RSEBAA un tās piedāvātajām studiju iespējām, tika izveidota Sabiedrisko 

attiecību nodaļa. Tās uzdevumos ietilpst augstskolas darbības atspoguļošana sabiedrībā, darbs ar 

mēdijiem, pasākumu organizēšana, projektu organizēšana skolēniem un iekšējās komunikācijas 

uzturēšana. 

Sabiedrības informēšanā par jauno programmu būtiska loma ir reklāmai un informatīvajiem 

materiāliem, kas palīdz veidot programmas atpazīstamību. 

Informatīvā reklāma par programmām tiek ievietota šādos preses izdevumos: 

 Diena, 

 Dienas Bizness, 

 Latvijas Avīze, 

 Neatkarīgā, 

 Izglītība un Kultūra, 

 ţurnālā "Mērķis", 

 Бизнес & Балтия, 

 Час, 

 Вести Сегодня, 

 Коммерсант Baltic, 

 Oбразование и карьера. 

Reklāma un informācija par studiju iespējām RSEBAA Daugavpils filiālē tiek publicēta arī 

Latgales reģionālajos un Daugavpils laikrakstos: "Наша газета", "Динабург", "Миллион", 

"Резекненские вести", "Sava avīze", "Latgales laiks". 

Informācija tiek ievietota arī specializētajos izglītības katalogos: "Izglītības ceļvedis", "Kur 

mācīties tālāk", "Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs". Šie izdevumi tiek izplatīti izstādē „Skola” un 

vidusskolās, kā arī pastāv iespēja tos iegādāties. 

RSEBAA izdod bukletus latviešu un angļu valodā par augstskolu, atsevišķām programmām, kā 

arī informatīvo ECTS katalogu angļu valodā studēt gribētājiem no citām valstīm, ar kurām RSEBAA ir 

noslēgti ERASMUS studentu apmaiľas līgumi. 

Par konferencēm un citiem svarīgiem augstskolas notikumiem tiek veidotas preses relīzes un 

sasauktas preses konferences, kā arī piedāvātas programmu prezentācijas presei un visiem interesentiem. 

Informācija par uzľemšanu reklāmas veidā tiek pārraidīta radio – latviešu valodā SWH un 

Skonto, krievu valodā SWH + un MIX 102,7, kā arī Latgales reģiona radiostacijās „Alise+”, „Radio 

Maksumums” un „Mūsu Radio”. 

Visi interesantākie RSEBAA pasākumi tiek atspoguļoti arī televīzijā – LTV7, informatīvajos 

raidījumos, kas saistīti ar biznesu un jauniešu aktualitātēm: Personība biznesā, Labirints, Утро.LV. 

Pavasarī un vasarā LNT un 1.Baltijas kanālā tiek ievietotas reklāmas par uzľemšanu augstskolā. Kā arī 

reklāmas informācija tiek raidīta Daugavpils televīzijā. 

2008. gada vasarā RSEBAA ir izvietojusi vides reklāmu uz 1. līnijas tramvaja. 

Augstskola un tās programmas tiek reklamētas : 

 izstādes Latvijā: 

o “Skola 2008” Rīgā, 

o “Izglītības iespējas 2008” Daugavpilī. 

Sakarā ar to, ka RSEBAA lielu vērību pievērš starptautisko sakaru paplašināšanai, studentu un 

pasniedzēju apmaiľai, augstskola piedalās arī vairākās starptautiskās izglītības izstādēs citās valstīs. 

 izstādes ārpus Latvijas: 

o 2007. gada februārī izglītības izstāde Viļľā (Lietuvā); 

o 2007. gada jūnijā izglītības izstāde Kazahstānā; 

o 2008. gada aprīlī starptautiskā izglītības izstādē Kijevā (Ukrainā). 

. 
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RSEBAA vadība, mācībspēki un studenti visa gada garumā apmeklē vidusskolas un tiekas ar 

vecāko klašu skolēniem, lai stāstītu par RSEBAA un popularizētu atsevišķas programmas. 

Jau ceturto gadu notiek arī RSEBAA jauniešu biznesa akadēmija. Tā ir iespēja ikvienam 

interesentam, kurš domā par biznesa izglītību, vairāku nodarbību laikā iepazīties ar augstskolā 

apgūstamajiem studiju kursiem. Tas palīdz atvieglot jauniešu izvēles procesu un pasargā no nepareizas 

izvēles. Akadēmija ir bezmaksas, līdz ar to interese par šīm nodarbībām ir ļoti liela. 

 Pieaugot Interneta nozīmei ikdienas dzīvē, Interneta portālos tiek ievietoti reklāmas baneri par 

RSEBAA studiju programmām. 

 Bez tam, informācija par augstskolu un programmām ir ievietota RSEBAA mājas lapā 

Internetā www.rsebaa.lv. Informācija par RSEBAA Daugavpils filiāli ir ievietota mājas lapā Internetā 

www.rsebaa-d.lv. 

Lai uzlabotu iekšējo komunikāciju un informētu studentus, tiek izdota augstskolas avīze „Mana 

RSEBAA”. 

 

Programma tika reklamēta RSEBAA Atvērto durvju dienās, kuras notiek katru pavasari. Šajās 

dienās programmas prezentācijas tiek organizētas, lai sniegtu potenciālajiem studentiem vairāk 

informācijas par šo programmu un iespēju satikties ar augstskolas lektoriem un administrāciju.  

 Programmas informatīvie bukleti tiek sūtīti RSEBAA partneraugstskolām, kā arī citām 

augstskolām, lai reklamētu programmu ārvalstīs un aicinātu ārvalstu studentus un fakultātes piedalīties 

šajā programmā.

http://www.riceba.lv/
http://www.rsebaa-d.lv/


©RSEBAA, 2009  studiju programma "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" (1.līmenis) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 13 

6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts viedokļa 

6.1. Studiju programmas atbilstība Valsts profesionālās augstākās izglītības standartam 

 

RSEBAA pirmā līmeľa profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Darba 

aizsardzība” veidota, balstoties uz 2001.gada 20.marta LR Ministru Kabineta Noteikumiem Nr. 

141 „Noteikumi par pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un atbilst 

to saturam un apjomam. 

6.1. tabulā norādītas Valsts standartā izvirzītās prasības profesionālajai augstākajai 

izglītībai un RSEBAA 1.līmeľa studiju programmas atbilstība šīm prasībām. 

6.1 tabula 

Studiju programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ satura sadalījums pēc 

pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības Valsts standartu 

 

Nr. 

p.k 

Studiju programmas 

obligātā satura daļa 

Noteikumi par 1. līmeľa 

profesionālās augstākās 

izglītības Valsts 

standartu 

RSEBAA studiju 

programma 

1.  Vispārizglītojošie studiju kursi vismaz 20 kredīpunkti 20 kredītpunkti 

2.  Nozares profesionālie  studiju  

kursi un kursa darbi 
vismaz 36 kredīpunkti 36 kredītpunkti 

3.  Profesionālās prakses vismaz 16 kredīpunkti 16 kredītpunkti 

4.  Valsts pārbaudījums vismaz 8 kredīpunkti 8 kredītpunkti 

5.  Studiju programmas apjoms vismaz 80 kredīpunkti 80 kredītpunkti 

 

  

Analizējot studiju programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ satura 

atbilstību Valsts standarta prasībām, var secināt, ka RSEBAA studiju programma pilnībā atbilst 

Valsts standarta prasībām. Papildus, RSEBAA realizētajā studiju programmā „Namu 

apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ uzsvars tiek likts uz profesionālajām praksēm un 

praktiskais sadarbībai ar darba devējiem un prakšu vadītājiem. 

 

6.2. tabula 

Studiju programmas struktūra 

 

Daļas īpatsvars Studiju kursi 

 % Skaits Kredītpunkti 

Vispārizglītojošie un 

nozares teorētiskie 

studiju kursi 

25 7 20 

Nozaru studiju kursi 45 13 36 

Prakses 20 2 16 

Kvalifikācijas darba  

izstrāde un aizstāvēšana 
10 1 8 

Kopā: 100%  80 
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Studiju programmas struktūra ir sekojoša: 

 Vispārizglītojošo studiju kursu daļa – 25% 

 Nozares profesionālie  studiju  kursi daļa – 45% 

 prakse – 20 % 

 kvalifikācijas darbs – 10 %. 

Kvalifikāciju iegūst, ja sekmīgi nokārto visus  studiju programmā paredzētos studiju 

kursus  80 kredītpunktu (KP) apjomā, t. sk. izstrādātas un aizstāvētas 2  prakses – 16 KP un  

kvalifikācijas darbs - 8 KP apjomā. 

Studiju programmas struktūra pilnā mērā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumiem, kas reglamentē profesionālās studiju programmas obligāto saturu. 

 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ―Namu 

apsaimniekošana un pārvaldīšana” ir veidota, lai izglītotu un sagatavotu kvalificētus 

speciālistus praktiskajai darbībai valsts un privātajās uzľēmējdarbības struktūrās Latvijā un 

Eiropā. 

 

6.2. Studiju programmas atbilstība Profesijas standartam 

Lai noteiktu RSEBAA pirmā līmeľa profesionālās augstākas izglītības studiju 

programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ atbilstību 4. kvalifikācijas līmeľa 

namu pārvaldnieka profesijas standartam, tika izvērtēts studiju programmā noradīto studiju 

kursu salīdzinājums ar Profesiju standartā PS 0286 noteikto nepieciešamo zināšanu un prasmju 

apguves apjomu, kā arī ľemtas vērā studiju programmas apguves uzsākšanai noteiktās prasības, 

kas apliecina atsevišķu zināšanu apguvi nepieciešamajā līmenī (skat. 6.3. tabulu). 

6.3.tabula 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas  

„Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ salīdzinājums ar profesiju standartu PS 0286 

 

Zināšanas Zināšanu līmenis Studiju programmas kursi 

 priekšstats izpratne pielietošana  

Zināšanas nodrošina šādi studiju moduļi (bloki) 

Tiesību zinības    Saimnieciskās un darba tiesības  

Nekustamā īpašuma 

tiesiskā regulācija un 

darījumi 

   Saimnieciskās un darba tiesības  

Namu apsaimniekošanas un 

pārvaldīšanas tiesiskie aspekti 

Vadības zinības    Vadības zinības 

Kvalitātes vadība 

Projektu vadīšana 

Personāla vadība 

Darba un vides 

aizsardzība 

   Ugunsdrošība un civilā 

aizsardzība 

Darba drošības un aizsardzības 

līdzekļi 

Nekustamā īpašuma 

pārvaldīšana un 

apsaimniekošanas 

organizēšana 

   Komercdarbība 

Namu pārvaldības tehnoloģijas 

Investīcijas nekustamajā 

īpašumā 

Namu apsaimniekošanas un 

pārvaldīšanas tiesiskie aspekti 
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Grāmatvedība 

Nodokļu sistēmas 

pamati 

Nekustamā īpašuma 

apdrošināšana 

Nekustamā īpašuma 

tiesiskā regulācija un 

darījumi 

   Finanšu sistēmas pamati 

Investīcijas nekustamajā 

īpašumā 

Namu apsaimniekošanas un 

pārvaldīšanas tiesiskie aspekti 

Datorprogrammu 

lietošana 

   Informācijas tehnoloģijas 

Namu pārvaldības tehnoloģijas  

Mājokļa dzīves cikls     Mājokļa dzīves cikls  

Inţenierkomunikācijas 

Energoefektivitāte un 

energoaudits 

   Inţenierkomunikācijas 

Energoefektivitāte un 

energoaudits 

Prasmes 

Kopīgās prasmes nozarē 

Ekonomiski 

matemātiskās metodes 

   Matemātiskā statistika 

Mikroekonomika 

Makroekonomika 

Finanšu sistēmas pamati 

Komercdarbība 

Pētījumu metodes ekonomikā un 

biznesā  

Integrējošās zināšanas un prasmes  

Vadības prasmes    Projektu vadīšana 

Lietvedība specialitātē 

Biznesa ētika 

Mārketings 

Analītiskās prasmes    Matemātika ekonomistiem 

Matemātiskā statistika 

Pētījumu metodes ekonomikā un 

biznesā 

Projektu vadīšana 

Vispārējās zināšanas un prasmes 

Komunikāciju prasme    Komunikāciju  psiholoģija  

Vadības zinības 

Prezentācijas prasme 

Biznesa ētika 

 

 

Studiju programmas saturā iekļauti studiju kursi, kas ļauj sagatavot augstākās 

kvalifikācijas speciālistus namu apsaimniekošanas un pārvaldības jomā uzľēmējdarbības nozarē, 

kuriem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai izpildītu Profesijas standartā izvirzītos namu 

pārvaldnieka pienākumus un uzdevumus. Šāda speciālista augstākā kvalifikācija dod iespēju 

plānot un veikt arī analītisku darbu attiecīgajā  nozarē. 
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6.4.tabula 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas  

„Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ atbilstība profesiju standartā Nr. PS 0286 

paredzētajām prasmēm 

 

Nr. 

p.k. 

Apgūstamās prasmes RSEBAA studiju programma 

„Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ 

1.  Kopīgās prasmes nozarē  Vadības zinības 

 Kvalitātes vadība 

 Projektu vadīšana  

 Pētījumu metodes ekonomikā un 

biznesā  

 Saimnieciskās un darba tiesības 

 Finanšu sistēmas pamati 

 Mirkoekonomika 

 Makroekonomika 

 Matemātika ekonomistiem 

 Matemātiskā statistika 

 Komercdarbība 

2.  Specifiskās prasmes profesijā  Saimnieciskās un darba tiesības 

 Energoefektivitāte un energoaudits 

 Investīcijas nekustamajā īpašumā 

 Darba drošības un aizsardzības 

līdzekļi 

 Inţenierkomunikācijas 

 Ugunsdrošība un civilā aizsardzība 

 Mājokļa dzīves cikls 

 Namu pārvaldības tehnoloģijas 

 Namu apsaimniekošanas un 

pārvaldīšanas tiesiskie aspekti 

 Komercdarbība 

3.  Vispārējās prasmes un spējas   Informācijas tehnoloģijas  

 Prezentācijas prasme 

 Biznesa ētika 

 Komunikāciju  psiholoģija 

 Lietvedība specialitātē 

 

Ľemot vērā 6.4.tabulā atspoguļoto studiju kursu saturu var secināt, ka studiju programma 

„Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ nodrošina profesijas standartā noteikto namu 

pārvaldnieka  zināšanu un prasmju apguvi. 

 

 6.3. Darba devēju aptauja un tās rezultāti 

Lai nodrošinātu studiju programmu nepārtrauktu uzlabošanu un attīstību, RSEBAA ir 

izveidojusies tradīcija veikt darba un prakses devēju aptaujas Rīgā un Daugavpilī. Darba devēju 

aptaujas tiek īstenotas ar daţādu asociāciju, vai arī ar studentu lietišķo pētījumu starpniecību, un 

to mērķis ir noskaidrot studiju programmas nozīmību, atbilstību tirgus prasībām, tās 

perspektīvām no ekonomikas attīstības viedokļa un absolventu pieprasījumu darba tirgū. 

Studiju programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ studentu darba devēju 

aptaujas rezultāti parādīja, ka darba devēji labprāt pieľemtu darbā RSEBAA absolventus, jo 

uzskata, ka studentiem ir augsts zināšanu līmenis un tie ir spējīgi pielietot iegūtas zināšanas 

praksē. 
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Darba devēji ir novērtējuši RSEBAA studentus pēc vairākiem kritērijiem (skat.6.1.att.) 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zināšanu līmenis

Iemaņas darbā

Spējas pilnveidoties

Spēja iekļauties kolektīva

Līderība

Pieredze

Atbildības sajūta

Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus

Jaunrade

Ļoti labs Labs Daļēji pietiekams Nepietiekams

 
6.1. attēls. RSEBAA studentu novērtējums. 

 

No aptaujas rezultātiem var secināt, ka darba devēji augsti vērtē RSEBAA studentus, 

īpaši atzīmējot to atbildības sajūtu, pieredzi, spēju iekļauties kolektīvā un iemaľas darbā.  

 

Lai ievāktu maksimālo informāciju par RSEBAA darbības rezultātiem, 2008./2009. 

studiju gadā paredzēts izsūtīt aptaujas anketas vadošiem uzľēmumiem Latvijā. 
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7. Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Namu 

apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ novērtējums 

7.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 

RSEBAA pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Namu 

apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ mērķis ir sniegt studējošiem padziļinātas zināšanas un 

profesionālu kompetenci namu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jomā, lai attīstītu jaunas 

prasmes un spējas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas politikas izstrādāšanai un apsaimniekošanas 

pasākumu organizēšanai un vadīšanai komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātajās 

institūcijās.  

RSEBAA pirmā līmeľa profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Namu 

apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ izstrādāta saskaľā ar Latvijas Republikas Augstskolu 

likumu, atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijai (kods 4134103), pirmā līmeľa 

profesionālās augstākās izglītības Valsts standartam un Latvijas Republikas Profesiju 

klasifikatoram. 

Studiju laikā studenti iegūst zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas gan personīgā 

biznesa organizācijai un vadībai, izveidojot un uzturot atbilstošā kvalitātē namu 

apsaimniekošanas un pārvaldīšanas organizatorisko struktūru un sistēmu, gan valsts vai 

pašvaldību dibinātās institūcijās gan sabiedriskajās organizācijās. Studiju laikā tiek iegūtas  

zināšanas un prasmes, kas ļauj strādāt par namu pārvaldnieku kā Latvijas, tā arī starptautiskās  

kompānijās.  Jaunie speciālisti gūst iemaľas organizējot un koordinējot namu apsaimniekošanas 

un pārvaldīšanas pasākumus uzľēmumā, izveidojot un uzturot organizācijā ar nekustamo 

īpašumu saistīto normatīvo aktu bāzi atbilstoši organizācijas specifikai. 

 

Pēc sekmīgas programmas apguves absolventiem ir tiesības turpināt izglītību otrā līmeľa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmās gan RSEBAA, gan citās augstskolās 

Latvijā un ārzemēs.  

 

Pēc programmas apguves absolventiem saskaľā ar Profesionālo klasifikatoru Nr. 3439 31 

un Profesiju standartu tiks piešķirta kvalifikācija namu pārvaldnieks 

 

Ir pievienoti studiju kursu apraksti (I.pielikums)  

  

7.2. Studiju programmas organizācija, studiju plāna atbilstība struktūrvienības mērķiem 

un uzdevumiem 

 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Namu 

apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ studiju procesu studentiem un pedagoģisko procesu 

akadēmiskajam personālam reglamentē RSEBAA studiju nolikumi un procedūru noteikumi. 

Galvenie studiju noteikumi un procedūras, proti, imatrikulācija, apmeklējums, izstāšanās 

vai atteikšanās no kursa, studiju kursu atkārtošana, studiju maksa, samaksas kārtība, katedras 

darbība, atskaitīšanas, studiju programmas atsevišķo priekšmetu pārskaitīšanas kārtība u.c. ir 

apkopoti RSEBAA “Studējošā rokasgrāmatā”, kas ir paredzēta visiem studējošiem. 

Galvenie studiju noteikumi un procedūras akadēmiskajam personālam atspoguļoti 

RSEBAA “Darba rokasgrāmatā”, kura izsniegta visām katedrām un augstskolas struktūrām.  

 
Programma atbilst Profesiju standarta 4.līmeľa kvalifikācijai Nr. PS 0286, kura pieľemta 

ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas direktīvu Nr. 719 2004.gada 9.novembrī.    

 

Studiju programma pilnā mērā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumiem, kas reglamentē pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas obligāto saturu (sk.6.1.tabulu). 
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Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Namu 

apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ ietver sekojošus studiju kursus:  

 Vispārizglītojošos studiju kursus; 

 Nozares profesionālos studiju kursus; 

 Prakses;  

 Kvalifikācijas darbs. 

 

Profesionālo kvalifikāciju namu pārvaldnieks studējošais var iegūt ja sekmīgi nokārtojis 

visas programmas prasības, kā arī nokārtojis noslēguma pārbaudījumu – aizstāvējis kvalifikācijas 

darbu. 

 

Studiju programma pilnā mērā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumiem, kas reglamentē pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas obligāto saturu (sk.7.1.tabulu). 

Par katru studiju kursu students saľem paredzētos kredītpunktus, ja viľš: 

 savlaicīgi un pilnībā ir veicis visus uzdevumus, izmantojot iegūtās teorētiskās 

zināšanas un praktiskās iemaľas - 50%;  

 patstāvīgi produktīvi strādājis - 40%;  

 apmeklējis 2/3 šajā kursā paredzēto nodarbību - 5%;  

 5% par aktīvu un radošu piedalīšanos studiju procesā.  

 

Programmas vispārējais saturs atbilst 80 kredītpunktiem:  

 obligātos priekšmetus (A daļa) -  32 KP 

 priekšmetus pēc ierobeţotas izvēles (B daļa) - 24 KP  

 prakses -      16 KP 

 kvalifikācijas darba izstrādi un aizstāvēšanu -  8 KP 

7.1.tabula  

Studiju programmas A, B daļu īpatsvars 

 

Daļa Daļas īpatsvars  Kursi  

% Skaits Kredītpunkti 

A daļa 40% 14 32 

B daļa 30% 11 24 

Prakses 20% 2 16 

Kvalifikācijas  darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 

10% 1 8 

Kopā 100% 25 80 
 

  

RSEBAA kredītpunktu aprēķināšana notiek saskaľā ar Latvijas Republikas Izglītības un 

zinātnes ministrijas rīkojumu par pāreju uz starptautiskajā praksē pieľemto kredītpunktu 

vienoto sistēmu, lai salīdzinātu studiju programmu apjomu un studentu slodzi daţādās 

augstskolās Latvijā un Eiropas valstīs. Kredītpunkts ir studenta mācību darba mērvienība. Viens 

kredītpunkts atbilst 40 stundu mācību slodzes apjomam, kas ietver gan kontaktstundas, gan 

patstāvīgo darbu. Viens Latvijas kredītpunkts ir līdzvērtīgs 1,5 ECTS kredītpunktam. Par katru 

studiju kursu students saľem paredzētos kredītpunktus, ja viľš savlaicīgi un pilnībā ir veicis 

visus kursa paredzētos uzdevumus, izmantojot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaľas. 
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Studentu  zināšanu pārbaudes metodiskajā plānā paredzētas šādas formas: 

 semestra laikā rakstiski izpildāmie kontroldarbi, testi, patstāvīgie studiju darbi, 

prezentācijas, ieskaites; 

 rakstisks eksāmens pēc katra mācību priekšmeta apguves, atbilstoši RSEBAA 

apstiprinātajām eksāmenu nosacījumu prasībām. 

Studiju laikā studentiem ir arī: 

 jānokārto profesionāla darba prakses (16 KP); 

 jāizstrādā un veiksmīgi jāaizstāv kvalifikācijas darbs (8 KP). 

 

7.3. Studiju programmas praktiskās realizācijas atbilstība mērķiem un uzdevumiem 

 

Pirmā līmeľa studiju programma „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ tiek 

īstenota tikai otro studiju gadu. Šajā programmas realizācijas laikā RSEBAA velta lielu 

uzmanību studiju kvalitātes uzlabošanai, kas tiek realizēta ar pastāvīgu studiju programmas 

pārraudzību un studējošo un mācībspēku iesaisti studiju programmas realizācijā.  

Lai paaugstinātu studiju kvalitāti, liela uzmanība tiek pievērsta RSEBAA iekšējam 

auditam. 2006.gada 19.oktobrī augstskolas Senātā tika apstiprināts nolikums „Par studiju 

programmu un to ikgadējo pašnovērtējuma ziľojumu izstrādi‖ (skat.VI.pielikums). 

Saskaľā ar šo nolikumu studiju programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ 

ikgadējais pašnivērtējuma ziľojums atspoguļo studiju gada laikā paveikto, norāda uz 

programmas stiprajām un vājajām pusēm, atspoguļo studentu viedokli par studiju procesu un 

pasniedzēju darbu, sekmē veiksmīgu turpmāko programmas realizācijas gaitu un fiksē 

nepieciešamās izmaiľas turpmākai attīstībai. Tas ir veids, kā augstskola informē studentus, 

Izglītības un zinātnes ministriju, Āugstākās izglītības kvalitātes un novērtēšanas centru (AIKNC) 

un studiju procesā iesaistītās puses par izmaiľām un uzlabojumiem studiju programmas „Namu 

apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ realizācijā. Tas ļauj būtiski uzlabot atgriezeniskās saites 

sistēmu darbā ar studentiem. 

Turpinās augstskolas kvalitātes vadības sistēmas un RSEBAA Informācijas sistēmas 

izstrāde, saskaľā ar vienoto procedūru, tiek veikta ikgadējā studējošo aptauja, studiju 

programmas vājo un stipro pušu apzināšana, kuras mērķis ir nodrošināt kvalitātes pilnveidošanu. 

Tiek izmantotas standartizētas un apstiprinātas studentu, absolventu un darba devēju aptaujas 

anketas. RSEBAA pielietotās anketēšanas formas un aptaujas materiāli ir pievienoti 

XI.pielikumā. 

Tekošā studiju  gada laikā studiju programmas „Namu apsaimniekošana un 

pārvaldīšana‖ visos studiju kursos ir pārskatīts un precizēts programmas saturs, aktualizēts 

izmantojamās literatūras saraksts. 

Izmaiľas veiktas, pamatojoties uz gūto pieredzi studiju programmas organizēšanā, 

studējošo aptaujas rezultātiem, ľemot vērā izmaiľas Latvijas uzľēmējdarbības vidē, precizējot 

profesijas standartā noteiktās iegūstamās prasmes, un Metodiskās komisijas ieteikums.  

Saistībā ar pasniedzēju akadēmisko un zinātnisko pieredzi, jāľem vērā, ka studiju 

programmas ietvaros lekcijas lasa tādi mācībspēki kā V.Buiķis, I.Bukrējeva, G.Smogorţevska, 

V.Vrubļevskis, A.Greķis u.c., kuri ir Latvijā atzīti praktiķi un profesionāli namu 

apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jomā. 

Pagaidām problēmas, kas saistītas ar praksi, darba gaitā nav radušās, jo veiksmīgi ir 

organizēta sadarbība ar daudzām asociācijām un darba devējiem, kas dod iespēju nodrošināt 

mūsu studējošos ar prakses vietām.  

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Namu 

apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ studiju procesu studentiem un pedagoģisko procesu 

akadēmiskajām personālam reglamentē RSEBAA studiju nolikumi un procedūru noteikumi. 

Galvenie studiju noteikumi un procedūras, proti, imatrikulācija, apmeklējums, izstāšanās 

vai atteikšanās no kursa, studiju kursu pārkārtošana, studiju maksa, samaksas kārtība, katedras 
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darbība, atskaitīšanās, studiju programmas atsevišķu studiju kursu pārskaitīšanas kārtība u.c. ir 

apkopoti RSEBAA „Kvalitātes rokasgrāmatā‖.  

Galvenie studiju noteikumi un procedūras, kas attiecas uz akadēmisko personālu 

atspoguļotas RSEBAA „Kvalitātes rokasgrāmatā‖, kura pieejama visām katedrām un 

augstskolas struktūrvienībām. 

Studiju laikā studenti izstrādā daţādus studiju darbus: 

- sagatavo patstāvīgo darbu; 

- darbojas grupās; 

- veido prezentācijas; 

- izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu. 

Patstāvīgā studiju darba izstrādāšanas mērķis ir: 

 padziļināti iepazīties, apgūt un izprast aktuālos studiju kursu jautājumus; 

 pilnveidot zinātniskās pētniecības darba iemaľas; 

 saistīt apgūstamās teorētiskās zināšanas ar praksi. 

Kvalifikācijas darbs atspoguļo studentu spējas izmantot apgūtās akadēmiskās zināšanas 

un profesionālo viedokli praksē, it īpaši, studenti parāda, ka viľi ir apguvuši:   

 analītiski iztirzāt literatūru;  

 salīdzināt un izvēlēties pētniecības metodiku attiecīgi atbildot uz specifiskiem 

pētījuma jautājumiem; 

 analizēt, sintezēt un izveidot kopsavilkumu no iegūtās informācijas; 

 uzrakstīt pētniecisko darbu vadoties pēc iegūtās akadēmiskās prakses; 

 organizēt savu laiku veicot individuālos projektus; 

 plānot un virzīt savu progresu saskaľā ar plānu; 

 prezentēt rakstisku liecību, lai apstiprinātu argumentus; 

 organizētā veidā izanalizēt un iepazīstināt ar informāciju. 

Sekmīgi beidzot studijas, absolventi varēs realizēt savas tālāks studijas 2.līmeľa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. 
 

7.3.1. Izmantotās studiju metodes un formas 

Katra studiju kursa metodiskais nodrošinājums tiek sistematizēts “Kursa (priekšmeta) 

komplektā”.  

  Komplektā ietilpst: 

 kursa anotācija un programma; 

 kursa kalendārais un metodiskais plāns; 

 ieteicamās literatūras saraksts; 

 izdales materiālu paraugi; 

 studējošo patstāvīga darba plāns (tēmu saraksts); 

 mājas darbu, kontroldarbu un testu uzdevumi; 

 izpildīto darbu paraugi; 

 rakstisko pārbaudījumu uzdevumu varianti. 
 

Bez tam studiju kursu metodiskajā nodrošinājumā ir: 

 metodiskie norādījumi kā izpildīt un noformēt kontroldarbus, patstāvīgos studiju darbus 

un kvalifikācijas darbus (izsniedz katram studentam), studiju kursu metodiskie 

norādījumi un mācību līdzekļi (atrodas bibliotēkā); 

 akadēmiskā personāla konsultāciju grafiki; 

 datorizētie studiju līdzekļi. 

Studiju programma tiek īstenota kā pilna vai nepilna laika vakara un neklātienes studiju 

programma, līdz ar to galvenās darba metodes ir kontaktstundas pasniedzēja vadībā un 

patstāvīgais darbs ārpus nodarbību laika. 
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 Studiju programmas apguve tiek realizēta lekcijās, semināros, praktiskajās nodarbībās, 

praksēs, patstāvīgā darba nodarbībās un konsultācijās ar darbu zinātniskajiem vadītājiem. 

Līdztekus tradicionālajām darba formām (lekcijām, semināriem, patstāvīgajam darbam) tiek 

praktizētas arī interaktīvās studiju metodes: projekti, grupu darbs, radošais seminārs, diskusiju 

metodes, situāciju analīze. Augstskolā izmantojamo studiju metoţu un novērtēšanas formu 

pilnais saraksts tiek pievienots VI. pielikumā. 

RSEBAA Daugavpils filiālē 1.līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana” īstenošanai ir paredzēts izmantot 

sekosošas studiju formas: 

 Pilna laika klātienes studiju formas ilgums ir 2 gadi (4 semestri, 20 nedēļas katrā semestrī). 

 Nepilna laika klātienes studiju formas ilgums ir 2,5 gadi (5 semestri, 16 nedēļas katrā 

semestrī). 

 Nepilna laika neklātienes studiju formas ilgums ir 2,5 gadi (5 semestri, 12 studiju nedēļas). 

Nodarbību laiks: 

Darbadienās: 17.30–20.40 (4 akadēmiskās stundas dienā) vai 18:00-21:10 (4 

akadēmiskās stundas dienā). 

Vidējais stundu skaits – 12 - 16 stundas nedēļā (3 - 4 reizes nedēļā). 

 

7.3.2. Studējošo pētniecisko darbu tematika 

Līdzsvars starp teorētisko un pētniecisko darbu nodrošina, ka studenti ne tikai apgūst 

zināšanas un analītiskas domāšanas prasmes, bet arī apgūst nepieciešamās prasmes, lai veiktu 

patstāvīgu pētījumu un risinātu reālās dzīves problēmas. Studenti jau programmas apguves 

sākumposmā tiek mudināti uzsākt darbu pie viľu gala pētījuma (kvalifikācijas darba), tādējādi 

nodrošinot stabilu gala pētījuma teorētisko un praktisko bāzi.  

Saskaľā ar 1.līmeľa  studiju programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ 

plānu studentiem kvalifikācijas darbs jāizstrādā periodā no 2009.gada aprīļa līdz 2009.gada 

jūnijam. Tādēļ nav vēl formulētas un apstiprinātas pētījumu tēmas, tomēr studentiem tiek 

piedāvāts izvēlēties pētījumu tēmas namu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jomā saskaľā ar 

mācību priekšmetiem, kurus viľi ir izvēlējušies studiju laikā.   

Paraugtēmas (nav noteikts, ka studentiem jāizvēlas kāda no šīm tēmām) kvalifikācijas 

darbiem ietver sekojošas jomas:  

 Namu apsaimniekotāju komunikācija ar dzīvokļu īpašniekiem 

 Investīciju projektu novērtēšanas kritēriji un finanšu analīze  

 Nekustamā īpašuma tirgus attīstība Latvijā  

 Nekustamā īpašuma tirgus Eiropas Savienības valstīs  

 Namu uzturēšanas un apsaimniekošanas finansiālie rādītāji 

 Nekustamā īpašuma investīciju ienesīgums  

 Namu apsaimniekošanas problēmas 

 Nekustamā īpašuma un finanšu tirgus investīciju ienesīguma salīdzinājums  

 Nekustamā īpašuma novērtēšanas problēmas Latvijas tirgū 

 Hipotekārā kreditēšana cenu kritumu apstākļos nekustāmā īpašuma tirgū 

 Daudzdzīvokļu māju pārvaldnieku loma apsaimniekošanā un pārvaldīšanā 

 Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas procesa pāriešana no 

pašvaldības pie pārvaldniekiem: problēmas un risinājumi  

 Nekustamais īpašums kā hipotekārā ķīla kreditēšanā: noformēšanas un 

reģistrācijas problēmas 

 Banku loma nekustāmā īpašuma tirgū  

 Cenu politika nekustāmā īpašuma tirgū 

 Ar nekustamā īpašumu saistīto likumdošanas aktu analīze 

 Māju siltināšanas projekti 
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Studenti paši var piedāvāt kvalifikācijas darbu tēmas, ľemot vērā personīgo pieredzi un 

zināšanas.   

7.4.Vērtēšanas sistēma 

RSEBAA izmantotā vērtēšanas sistēma balstās uz sekojošiem 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. 

RSEBAA studiju un zināšanu novērtēšanas metodes ir objektīvas, un tiek konsekventi 

ievērotas. Ikvienas pārbaudes apjoms atbilst attiecīgā studiju kursa programmas saturam un 

Profesiju standartā noteiktām prasmju un zināšanu prasībām. 

Studiju rezultātus RSEBAA vērtē pēc diviem rādītājiem: 

 kvalitatīvais vērtējums - atzīme 10 baļļu sistēmā (skat. 7.2. tabulu) vai ieskaite 

(ieskaitīts, neieskaitīts); 

 kvantitatīvais vērtējums – kredītpunktu skaits atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nozīmīgumam. 

 Studentu zināšanu kvalitāti RSEBAA vērtē, pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu un atbilstoši augstskolā esošiem vērtēšanas 

kritērijiem.  

Eksāmenu, kontroldarbu, kursa darbu, prakšu un ieskaišu rezultātus vērtē ar atzīmi 10 

baļļu sistēmā.  

Iegūstamo kredītpunktu summa ir norādīta studiju plānā. Lai novērtētu studējošo 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, mājasdarbi, 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 RSEBAA pasniedzējiem”, pārbaudes veidu nosaka 

pasniedzējs, ľemot vērā prasības kursa apguvei un katra vērtējuma īpatsvaru. Eksāmeni 

RSEBAA tiek organizēti rakstiski. Gala vērtējums pēc studiju kursa apguves ietver maģistranta 

darba novērtējumu visa studiju kursa apguves laikā, tajā skaitā, līdzdalību un darba kvalitāti 

nodarbībās, kontroldarbu un patstāvīgo darbu rezultātus, kā arī eksāmena vērtējumu. Kursa 

apguve ir sekmīga, ja programmā noteiktās prasības ir izpildītas līdz pārbaudījuma perioda 

beigām, izľemot gadījumus, kad saľemts pārbaudījuma kārtošanas termiľa pagarinājums.  

Kursa darbu, lietišķo pētījumu un prakses atskaites saturu un kvalitāti, kā arī studējošo 

prezentācijas prasmi vērtē ar RSEBAA rīkojumu nozīmēta komisija 10 baļļu sistēmā.  

Praksi vada un koordinē prakses vadītājs. Prakse jāaizstāv termiľā, saskaľā ar studiju 

grafiku.  

 Studiju beigās ir paredzēts Valsts pārbaudījums – jāizstrādā, jāuzraksta un jāaizstāv 

kvalifikācijas darbs. Studenti Valsts pārbaudījumu drīkst kārtot ja:  

 pozitīvi ir novērtēta programmā paredzētā studiju kursa apguve; 

 pozitīvi novērtēta prakses atskaite; 

 izpildītas visas studiju līgumā noteiktās finansiālās saistības. 

Ja studiju programma ir sekmīgi apgūta un Valsts pārbaudījumā saľemts pozitīvs vērtējums, 

studentiem tiek piešķirta profesionālā kvalifikācija – namu pārvaldnieks. 
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7.2. tabula 

Studiju apguves vērtēšanas kritēriji 

Apguves 

līmenis 

Vērtējums 

% 
Atzīme Skaidrojums 

Aptuvenā 

ECTS 

atzīme 

Vērtēšanas kritēriji: 

zināšanas, prasmes un iemaľas 

 

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 sareţģītākajiem 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. 

 

7.5. Studējošie 1.līmeľa studiju programmā „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ 

 Par RSEBAA pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

„Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ studentiem var kļūt Latvijas Republikas pilsoľi un 

pastāvīgie iedzīvotāji, ka arī ārvalstnieki un citas personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās 

uzturēšanas atļaujas. Pretendentiem jābūt vidējai izglītībai, kas paredz tiesības studēt 1.līmeľa un 

2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. 
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7.5.1. Imatrikulēto skaits 

Imatrikulēto studentu skaits pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmā „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ 2007./2008.studiju gadā bija 9 

studenti, savukārt 2008./2009.studiju gadā tika uzľemts 10 studenti.  

 

Uzľēmumi, kuros studenti strādā: 

SIA „Nekustamā īpašuma pārvalde” 

SIA „Raro-Centrs” 

SIA „Multiteks” 

SIA „Rīgas Doma pārvalde” 

 

7.1. attēls. Studiju programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ studējošo profils.  
 

 

Studējošo sadalījums pēc vecuma grupas

20%

33%13%

27%

7%
līdz 20 gadiem

20 - 29 gadi

30 - 39 gadi

40 - 49 gadi

50 - 59 gadi

 
7.2.attēls. Studiju programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ studentu 

sadalījums pēc vecuma grupām.   

 

7.5.2. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Latvijas Republikas Ministru kabinets ar 2000. gada 26. jūlija rīkojumu Nr. 364. (prot.Nr. 

33., §8) apstiprināja RSEBAA Satversmi, kurā paredzēta studentu līdzdalība sekojošās 

koleģiālajās lēmējinstitūcijas: 

 RSEBAA Satversmes sapulcē; 

 RSEBAA Senātā. 
Tas nozīmē likumīgu nepieciešamību un atļauj nodrošināt studējošo aktīvu iesaistīšanu 

visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu un organizāciju, ka arī ar ārpus studiju 

darbību. 

RSEBAA studējošiem tiek dota un vienmēr tiek atbalstīta iespēja piedalīties studiju 

procesa vērtēšanā un pilnveidošanā. 

 RSEBAA darbojas studējošo pašpārvalde. RSEBAA studentu Padome tika izveidota 

pirms četriem gadiem. Viens no Padomes dibināšanas pamatmērķiem ir studentu saskarsmes 

veidošana un aktivitātes veicināšana. Studentu Padome tā ir kopiena, kurā veidojas studentu 

dzīve, rodas studentu idejas, notiek aktīva kopdarbība jebkurā projektā, tiek dota iespēja katram 

studentam pašrealizēties, komunicēties ar citu augstskolu Studējošo pašpārvalţu pārstāvjiem un 
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patstāvīgi sadarboties ar Latvijas uzľēmumiem. RSEBAA Studentu Padome ir Latvijas Studentu 

Apvienības locekle, kas dod vislielākās iespējas dalīties pieredzē un apspriest gan ar studijām, 

studentu dzīvi un sabiedriskām aktivitātēm saistītās problēmas, gan arī ar visu izglītības sistēmu 

kopumā.  

 Studentu Padome - iespēja izteikt un aizstāvēt studentu viedokli gan Satversmes sapulcē, 

Senātā, Metodiskajā padomē, gan tieši rektoram vai prorektoram studiju darbā. RSEBAA 

studentu Padome pārstāv studentu intereses visās augstskolas un valsts institūcijās, un arī 

ārzemēs.  

Studējošie aktīvi piedalās augstskolas un studentu Padomes rīkotajās aptaujās. RSEBAA 

regulāri, katru studiju gadu, visos studiju kursos tiek veiktas studējošo aptaujas par studiju 

programmu realizācijas gaitu, mācībspēku darba kvalitāti, kas ļauj izsekot studiju programmas 

novērtējumam no studentu viedokļa, kā arī studiju darba organizācijas kvalitātei. 

 Studējošiem tiek arī piedāvāta iespēja tikties ar augstskolas vadību, administrāciju un 

katedru vadītājiem. Ikdienas jautājumus ar administrāciju risina studiju programmas 

administratori, grupu vecākie un studentu pašpārvalde. Informāciju par studējošo aktivitātēm 

saľem Informācijas centra atbildīgais metodiķis vai studiju programmas administratore, vai arī 

rektora un prorektora palīdzes. 

 RSEBAA atbalsta studējošo iniciatīvu un spēju organizēt daţādus pasākumus. Par 

tradīciju ir kļuvušas pirmā kursa iesvētības un RSEBAA dzimšanas dienu balles oktobra 

sākumā, kā arī augstskolas Ziemassvētku un Jaungada balles. RSEBAA studenti palīdz organizēt 

Pirmkursnieku un Jaungada balles, aktīvi līdzdarbojas augstskolas prezentēšanā izstādēs "Skola", 

kas notiek Ķīpsalas izstāţu centrā. 2006. gadā tika izgreznota augstskola un sarīkots 

„Valentīndienas pasts”. 

Pēc studējošo ierosinājuma, lai veiktu diskusijas ar studējošiem un akadēmisko personālu 

par Latvijai aktuāliem jautājumiem tautsaimniecībā, globalizācijas procesu kontekstā, augstskolā 

tiek aicināti gan ministri, gan politiķi, uzľēmēji, banku, auditorfirmu un uzľēmumu vadītāji un 

vadošie speciālisti. Tā, piemēram, 2006. gadā RSEBAA tika uzsākta „KARJERAS DIENU‖ 

organizēšana, kuru mērķis ir informēt RSEBAA studentus un absolventus par darba devēju 

prasībām, iepazīstināt ar potenciālajiem darba devējiem, izprast izvēlētās profesijas tirgus 

perspektīvas. Studentiem, tiekoties ar darba devējiem ir iespēja noskaidrot, kādas prasmes un 

iemaľas nepieciešamas, lai strādātu izvēlētajā profesijā, piemeklēt sev prakses un turpmākā 

darba vietas. 

RSEBAA akadēmiskā personāla attiecībām ar studējošiem raksturīga savstarpēja 

uzticēšanās, demokrātiskums, atraisītība, savstarpēja cieľa, dabiskums un godīgums. Šādas 

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

Studenti savu līdzdalību šajā procesā var realizēt, izsakot savas vēlmes tiešajam studiju 

kursa pasniedzējam, katedru vadītājiem, kā arī ar RSEBAA Studentu Padomes palīdzību, kuras 

pārstāvji piedalās RSEBAA Senāta sēdēs. 

Daţi stduenti iesaistās augstskolas Informācijas centra darbā, piedalās zinātniskajās 

konferencēs un semināros, piedalās augstskolas Atvērto durvju dienās, ir organizatori daţādiem 

studentu pasākumiem, kā arī daţādu forumu dalībnieki. 

Tā kā programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ studenti strādā daţādos 

uzľēmumos un atšķirīgos amatos, viľi, piedaloties semināros, diskusijās, prezentācijās, pilnveido 

arī grupas biedru zināšanas un profesionālās spējas.  

Studenti tiek iesaistīti RSEBAA zinātniskajos pētījumos un disertāciju izstrādē. Studenti 

tiek mudināti piedalīties zinātniskajās konferencēs, lai dalītos savos pētījumu rezultātos.   

 Studējošo atsauksmes tiek iegūtas arī studējošo un akadēmiskā personāla sanāksmēs, 

kuras notiek divreiz gadā un uz kurām divi studentu pārstāvji no katras grupas tiek ielūgti tikties 

ar programmas direktoriem. Sanāksmju mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju oficiāli izteikt 

savu viedokli par daţādām programmas tēmām.  
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 RSEBAA uzskata, ka ir svarīgi iegūt studējošo atsauksmes par mācību pieredzes 

kvalitāti. Studējošo viedokļi ir iegūti daţādos veidos, piemēram, izmantojot gan neformālo 

saskarsmi ar docētājiem, gan formālu kursu novērtējumu (anketēšanu).  

Studentu aptaujas ir vēl viens no studentu atsauksmju iegūšanas veidiem. Aptaujas ir daļa 

no pārraudzības sistēmas starp studējošiem un akadēmisko personālu (skatīt 7.3.attēlu). 

Sistēmas efektivitāte ir atkarīga no visu sistēmas aspektu īstenošanās. 

 

        

   Docētāji    Studējošo aptaujas     Studējošie  

 

 

Aptaujas rezultātu apkopojums  

 un docētāju rīcības, 

 lai uzlabotu kursu  

                     Programmas Padome 

 

7.3. attēls. Kursa atgriezeniskās saites cilpa 

 

 Augstskolas administrācijas atbildībā ir pārraudzīt šo vadības sistēmu un pārliecināties, 

ka aptaujas rezultāti ir izskatīti augstskolā un studējošie jūt, ka viľu uzskati ir svarīgs 

ieguldījums studiju procesa pilnveidošanā. Anketa ietver jautājumus, kuri palīdzēja saprast 

apgūtā studiju kursa nozīmību un studējošo apmierinātību un docētāja stiprās un vājās puses. 

 Aptaujas anketas paraugs ir pievienota XI. pielikumā.  

 Katra studiju kursa beigās pasniedzējs iesniedz programmas vadībai kursa pārskatu, ar 

kura palīdzību viľš novērtē grupas sniegumu un komentārus par organizatoriskajām un 

metodiskajām problēmām. Docētāji arī izanalizē studentu atsauksmes un veic labojumus 

nākamajā kursa plānā. 

 

7.5.3.Studējošo aptaujas un to analīze 

RSEBAA administratīvajam un akadēmiskajam personālam izveidojusies laba sadarbība 

ar studējošiem gan studiju procesa laikā, gan ārpus studiju pasākumos, sportā, sadzīvē un citās 

jomās. Lai sadarbība būtu abpusēji konstruktīva, kā instruments informācijas apmaiľai, 

izveidotas studējošo aptaujas. Aptaujas rosina sadarbību un ļauj savlaicīgi atklāt jautājumus, 

kuriem studiju procesā jāpiešķir būtiska nozīme. Studējošo aptaujas RSEBAA notiek regulāri, 

katru studiju gadu, parasti par visiem studiju kursiem. 

Studiju daļa studiju kursa beigās piedāvā aptaujas, lai iegūtu tiešu atgriezenisko 

informāciju par studiju kursu kvalitāti, studējošo attieksmi, apmierinātību, pašnovērtējumu, 

izdales materiālu saprotamību un atbilstību tēmas izklāstam. 

RSEBAA akadēmiskā personāla stratēģiskās attīstības un pašnovērtējuma vajadzībām 

tiek novērtēta pasniegšanas kvalitāte un stils. Tāpat arī studējošiem tiek dota iespēja sniegt 

priekšlikumus par studiju kvalitātes paaugstināšanu. 

Studējošo aptaujās aktīvi piedalās arī RSEBAA Studentu Padome. 

Parasti RSEBAA aptaujai izmanto anketas. Anketu apstrāde ir datorizēta, līdz ar to 

anketās ietvertā informācija ir pieejama elektroniski apkopotā veidā. 

Studentu kāda konkrēta profesora darba novērtējums parasti ietver daţādus pretējus 

viedokļus. Tādēļ novērtējums ir vispārināts taktiska veidā, lai izvairītos no lieka konflikta un 

spriedzes. Prorektors, nodaļu vadītāji vai programmas direktors un pasniedzēji analizē un diskutē 

novērtējuma rezultātus, lai uzlabotu studiju kvalitāti 

Nākamajā sadaļā tiek aplūkoti daţi no ikgadējiem aptauju rezultātiem kā daļa no iekšējās 

RSEBAA kvalitātes novērtēšanas sistēmas.  
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2007./2008. un 2008./2009. studiju gados tika veikta aptauja 2 līmeľos: studentiem tika 

jautāts viľu viedoklis par studiju programmas īstenošanu vispār un par katru kursu un fakultāti 

atsevišķi.  

 

7.5.3.1. Studentu aptaujas par 1.līmeľa studiju programmu „Namu apsaimniekošana un 

pārvaldīšana‖  
 

Šie dati atspoguļo daļu no aptaujas analīzes, pamatojoties uz informāciju, kura tiek 

apkopota no studentu anketām.  
 

Pētījuma uzdevums bija: 

- noskaidrot RSEBAA atpazīstamību un klientu informētību par 1.līmeľa studiju 

programmu; 

- noskaidrot studiju programmas realizācijā iesaistītā personāla darba kvalitāti; 

- noskaidrot studiju procesa nodrošinājuma kvalitāti ; 

- noskaidrot, kas būtu jāuzlabo studiju procesā (pozitīvs/negatīvs). 

Lai noskaidrotu RSEBAA atpazīstamību studiju programmas respondenti atbildēja uz 

jautājumu: "Informāciju par RSEBAA ieguvu?" 

 

8

3

1

2

Internets Draugi Izstāde Avīze

 
   

7.4.attēls. Studiju programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ galvenie 

informācijas avoti 

 

Kā parāda apkopotie rezultāti, 58% respondentu kā galveno informācijas avotu atzīmē 

Internetu, 21% ieguvuši informāciju Internetā. 7% uzzinājuši par RSEBAA augstskolu izstādē 

un 14% avīzē. 

 

Atbildot uz nākošo jautājumu: "Kas noteica Jūsu izvēli studēt RSEBAA?" Respondenti 

varēja izvēlēties piedāvātos atbilţu variantus vai arī uzrakstīt savu variantu. 
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24%

28%
5%

10%

14%

5%

14%

Studiju kvalitāte Iespēja iegūt labu izglītību

Absolventu atsauksmes Studiju maksa

Studiju laiks Studiju ilgums

RSEBAA reputācija

 

7.5.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" atbildes uz 

jautājumu: "Kas noteica Jūsu izvēli studēt RSEBAA?" 

Pēc aptaujas rezultātiem var redzēt, ka 28% no aptaujātiem respondentiem studē 

RSEBAA, jo tā ir iespēja iegūt labu izglītību, 24% atzīmēja, ka augstskola nodrošina augsti 

kvalitatīvas studijas. Gandrīz visi studenti atzīmē, ka viľi izvēlas studēt RSEBAA, jo tie neredz 

citu alternatīvu Latvijā.  

 Atbildot uz jautājumu: Es izvēlējos studēt studiju programmā „Namu apsaimniekošana 

un pārvaldīšana” tāpēc, ka….  

  

31%

11%
11%

26%

21%

Studiju programma sekmē nākotnes karjeras attīstību

Programmas kvalitāte ir augstā līmenī

Studiju maksa atbilst programmas kvalitātei

Studiju grafiks

Tā ir vienīgā iespēja Latvijā

 

7.6.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" 

respondentu atbildes par izvēli ietekmējošiem faktoriem. 

Pēc iegūtā attēla rezultātiem var redzēt, ka respondentu 31% ir izvēlējušies šo 

programmu, jo uzskata, ka šīs programmas apgūšana palīdzēs viľiem dibināt savu karjeru. 

Sakarā ar to, ka respondenti ir strādājošie cilvēki, 26% atzīmēja, ka izvēli noteica iespēja studēt 

vakaros. Kā arī 21% apgalvo, ka šī studiju programma ir vienīgā iespēja Latvijā. 

Kā arī respondenti novērtēja studiju programmu pēc sekojošiem kritērijiem: 

1. Studiju kvalitāte; 

2. Pasniedzēju darbs; 

3. Metodiķu darbs; 

4. Lekcijas; 

5. Zināšanu pielietojamība reālajā dzīvē; 



©RSEBAA, 2009  studiju programma "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" (1.līmenis) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 30 

6. Studiju nodrošinājums; 

 (vērtēšanas skala: „4-augstā līmenī”, „3-labā līmenī”, „2-apmierinošs”, „1-neapmierinošs”). 

 

0

1
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7.7.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" 

respondentu programmas vērtējums. 

Kopumā respondenti programmu ir novērtējuši kā „augstā līmenī”. Visaugstākais rādītājs 

ir četriem kritērijiem, t.i. pasniedzēju darbs, studiju kvalitāte, lekcijas, zināšanu pielietojamība un 

studiju nodrošinājums. Respondenti visaugstāk novērtēja augstskolas akadēmiskā personāla 

darbu.  

  

Atbildot uz nākošo jautājumu: Vai Jūs piekritāt šim apgalvojumam: „Es rekomendētu 

doto studiju programmu draugiem, kurus ieinteresētu šī programma” visi respondenti sniedza 

pozitīvu atbildi, kas liecina par to, ka studiju programmas "Namu apsaimniekošana un 

pārvaldīšana" studējošie ir apmierināti ar studijām. 

 

7.5.3.2. 2007./2008. akadēmiskā gada studējošo aptaujas analīzes fragments 

 

Studējošie 1.līmeľa studiju programmā „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ 

sniedz vērtējumu par katru studiju kursu un docētāju individuāli. Anketas daļā, kas paredzēta 

atsevišķa docētāja darba vērtēšanai studējošie parasti pauţ krasi atšķirīgus viedokļus. Šo 

viedokļu vispārināts apkopojums notiek ļoti taktiski un uzmanīgi, lai neveidotos nevajadzīga 

spriedze vai konflikti. Tāpat arī prorektors studiju darbā un katedru vadītāji vai programmas 

direktori kopīgi ar katru docētāju izanalizē viľu darba vērtējumu, lai palīdzētu pilnveidot darba 

kvalitāti. 

Zemāk pievienoti studējošo ikgadējās aptaujas analīzes fragmenti.  
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Studiju kurss „Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā‖ 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Nozīmīgums programmas ietvaros

Izdales materiālu kvalitāte

Novitāte

Kursa apjoma pietiekamība

Augsts Labs Viduvējs Zems Nav vērtējuma

 

7.8.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" studiju 

kursa vērtējums 

Vērtējot studiju kursu dominē rādītāji „augsti” un „labi”, kas liecina, ka studiju kursa 

iekļaušana programmā ir lietderīga un aktuāla, tāpat studenti augstu vērtē studiju kursa 

nozīmīgumu kvalifikācijas darbu izstrādāšanai.  
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studentiem

Studentiem ir iespēja nodarbību laikā uzdot

jautājumus un piedalīties diskusijā

Studenti savlaicīgi ir informēti par

mācībspēka prasībām

Ir laba stāja un izkopta valoda

Studentiem ir viegli sastapt mācībspēku

ārpus auditorijas nodarbībām

Augsts Labs Viduvējs Zems Nav vērtējuma
 

7.9.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" 

pasniedzēja vērtējums 

 

Studenti ir ļoti apmierināti ar studiju kursu un mācībspēka darbu. Vērtējot mācībspēku 

studenti ir izteikuši pozitīvu vērtējumu, īpaši akcentējot mācībspēka erud;iciju un zināšanu 

līmeni. Tāpat studenti augstu vērtē iespēju nodarbību laikā aktīvi iesaistīties diskusijā un uzdot 

jautājumus.  
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Studiju kurss  „Saimnieciskās un darba tiesības‖  
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7.10.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" studiju 

kursa vērtējums 

 

Studenti augsti vērtē šo studiju kursu, kursa saturu un organizāciju. Tāpat studenti 

uzskata, ka kursa ietvaros ir iegūtas lietderīgas zināšanas, kas ir pielietojamas arī praksē.   
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Augsts Labs Viduvējs Zems Nav vērtējuma
 

7.11.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" 

pasniedzēja vērtējums 
 

Vērtējot paša pasniedzēja darbu dominē „augsts” un „labs” vērtējumi, kas liecina par 

pasniedzēja darba augsto kvalitāti, erudīciju un lielisko kontaktu ar studējošiem. 
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Studiju kurss „Ugunsdrošība un civilā aizsardzība‖ 
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7.12.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" studiju 

kursa vērtējums 

 

Studenti ļoti augsti novērtēja šo studiju kursu, akcentējot kursa aktualitāti un praktisko 

lietderību. Daţi studenti iesaka palielināt kursa apjomu, lai varētu organizēt praktiskās iemaľas 

ugunsdrošībā sakarā ar ugunsgrēka dzēšanu.  
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7.13.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" 

pasniedzēja vērtējums 

 

Pasniedzēja vērtējums ir ļoti augsts. Īpaši studenti atzīmē mācībspēka zināšanas līmeni 

un pasniegšanas prasmes. Zemāks vērtējums ir redzams sadaļā par mācībspēka pieejamību ārpus 

nodarbībām. Bet tas ir skaidrojams ar to, ka pasniedzējs nav RSEBAA štata darbinieks, viľš ir 

pieacināts lektors. 

 



©RSEBAA, 2009  studiju programma "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" (1.līmenis) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 34 

Studiju kurss „Mārketings‖ 
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7.14.attēls Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" studiju 

kursa vērtējums 

 

Studējošie augstu ir novērtējuši studiju kursa nozīmīgumu programmas ietvaros un kursa 

praktisko lietderību.  
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7.15.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" 

pasniedzēju vērtējums 

 

Studējošie augstu novērtēja studiju kursa docētāja profesionalitāti, raksturojot viľu kā 

augsti kvalificētu vai labu speciālistu, kas izpaudās pasniedzēja erudīcijā, skaidrā un saprotamā 

mācību vielas izklāstā. Visi aptaujātie apgalvo, ka pasniedzējam ļoti labi izdodas dibināt un 

uzturēt kontaktu ar studentiem.  
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Studiju kurss  „Nekustamā īpašuma pārvaldības tehnoloģijas‖  
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7.16.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" studiju 

kursa vērtējums 

 

Studenti augsti vērtē šo studiju kursu, kursa saturu un organizāciju. Tāpat studenti 

uzskata, ka kursa ietvaros ir iegūtas lietderīgas zināšanas, kas ir pielietojamas arī praksē.   
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7.17.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" 

pasniedzēja vērtējums 
 

Vērtējot paša pasniedzēja darbu dominē „augsts” un „labs” vērtējumi, kas liecina par 

pasniedzēja darba augsto kvalitāti, erudīciju un lielisko kontaktu ar studējošiem. 
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Studiju kurss „Karjeras pamati‖  
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7.18.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" studiju 

kursa vērtējums 

 

Studenti augsti novērtēja šo studiju kursu. Visaugstākais vērtējums ir kursa praktiskai lietderībai 

un nozīmīgumam programmas ietvaros. Kā arī ir augsti novērtēta kursa novitāte, kas nozīmē, ka 

studentiem šis kurss ir interesants un sekmē jauno zināšanu veidošanos.  
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7.19.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" 

pasniedzēja vērtējums 
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Studiju kurss „Mikroekonomika‖ 
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7.20.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" studiju 

kursa vērtējums 

 

Vērtējot studiju kursu dominē rādītāji „labi” un „viduvēji”, kas liecina, ka studiju kursam 

ir vispārējā praktiskā lietderība, bet studentu vairākums uzskata, ka šis studiju kurss nav aktuāls 

šis programmas ietvaros.  
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7.21.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" 

pasniedzēja vērtējums 

 

Studenti ir apmierināti ar studiju kursu un mācībspēka darbu. Vērtējot mācībspēku 

stduenti pārsvarā ir izteikuši pozitīvu vērtējumu, īpaši akcentējot, ka studentiem ir iespēja 

nodarbību laikā uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā. Tāpat studenti diezgan augstu vērtē 

pasniedzēja zināšanu līmeni un pasniegšanas metodes.  
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Studiju kurss „Matemātiskā statistika‖ 
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7.22.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" studiju 

kursa vērtējums 

 

Vērtējot studiju kursu dominē rādītāji „labi” un „viduvēji”, kas liecina, ka studiju kursam 

ir vispārējā praktiskā lietderība, bet studentu vairākums uzskata, ka šis studiju kurss nav aktuāls 

šis programmas ietvaros. 
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7.23.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" 

pasniedzēja vērtējums 

 

Studenti ir apmierināti ar studiju kursu un mācībspēka darbu. Vērtējot mācībspēku studenti 

pārsvarā ir izteikuši pozitīvu vērtējumu, akcentējot, ka studentiem ir iespēja nodarbību laikā 

uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā. Tāpat studenti diezgan augstu vērtē pasniedzēja 

zināšanu līmeni un pasniegšanas metodes. 
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Studiju kurss „Finanšu sistēmas pamati‖ 
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7.24.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" studiju 

kursa vērtējums 

 

Studenti diezgan augsti novērtēja šo studiju kursu, akcentējot kursa aktualitāti un 

praktisko lietderību. Daţi studenti iesaka palielināt kursa apjomu, lai varētu sīkāk izskatīt 

visvairāk viľus interesējošus jautājumus.  
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7.25.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" 

pasniedzēja vērtējums 

 

Pasniedzēja vērtējums ir augsts. Īpaši studenti atzīmē mācībspēka zināšanas līmeni un 

pasniegšanas prasmes. Zemāks vērtējums ir redzams sadaļā par mācībspēka pieejamību ārpus 

nodarbībām. Bet tas ir skaidrojams ar to, ka pasniedzējs nav RSEBAA štata darbinieks, viľš ir 

pieacināts lektors. 
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Studiju kurss  „Informācijas tehnoloģijas‖  
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7.26.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" studiju 

kursa vērtējums 

 

Studenti ir apmierināti ar šo studiju kursu, kursa saturu un organizāciju. Tāpat studenti uzskata, 

ka kursa ietvaros ir iegūtas lietderīgas zināšanas, kas ir pielietojamas arī praksē.   
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prasībām

Ir laba stāja un izkopta valoda

Studentiem ir viegli sastapt mācībspēku ārpus

auditorijas nodarbībām

Augsts Labs Viduvējs Zems Nav vērtējuma
 

7.27.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" 

pasniedzēja vērtējums 
 

Vērtējot pašas pasniedzējas darbu dominē „augsts” un „labs” vērtējumi, kas liecina par 

pasniedzējas darba augsto kvalitāti, erudīciju un lielisko kontaktu ar studējošiem. 
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Studiju kurss „Matemātika ekonomistiem‖ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Praktiskā lietderība

Nozīmīgums programmas ietvaros

Izdales materiālu kvalitāte

Novitāte

Kursa apjoma pietiekamība

Augsts Labs Viduvējs Zems Nav vērtējuma

 

7.28.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" studiju 

kursa vērtējums 

 

Vērtējot studiju kursu dominē atšķirīgie rādītāji gan „augsti”, gan „labi”, gan „viduvēji”, 

kas liecina, ka studiju kursam ir vispārējā praktiskā lietderība, bet studentu vairākums uzskata, 

ka šis studiju kurss nav aktuāls šis programmas ietvaros.  
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Ir erudīts, z inošs

Izklāsta mācību vielu saprotami, uzsverot galveno

Spēj radīt interesi par priekšmetu

Prot nodibināt un uzturēt labu kontaktu ar

studentiem

Studentiem ir iespēja nodarbību laikā uzdot

jautājumus un piedalīties diskusijā

Studenti savlaicīgi ir informēti par mācībspēka

prasībām

Ir laba stāja un izkopta valoda

Studentiem ir viegli sastapt mācībspēku ārpus

auditorijas nodarbībām

Augsts Labs Viduvējs Zems Nav vērtējuma
 

7.29.attēls. Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" 

pasniedzēja vērtējums 

 

Studenti ir apmierināti ar studiju kursu un mācībspēka darbu. Vērtējot mācībspēku 

stduenti pārsvarā ir izteikuši pozitīvu vērtējumu, īpaši akcentējot, ka studentiem ir iespēja 

nodarbību laikā uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā. Tāpat studenti diezgan augstu vērtē 

pasniedzēja zināšanu līmeni un pasniegšanas metodes.  
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Studiju programmas "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" studiju procesa 

pozitīvās un negatīvās puses vadoties no aptaujāto vērtējuma atspoguļotas 7.3.tabulā. 

7.3.tabula 

Pozitīvās puses Negatīvās puses 

 studiju grafiks; 

 programmas saturs; 

 profesionāli un interesanti pasniedzēji; 

 liela uzmanība zināšanu praktiskam 

ielietojumam; 

 jauni kontakti; 

 elastīgs apmaksas grafiks; 

 studiju telpu un ēku aura. 

 

 daţos studiju kursos nepietiekoši 

piedāvā praktiskus piemērus;  

 nepietiekams stundu skaits daţos studiju 

kursos; 

 studenti nav informēti par savām 

sekmēm. 

 

 

2008./2009. studiju gadā turpinās process, kad studējošie 1.līmeľa studiju programmā 

„Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ sniedz vērtējumu par katru studiju kursu un 

docētāju individuāli. Anketas daļā, kas paredzēta atsevišķa mācībspēka darba vērtēšanai 

studējošie izsaka savus komentārus un ieteikumus studiju kursa pilnveidošanā. Šo viedokļu 

vispārināts apkopojums notiek ļoti taktiski un uzmanīgi. Lai palīdzētu pilnveidot darba kvalitāti, 

prorektors studiju darbā un katedru vadītāji vai programmas direktori kopīgi ar katru mācībspēku 

izanalizē anketēšanas rezultātus. 

 

7.5.4. Absolventu skaits 

Ľemot vērā, ka 1.līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Namu 

apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ īstenošana sākās 2007./2008. akadēmiskajā gadā, 

pagaidām 2008.gadā vēl nav absolventu.   
 

7.5.4.1. Absolventu aptaujas un to analīze 

Ľemot vērā, ka RSEBAA īsteno profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

visos līmeľos, augstskola lielu uzmanību velta saviem absolventiem. Tiek veidota absolventu 

datu bāze, tiek sekots līdzi viľu karjerai, regulāri notiek tikšanās ar absolventiem, viľi tiek 

aicināti uz RSEBAA pasākumiem un aktivitātēm. Sadarbība ar augstskolas absolventiem ļauj ne 

tikai pilnveidot studiju procesu un uzlabot studiju kvalitāti, bet arī nodrošina zināmu studējošo 

tendenci, uzsākot studijas RSEBAA, turpināt tās augstākā līmenī.  

 

Tā kā 1.līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Namu 

apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ tika ieviesta 2007.gada septembrī, pagaidām vēl nav 

absolventu. Pirmie absolventi sagaidāmi 2009.gada jūnijā un tiks veikti pasākumi, lai uzzinātu 

viľu viedokļus par programmu, tās fakultātēm un to, kā absolventi var sniegt ieguldījumu 

mācību procesā, daloties savā pieredzē un apgūtajās zināšanās. Programmas absolventi tiks 

aicināti piedalīties prezentācijās, kuras paredzētas potenciālajiem studentiem. 

 

7.6 Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

RSEBAA pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla skaits ir 60 cilvēki, no tiem 29 

jeb 48,33% ar zinātnisko doktora grādu, tāpat arī studiju programmu realizācijā piedalās augsti 

kvalificēti speciālisti, gan kam RSEBAA ir blakus darba vieta, gan no ārvalstīm (Lielbritānijas, 
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Somijas, Francijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas u.c. valstīm). Dati par RSEBAA pamatdarbā 

strādājošo akadēmisko personālu ir apkopoti tabulā 7.4.: 

7.4. tabula 

RSEBAA akadēmiskā personāla saraksts 

Nr. 

p.k. 
Uzvārds, vārds Akadēmiskais amats 

Zinātniskais 

grāds 

1 Afoľina Ludmila lektore Valodu katedrā 
augstākā 

izglītība 

2 Bahmane Ludmila docente Mārketinga un menedţmenta katedrā Dr.oec. 

3 Bartele Tatjana lektore Mārketinga un menedţmenta katedrā Dr.hist. 

4 Bērziľa Ieva lektore Mārketinga un menedţmenta katedrā 
Mg.oec., 

Mg.paed. 

5 Blumberga Solveiga docente Mārketinga un menedţmenta katedrā Mg.psych. 

6 Boikova Tatjana asoc. prof. Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec. 

7 Bulatova Jūlija lektore Mārketinga un menedţmenta katedrā  Mg. psych. 

8 Burakovs Georgijs asoc. prof. Informātikas un matemātikas katedrā  Dr.sc.ing. 

9 Burke John Joseph asoc. prof. Tiesību katedrā Dr.jur. 

10 Čirjevskis Andrejs asoc. prof. Mārketinga un menedţmenta katedrā  Dr.oec. 

11 Dimpere Ināra lektore Valodu katedrā Mg.philol. 

12 Eglītis Artis lektors Mārketinga un menedţmenta katedrā Mg.soc. 

13 Fedotovs Aleksandrs asoc. prof. Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec. 

14 Fricberga Zigrīda docente Valodu katedrā 
augstākā 

izglītība 

15 Gorbaceviča Lilija sabiedrisko sakaru direktore Dr. phil. 

16 Grīnglazs Leonīds profesors Informātikas un matemātikas katedrā  Dr.math. 

17 Gusevs Aleksandrs lektors Mārketinga un menedţmenta katedrā Dr.paed. 

18 Gūtmanis Normunds docents Mārketinga un menedţmenta katedrā  Dr.sc.ing. 

19 Helde Aivars lektors Mārketinga un menedţmenta katedrā 
augstākā 

izglītība 

20 Ivanova Tatjana docente Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec. 

21 Jasjko Danute asoc. Prof. Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec. 

22 Kalniľa Ella Salford MBA programmas direktore MBA 

23 Kants Kalevs 
asoc. Prof. Mārketinga un menedţmenta 

katedrā  
Dr.oec. 

24 Kavala Sarmīte docente Valodu katedrā 
augstākā 

izglītība 

25 Konovalova Natālija docente Ekonomikas un finansu katedrā Dr.oec. 

26 Kozlinskis Vulfs zinātnes prorektors Dr.habil.oec. 

27 Krēmers Leonids lektors Informātikas un matemātikas katedrā  Mg.sc.comp. 

28 Kurovs Boriss 
asoc. Prof. Mārketinga un menedţmenta 

katedrā  
Dr.oec. 

29 Kuzmina Irina asoc. Prof. Ekonomikas un finansu katedrā  Dr.oec. 

30 Leitāne Līga lektore Ekonomikas un finanšu katedrā Mg.oec. 

31 Lešinskis Aloizs docents Informātikas un matemātikas katedrā Mg.sc.ing. 

32 Liede Vitauts docents Mārketinga un menedţmenta katedrā Mg.vad. 

33 Lindemanis Artūrs Uzľēmējdarbības katedras vadītājs Dr.sc. ing. 

34 Limanskis Andrejs asoc. Prof. Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec., 
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asoc.prof. 

35 Lozbiľeva Jeļena lektore Valodu katedrā 
Augstākā 

izglītība 

36 Maļeško Jeļena docente Valodu katedrā 
augstākā 

izglītība 

37 Matule Guna lektors Mārketinga un menedţmenta katedrā Dr.sc.soc. 

38 Muravjovs Valentīns docents Tiesību zinību katedrā  
augstākā 

izglītība 

39 Muze Agata lektors Mārketinga un menedţmenta katedrā Mg.art. 

40 Niedrītis Jānis-Ēriks 
asoc. Prof. Mārketinga un menedţmenta 

katedrā  
Dr.oec. 

41 Nikolajeva Ļubova studiju programmas vadītāja Dr.oec. 

42 Nikolajevs Andrejs asoc. prof. , filiāles direktors 
Dr.oec., 

asoc.prof. 

43 Pančenko Ērika docente Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.sc.ing. 

44 Petrovs Anatolijs asoc. prof. Mārketinga un menedţmenta katedrā Dr.oec. 

45 Pēce Rasa docente Ekonomikas un finanšu katedrā Mg. vad. 

46 Pētersons Leonīds docents Mārketinga un menedţmenta katedrā Dr.sc.ing. 

47 Piusa Linda docente Tiesību zinību katedrā 
Mg.soc., 

juriste 

48 Polis Fēlikss lektors Tiesību zinību katedrā  Mg.jur. 

49 Popova Jeļena lektore Valodu katedrā 
augstākā 

izglītība 

50 Rubene Aija lektore Valodu katedrā  
augstākā 

izglītība 

51 Semjonova Lidija lektore Mārketinga un menedţmenta katedrā Mg.soc. 

52 Senľikova Irina docente Mārketinga un menedţmenta katedrā  Mg.sc. 

53 Sidorčuka Irina lektore Valodu katedrā Mg.paed. 

54 Streļčonoka Anţella docente Valodu katedrā  Mg. philol. 

55 Šľepste Vineta lektore Ekonomikas un finanšu katedrā Mg.oec. 

56 Treiguts Egmonts docents Informātikas un matemātikas katedrā  Mg.phys. 

57 Vanags Jānis docents Ekonomikas un finanšu katedrā 
augstākā 

izglītība 

58 Vīka Ināra prof. Informātikas un matemātikas katedrā Dr.oec. 

59 Vīra Raina asoc. prof. Mārketinga un menedţmenta katedrā  Dr.paed. 

60 Zakutajeva Tatjana docente Valodu katedrā 
Mg.paed., 

MBA 
 

7.6.1. Akadēmiskais personāls 1.līmeņa  studiju programmā „Namu apsaimniekošana un 

pārvaldīšana” 

RSEBAA ir izstrādāta un tiek īstenota šāda akadēmiskā personāla sastāva veidošanas 

politika: 

 nodrošināt, lai visus studiju kursus pasniegtu kvalificēti, zinātniski un metodiski 

sagatavoti pasniedzēji, kuri darbā izmanto mūsdienīgas darba metodes un pārzina 

personāla vadības, organizāciju uzvedības, uzľēmējdarbības un tiesību praksi; 

 nodrošināt, lai ne mazāk kā 50% mācībspēku, kas saistīti ar studiju programmas 

īstenošanu strādātu RSEBAA pamatdarbā;  
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 nozares kursu studijām piesaistīt pārstāvjus no: 

 EKO INVESTORS, 

 SIA SIRTA, 

 SIA SIRTA BŪVE, 

 SIA LIVLAND, 

 SIA T ŰV, 

 Latvijas Personāla vadības asociācijas, 

 Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienības, 

 Lattelecom, 

 Parex Bankas, 

 Latvijas Krājbankas, 

 Swedbankas, 

 Price Waterhouse Coopers, 

 Nelss, 

 „Balta eko”, 

 Decus Ltd., 

 sekmēt RSEBAA akadēmiskā personāla sagatavošanu, apmaksājot kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursus, studijas maģistrantūrā, doktorantūrā: 

o Jūlijai Bulatovai, 

o Ellai Kalniľai, 

o Poļinai Naidenko, 

o Irinai Senľikovai u.c. 

 

 Ľemot vērā studiju programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ 

profesionālo orientāciju, programmas īstenošanas gaitā tiek piesaistīti speciālisti ar lielu 

praktisko pieredzi un autoritāti biznesa vadības jomā. Akadēmiskais personāls, kas iesaistīts 

studiju programmas īstenošanā, tiek atspoguļots 7.5.tabulā. 

7.5.tabula 

Studiju kursu nodrošinājums 1.līmeľa  studiju programmai „Namu apsaimniekošana un 

pārvaldīšana‖ 

Nr. 

p.k. 
Studiju kurss 

Docētāja vārds, 

uzvārds 

Zin. vai 

akad. grāds, 

zin. nos. 

Pamata darba vieta, amats 

1.  

Darba drošība un 

aizsardzības 

līdzekļi 

Irēna Bukrējeva  Mg.soc. 

ZM Valsts augu aizsardzības 

dienesta iekšējā audita daļas 

vadītāja 

Imants Bērtaitis Mg.soc. 
LLU, Meţzinātnes fakultātes 

lektors 

Nadeţda 

Ľesteroviča 
Mg.vad. 

SIA „Latgales mācību centrs”, 

juriste, pasniedzēja 

2.  
Energoefektivitāte 

un energoaudits 

Visvaldis 

Vrubļevskis 
Dr.sc.ing. 

RTU Siltuma un gāzes katedras 

docents 

Aldis Greķis Dr.sc.ing. 
RTU Siltuma un gāzes katedras 

docents 

3.  
Informācijas 

tehnoloģijas 

Egmonts Treiguts Mg.phys. 
RSEBAA, docents Informātikas 

un matemātikas katedrā 

Ināra Vīka Dr.oec. 

RSEBAA, Informātikas un 

matemātikas katedras vadītāja, 

profesore 
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Armands 

Skarbiniks 
Augst.izgl. 

Rīgas 14.vidusskola, direktora 

vietnieks 

Svetlana 

Ignatjeva 
Dr.sc.comp. Daugavpils universitātes docente 

Andris Vagalis Mg.sc.comp. Daugavpils universitātes lektors 

4.  

Investīcijas 

nekustamajā 

īpašumā 

Jānis Vanags Augst.izgl. 
RSEBAA, docents Ekonomikas 

un finansu katedrā 

Ērika Pančenko Dr.oec. 
RSEBAA, docente Ekonomikas 

un finansu katedrā 

5.  
Inţenierkomunikā

cijas 

Visvaldis 

Vrubļevskis 
Dr.sc.ing. 

RTU Siltuma un gāzes katedras 

docents 

Aldis Greķis Dr.sc.ing. 
RTU Siltuma un gāzes katedras 

docents 

6.  
Komunikāciju 

psiholoģija 

Solveiga 

Blūmberga 
Mg.psych. 

RSEBAA, docente Mārketinga un 

menedţmenta katedrā 

Ieva Berkmane Mg.paed. 
Baltijas Starptautiskā akadēmija, 

lektore 

Aleksejs Ruţa Dr.psych. Daugavpils universitātes docents 

7.  
Mājokļa dzīves 

cikls 

Judīte Oškalne Mg.soc. 
RSEBAA, lektore 

Uzľēmējdarbības katedrā  

Gita 

Smogorţevska 
Mg.jur. 

Rīgas domes Komunālais 

departaments, dzīvojamo māju 

apsaimniekošanas uzraudzības 

nodaļas vadītāja 

8.  
Namu pārvaldības 

tehnoloģijas 
Aloizs Lešinskis Mg.sc.ing. 

RSEBAA, docents Informātikas 

un matemātikas katedrā 

9.  

Namu 

apsaimniekošanas 

un pārvaldīšanas 

tiesiskie aspekti 

Fēlikss Polis Mg.jur. 
RSEBAA, lektors Tiesību zinību 

katedrā 

Linda Piusa 
Mg.soc., 

juriste 

RSEBAA, docente Tiesību zinību 

katedrā 

10.  
Prezentācijas 

prasme 

Ināra Vīka Dr.oec. 

RSEBAA, Informātikas un 

matemātikas katedras vadītāja, 

profesore 

Poļina Naidenko Mg.vad. RSEBAA, lektore 

11.  Projektu vadīšana 

Agris Olmanis Mg.sco. 

RSU lektors 

SIA „Agra Olmaľa projektu 

birojs” direktors 

Georgijs 

Burakovs 
Dr.sc.ing. 

RSEBAA, asoc.prof. 

Informātikas un matemātikas 

katedrā 

Andrejs 

Nikolajevs 
Dr.oec. 

RSEBAA Daugavpils filiāles 

direktors, asociētais profesors 

12.  
Saimnieciskās un 

darba tiesības 

Linda Piusa 
Mg.soc., 

juriste 

RSEBAA, docente Tiesību zinību 

katedrā 

Fēlikss Polis Mg.jur. 
RSEBAA, lektors Tiesību zinību 

katedrā  

Jānis Radionovs Dr.jur. 
Daugavpils Universitātes jurists, 

lektors 
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Pēteris Podţuks Augst.izgl. 
Latvijas Dzelzceļa personāla 

speciālists 

13.  
Ugunsdrošība un 

civilā aizsardzība 

Valentīns Buiķis Mg.sc.ing. LLU lektors 

Armands Mutuls Mg.paed. SIA „FN Serviss” pasniedzējs 

Juris Jemeļjanovs Augst.izgl. 

Valsts ugunsdrošības un 

glābšanas dienesta komandiera 

pienākumu izpildītājs 

14.  Vadības zinības 

Raina Vīra Dr.paed. 
RSEBAA, asoc.prof. Mārketinga 

un menedţmenta katedrā  

Vitauts Liede Mg.vad. 
RSEBAA, docents Mārketinga un 

menedţmenta katedrā 

Lilija 

Gorbaceviča 
Dr.phil. Daugavpils universitātes docente 

15.  Biznesa ētika 

Ieva Bērziľa Mg.paed. 
RSEBAA, lektore Mārketinga un 

menedţmenta katedrā 

Jūlija Bulatova Mg.psych. 
RSEBAA, lektore Mārketinga un 

menedţmenta katedrā 

16.  
Finanšu sistēmas 

pamati 

Līga Leitāne Mg.oec. 
RSEBAA, lektore Ekonomikas 

un finansu katedrā  

Irina Kuzmina Dr.oec. 
RSEBAA, asoc.prof. Ekonomikas 

un finansu katedrā  

Nataļja 

Seļivanova 
Mg.oec. RSEBAA lektore 

17.  Komercdarbība 

Jānis Vanags Augst.izgl. RSEBAA docents 

Atis Papins Mg.paed. 
Rīgas Valsts tehnikuma 

pasniedzējs 

18.  Kvalitātes vadība 

Raina Vīra Dr.paed. 
RSEBAA, asoc.prof. Mārketinga 

un menedţmenta katedrā  

Taisija Smane Mg.paed. 
Daugavpils tirdzniecības skola, 

pasniedzēja 

19.  
Lietvedība 

specialitātē 

Velga Simsone Mg.soc. RPIVA, lektore 

Irīna Irbe Mg.boil. 
Latgales Transporta un sakaru 

tehniskā skola, pasniedzēja 

20.  Makroekonomika 

Vineta Šľepste Mg.oec. LU, lektore Finansu katedrā  

Aleksandrs 

Fedotovs 
Dr.oec. 

RSEBAA, asoc.prof. Ekonomikas 

un finansu katedrā 

Andrejs 

Nikolajevs 
Dr.oec. 

RSEBAA Daugavpils filiāles 

direktors, asociētais profesors 

21.  
Matemātika 

ekonomistiem 

Māris Buiķis Dr.math. RTU docents 

Egmonts Treiguts Mg.phys. 
RSEBAA, docents Informātikas 

un matemātikas katedrā 

Ilona Kojalo Mg.oec. 
RSEBAA, lektore Informātikas 

un matemātikas katedrā 

Vitolds Gedroics Dr.math. Daugavpils universitātes docents 

Andrejs Jānis 

Galiľš 
Dr.math. Daugavpils universitātes docents 
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22.  
Matemātiskā 

statistika 

Māris Buiķis Dr.math. RTU docents 

Egmonts Treiguts Mg.phys. 
RSEBAA, docents Informātikas 

un matemātikas katedrā 

Vitolds Gedroics Dr.math. Daugavpils universitātes docents 

Andrejs Jānis 

Galiľš 
Dr.math. Daugavpils universitātes docents 

23.  Mārketings 

Normunds 

Gūtmanis 
Dr.sc.ing. 

RSEBAA, docents Mārketinga un 

vadībzinību katedrā  

Ludmila 

Bahmane 
Dr.oec. 

RSEBAA, docente Mārketinga un 

vadībzinību katedrā  

24.  
Mikroekonomika 

 

Vineta Šľepste Mg.oec. LU, lektore Finansu katedrā  

Aleksandrs 

Fedotovs 
Dr.oec. 

RSEBAA, asoc.prof. Ekonomikas 

un finansu katedrā 

Ļubova 

Nikolajeva 
Dr.oec. RSEBAA docente 

25.  Personāla vadība 

Raina Vīra Dr.paed. 
RSEBAA, asoc.prof. Mārketinga 

un menedţmenta katedrā  

Vitauts Liede Mg.vad. 
RSEBAA, docents Mārketinga un 

menedţmenta katedrā 

26.  

Pētījumu metodes 

ekonomikā un 

biznesā 

Silvija 

Kristapsone 
Dr.oec. 

LU, docente Ekonomikas un 

vadības fakultātē 

Vulfs Kozlinskis Dr.habil.oec. LLU profesors 

Ruta Karloviča Mg.psych. RPIVA lektore 

27.  

Biznesa 

komunikācijas 

svešvalodā 

Tatjana 

Zakutajeva 
Mg.vad. 

RSEBAA, docente Valodu 

katedrā 

Viktorija 

Kazanovska 
Mg.philol. RSEBAA, lektore Valodu katedrā 

 

RSEBAA Daugavpils filiālē studiju programmas „Namu apsaimniekošana un 

pārvaldīšana‖ realizācijā piedalās 19 speciālisti no Daugavpils un Rīgas. Praktiski visiem 

speciālistiem ir doktora vai maģistra grāds un liela darba pieredze pasniedzēja darbā. Studentu 

sagatavošanā aktīvi piedalās speciālisti ar lielu praktisku pieredzi, piemēram, banku filiāļu 

vadītāji, komercfirmu vadītāji un vadošie speciālisti, juristi (G.Smogorţevska, I.Bukrējeva), 

speciālisti, kuri strādā pilsētas domē un Zemkopības ministrijā. 

 

7.6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana 

RSEBAA veiksmīgi īsteno savu misiju un stratēģiju, pateicoties radošajam, motivētajam 

un saliedētajam akadēmiskā un administratīva personāla kolektīvam. Tā uzticība un radošā 

pieeja mācību procesa organizēšanā ne tikai vieš optimismu, bet ir arī nākotnes sasniegumu 

garantija. Studiju process tiek nodrošināts ar kvalificētiem pasniedzējiem, kuri darbā izmanto 

mūsdienīgas zinātniskā un pedagoģiskā darba metodes. Liela uzmanība tiek veltīta RSEBAA 

pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanai un pilnveidošanai. Par to liecina gan tas, ka lielākā 

daļa no augstskolas mācībspēkiem, kuriem nav doktora grāds, studē doktorantūrā, gan tas, ka 

2004./2005. studiju gadu pamatoti var uzskatīt par zinātniskās darbības aktivizācijas gadu 

augstskolā. RSEBAA stratēģijas būtiska sastāvdaļa ir zinātniskā potenciāla attīstība un tā tiešā 

saite ar reālo biznesu un potenciāliem darba devējiem. Kā apliecinājums tam ir zinātnisko 

publikāciju un doktorantu skaita pieaugums, mācību līdzekļu sagatavošana un grāmatu 
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izdošana. Arvien vairāk RSEBAA pasniedzēju un studējošo sekmīgi piedalās starptautiskajās 

konferencēs, starptautiskajās apmaiľas programmās, studiju programmu pilnveidošanā, veido 

sadarbību ar Latvijas un ārvalstu augstskolām. Tikai 2004./2005. studiju gadā RSEBAA 

pasniedzēji piedalījās 27 starptautiskajās konferencēs un 10 semināros. Publicēti 30 zinātniskie 

raksti ārvalstu un Latvijas izdevumos. Sākot no 2004./2005. studiju gada, katru gadu tiek 

gatavota RSEBAA zinātniskā atskaite. Pilna zinātniskā atskaite par 2007./2008. studiju gadu 

pievienota IV.pielikumā. 

 Analoģiski personāla novērtēšanas un atlases principi tiek izmantoti arī RSEBAA 

Daugavpils filiālē. 

 

7.6.2.1. RSEBAA akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības darbības 

Svarīgākās pētījumu tēmas RSEBAA struktūrvienībās 

 

Ekonomikas un finanšu katedra 

Lauksaimniecības un lauku politikas ietekme uz lauksaimniecības 

sektora attīstību Latvijā 
Dr.oec. Danuta Jasjko 

Uzľēmējdarbības attīstība Latvijā 

Latvijas grāmatvedība ES kontekstā.  

Starptautiskie grāmatvedības standarti un starptautiskā 

harmonizācija. 

Dr.oec. Irina Kuzmina 

Uzľēmējdarbības vide Latvijā / Norvēģijā Dr.oec. Andrejs Limanskis 

Starptautiskie un vietējie enerģētikas tirgi, investīciju piesaiste un 

nodokļi 
Mg. oec. Līga Leitāne 

Vadības grāmatvedības problēmu risinājums Latvijas uzľēmumos 

Efektīvas uzskaites politikas veidošana uzľēmumā 

Kontroles sistēmas pilnveidošana uzľēmumā 

Dr.oec. Tatjana Ivanova 

Garo viļľu ciklu, ilgstošās ekonomiskās izaugsmes 

makroekonomiskās nestabilitātes 

Jaunas ekonomikas attīstības problēmu, biznesa aktivitāšu cikliskās 

un inovatīvās ekonomikas pieauguma pētniecība 

Dr.oec. Tatjana Boikova 

Vērtspapīru tirgus tālākās attīstības perspektīvas Mg.oec. Vineta Šľepste 

 

Menedţmenta un mārketinga katedra 

Ārējās vides izmaiľas un LR uzľēmumu konkurētspēja 

Darba tirgus vadīšanas problēmas un cilvēkresursu vadošā 

potenciāla attīstība 

Dzīves līmeľa un dzīves kvalitātes problēmas  

Mazā un vidējā biznesa menedţments 

Profesionālās un akadēmiskās augstākās izglītības sistēmas 

pilnveidošana 

Firmas vērtības maksimizācijas vadība 

 

Prognozēšanas kļūdu analīze, izmantojot GARCHA tipa modeļus 

 

Dr.oec. Jānis Ēriks Niedrītis 

 

Dr.oec. Boriss Kurovs 

 

 

Dr.oec. Kalevs Kants 

 

Dr.oec. Andrejs Čirjevskis 

 

Dr.sc.ing. Normunds 

Gūtmanis 

Biznesa izglītības studiju programmas mārketings un menedţments 

Personāla vadības problēmas  

Kvalitātes vadības sistēmas augstskolā 

Dr.oec. Kalevs Kants 
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Zināšanu menedţments 

ES darba tirgus problēmas 

Informācijas sistēmu izstrāde un administrēšana 

Projektu vadīšana 

Motivācijas, stereotipu, inovāciju un kreativitātes problēmas  Mg. phil. Jūlija Bulatova 

 

Informātikas un matemātikas katedra 

Automatizētās apmācības un novērtēšanas sistēmas, trenaţieri 

Informācijas sistēmas un to lietojumprogrammas; kompleksu 

sistēmu analīze un modelēšana; dokumentu pārvaldes sistēmas, 

lēmumu pieľemšanas sistēmas, datu drošība un šifrēšana, www. 

Mg.sc. ing. Aloizs Lešinskis 

Intelektuālās datortehnoloģijas, lēmuma pieľemšanas sistēmas, 

lēmumu koki 

Mg.sc. ing.,Egmonts 

Treiguts 

Matemātiskās metodes ekonomikā 

Algebriskie automāti 
Dr.math. Leonīds Grīnglazs 

 

Valodu katedra 

Zinātnisko rakstu / publikāciju tulkošana 

Vārdu kārtība zinātniskajā literatūrā 
Zigrīda Fricberga 

Kvalitātes sistēmu izstrāde akadēmiskā personāla darba 

uzlabošanai un šo sistēmu aprobēšana augstskolā 

Biznesa situāciju izmantošana programmas 

Biznesa komunikācijas pilnveidošana 

Mg.paed. Tatjana Zakutajeva 

 

Daugavpils filiāle 

Mūsdienu zelta tirgus, tā ietekme uz ES valstu ekonomiku  
Dr. oec., A.Nikolajevs 

Mg.oec. Nataļja Seļivanova  

Nekustāmā īpašuma analīze un novērtējums  Mg.oec. Jānis Radionovs 

Nodokļu sistēmas ietekme uz reģionālo attīstību  Mg. oec. Marina Kuzenko  

 

Citi 

    Biznesa makro vide: novērtēšana un analīze 

    Uzľēmēju gaidu lietderība prognozēšanas mērķim 

Dr. habil. oec., Vulfs 

Kozlinskis 

Intelektuālā uzľēmējdarbība Latvijā Mg.sc. Irina Senľikova 

Projekta vadīšana 

Transportēšana un loģistika 

Eksporta stratēģiskā plānošana 

Dr.sc.ing. Georgijs Burakovs 

 

RSEBAA akadēmiskā personāla kvalifikācijas pilnveidošanas intensitāte ir augsta un kopš 

2005.gada tika ľemta dalība sekojošās konferencēs, semināros un kursos: 

 

Bled pilsētas Menedţmenta Skola (IEDC) 

Bled, Slovēnija 

CEEMAN organizētais Vadības programmas 

seminārs 

Beer Sheva, Izraēla 

 

Starptautiskais simpozijs "Stochastic Models in 

Reliability, Safety and Logistics" (SMRSSL '05) 

COMENIUS Universitāte Seminārs "The implications of Changing 
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Zell am See, Austrija Environment for Business Education" 

Dienvidurālu Valsts Universitāte 

Čeļabinska, Krievija 

Konference "Biznesa un biznesa izglītības 

sadarbība Krievijas reģionos: problēmas un 

risinājumi" 

Bled pilsētas Menedţmenta Skola 

Bled, Slovēnija 

Seminārs "Consultancy for Management 

Educators" 

Sanktpēterburgas Valsts Inţenierekonomikas 

Universitāte 

Sanktpēterburga, Krievija 

Konference „Reģiona ekonomikas pārvaldes 

aktuālās problēmas” 

World Council for Corporate Governance 

Londona, Lielbritānija 

6. Starptautiskā konference „World Council for 

Corporate Governance” 

Bled pilsētas Menedţmenta Skola (IEDC) 

Bled (Slovēnija) 

Apmācības kurss IMTA 2005 

Rīga, Latvija Konference "BALTIJAS FORUMS 2005" 

Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitāte 

Minska, Baltkrievija 

VI starptautiskā konference "Menedţmenta un 

mārketinga teorija un prakse" 

Ventspils Augstskola 

Ventspils, Latvija 

Starptautiskā zinātnes konference „Information 

Society and Modern Business” 

University of Greenwich Business School 

Londona, Lielbritānija 

3. Starptautiskā zinātnes konference „Accounting 

and Finance in Transition” 

Harvard Business School 

Bostona, ASV 

EUROPEAN ENTREPRENEURSHIP 

COLLOQUIUM ON PARTICIPANT-

CENTERED LEARNING 

Cape Town, Dienvidāfrika 5. Starptautiskais Uzľēmējdarbības Forums 

EFMD 

Barselona, Spānija 

35. starptautiskā konference "Entrepreneurship, 

Innovation and Small Business Conference 2005: 

Sustaining the Entrepreneurial Spirit Over Time" 

Latin American Cuoncil of Management 

Schools 

Santiago,Čīle 

GLOBAL FORUM ON MANAGEMENT 

EDUCATION 

Vytautas Magnus University 

Kauľa, Lietuva 

Starptautiskā konference „Humanities in New 

Europe” 

Rīga, Latvija  Latvijas Personāla vadības kongress 2005 

Tallinna, Igaunija 3rd Annual BMDA Conference „A Celebration 

of Variety Building on Differences” 

Rīga, Latvija 9.Personāla vadības konference 

Rīga, Latvija Latvijas inteliģences 59.konference „Latvija 

Eiropā-kas nu būs? Latvijas reģionu (novadu) 

jaunas iespējas un jaunas rūpes” 

 

Kopš 2004.gada RSEBAA akadēmiskais personāls iesaistījies šādos pētījumu projektos: 
 

Nosaukums RSEBAA dalībnieki  

Nordplus Neighbour 

„Creation of training programme for human 

resource development and promotion of 

social responsibility‖. 

Mg.phil. Jūlija Bulatova, RSEBAA 

 

„Sustaining the Entrepreneurship Spirit in 

Latvia/Norway‖ 

Dr.oec. Andrejs Limanskis, RSEBAA 

Dr.oec.doc. Boriss Kurovs, RSEBAA 
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Partneris: The University of Life Sciences 

(UMB) 

Assoc.prof.Gro Ladegard un Prof. Anders 

Lunnan 

„European Thematic Network for the 

Excellence in operations and supply chain 

management education, research and 

practice‖ (THENEXOM) 

Dr.sc.ing. Georgijs Burakovs, RSEBAA 

Citi dalībnieki: 

University of Sevilla (Spānija), IESE Business 

School – University of Navarra (Spānija), 

University of Padova (Itālija), Aston University 

(Lielbritānija), Corvinus Unversity of Budapest 

(Ungārija) u.c. 

LZP projekts 04.1446  

"Izglītības ekonomiskā efektivitāte Latvijā. 

Izglītības ietekme uz ienākumu apjomu un 

nodarbinātības līmeni." 

Projekta vadītājs: Dr.oec., Andrejs Nikolajevs, 

RSEBAA Daugavpils filiāle 

Projekta izpildes termiľš: 2005 - 2007.g. 

Finansējuma apjoms 2005.gadā: 952 Ls 

Finansējuma apjoms 2006.gadā: 952 Ls 

National partner, member of the project core 

group in EU Sixth Framework Research 

Programme Quality of Life and Management of 

Living Resources: STREP ―Agricultural 

Member States Modelling for the EU and 

Eastern European Countries‖ (SSPE-CT-

2005-021543) 2006  

Projekta vadītājs:  

Dr.oec., Danuta Jasjko, Ekonomikas un finansu 

katedras vadītāja, RSEBAA 

The Swedish Foundation for small business 

research (FSF) projects 

„Creating a systematic evaluation methods in 

the area of entrepreneurship and innovation 

policy‖  

RSEBAA – projekta nacionālais partneris 

Finansējuma summa: 4 milj. NOK 

Izpildes termiľš: 2006-2008.g. 

 

 

Latvijas Zinātnes Padomes grants: „Baltijas 

valstu uzľēmējdarbības vides attīstības 

monitoringa sistēmas metodoloģiskās bāzes 

izstrāde un aprobācija‖. 

Projekta zinātniskais vadītājs:  

Vulfs Kozlinskis 

Projekta laika posms: 2004-2005 

Latvijas Zinātnes Padomes grants:  

„Uzľēmējdarbības vides attīstības 

monitoringa veikšana Latvijas reģionos un tā 

metodoloģiskās bāzes pilnveidošana‖.  

Projekta vadītāji:  

Vulfs Kozlinskis un Jānis Vucāns 

Projekta laika posms: 2006-2007 

NVA ESF projekts „Jaunu nodarbinātības 

iespēju izpēte uz zināšanām balstītā 

sabiedrībā cilvēkresursu un mūţizglītības 

aspektā Kurzemes reģionā‖  

Vadošais pētnieks: Vulfs Kozlinskis  

Projekta izpildes termiľš 06.2006 – 06.2007. 

 

Projekts „Diferencētas pievienotās vērtības 

nodokļa likmes atsevišķām pārtikas grupām 

ietekme uz šo produktu patēriľu un šo 

produktu raţotāju konkurētspēju‖ 

Projekta zinātniskais vadītājs: Vulfs Kozlinskis 
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RSEBAA mācībspēku dalība konferencēs 2007.gadā: 

 

Latvija, Jelgava Ziľojums “Ekonomikas un biznesa studiju ietvaros izmantojamās 

situāciju analīzes metodes” Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

metodiskā darba konference “Studiju kvalitāte”, 19.01.2007. Jelgavā 

(http:/www.llu.lv/?ri=699) 

Latvija, Rīga Latvijas Universitāte, Zinātniskā konference, 05.02.2007. 

Latvija, Rīga Konference “Problēmas Latvijas darba tirgū”, 13.06.2007. Labklājības 

Ministrija 

Latvija, Rīga Seminārs “Latvijas nacionālā ekonomika un cilvēkresursu attīstības 

problēmas un stratēģijas”, 4.04.2007. Rīgas Tehniskā universitāte 

Helsinki, Vācija, 

Salforda 

ERASMUS: 

 HAAGA Helsinki, Somijas bizness Baltijā (8stundas), 03.2007. 

 Rosenheima biznesa skola, Vācijas bizness Latvijā (8 stundas), 

04.2007. 

 Salfordas Universitāte (8 stundas), 06.2007. 

Latvija, Rīga “Latvijas studentu pielāgošanās augstskolai” LU 65.Konference, 

Psiholoģija, 08.02.2007. 

Latvija, Jelgava DU konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika”, 17. – 21.09.2007. 

Mančestera, 

Lielbritānija 

Starptautiskā konference par vecāku cilvēku diskrimināciju un 

nodarbinātību ziemeļrietumos, 12.06.2007. 

Latvija Rīga Studentu zinātniski pētnieciskā konference “Mārketinga zināšanas 

praksē”, RSEBAA, 20.04.2007. 

Dānija, Kopenhāgena NJF kongress “Lauksaimniecības tendences un perspektīvas”, 1.sekcija 

“Skandināvu lauksaimniecība globalizētā tirgū”, 26. -29.2007. 

(http://www.njf2007.dk/) 
 

 
RSEBAA ir dibināta tradīcija organizēt ikgadējas starptautiskas zinatniskās konferences. Kopš 
2006.gada ir organizētas sekojošas konferences:  
 

02 – 03 Februāris 2006 “The next Decade Chalenges for Business” 

01 – 02 Februāris 2007 “Employment and labour market movements – conflicting paradigms in 

the global world” 

10 -11 Aprīlis 2008 ”Sustainable business development under scenarios of possible economic 

slowdown”  
 

RSEBAA Daugavpils filiāles pasniedzēju zinātniskās publikācijas 2000.-2008.gados: 
 

Ekonomika, mārketings, menedţments 

T.Bikovskis 

1. Latvijas vieglo automašīnu tirgus -1995.gada  paradokss// Zinātniskās konferences 

„Akadēmiskās izglītības problēmas”materiāli. DPU. Daugavpils, Latvija. Saule. 2000.g. 

2. Daţi automobiļu tirgus attīstības aspekti (1993-1995) un izmaiľas, kas ir saistītas ar 

izmaiľas ekonomikā kopumā. Zinatniskās konferences „DPU Akademiskās izglītības 

problēmas universitātē” materiāli. Daugavpils, „Saule”, 2001.g.  

3. Внешняя торговля стран Балтии и России// RSEBAA Daugavpils filiāle, 

Starptautiskais jauno zinātnieku rakstu krājums. Daugavpils, Latvija.2005.g. 11, 6.lpp. 

4. Baltijas valstu ārēja tirdzniecība pēc iestāšanas ES // Starptautiskās konferences 

„Konkurence-Integracija-Kooperācija: Baltijas reģiona ekonomikas attīstības reģionālais un 

starptautiskais aspekts” raksta. Latvija. 2005.g. 
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L.Gorbaceviča  

1. Objekta metamorfozes // DPU 8. Ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums. – 

Daugavpils, DPU, 2000., 43 – 48 lpp. 

2. Kāpēc mēs neatsakāmies no filosofijas // DPU EN pasniedzēju un studentu zinātniski 

metodiskās konferences “Akadēmiskās izglītības problēmas universitātē” zinātniskie 

raksti. – Daugavpils, DPU, EN, Saule, 2001., 8 – 10 lpp. 

3. XX gs. pamatvērtības // HF IX Zinātniskie lasījumi. – Daugavpils, DPU, HF, 2002. 102. – 112. 

lpp. 
4. Основные ценности XX века // Finansu socioloģija: problēmas un to risināšana.  

Rakstu krājums. -  Daugavpils, DU, Saule, 2002. 19. – 24.lpp 

5. Naudas filosofija // Gr.: Ekonomikas un uzľēmējdarbības problēmas Latvijā. –    Rīga, 

RSAABA, 2002., 139. – 146.lpp. 

6. Cilvēks ir izvēle // Starptautiskā konference „Eksistence un komunikācija” tēzes. – R., LU 

Filosofijas un socioloģijas institūts, Dānijas Kultūras institūts, 2003. 18.-19. lpp. 

7. Mūsdienu cilvēks. Mūsdienu vērtības // HF XIII zinātniskie lasījumi. – Daugavpils, DU 

HF, 2003. 29.-36. lpp. 

8. Организационная культура и проблемы эффективности // Starptautiskā 

konference «Человек и рынок». – Lublina, Polija, 2004. lpp. 64 – 69. 

9. Globalizācija un hierarhija mūsdienās // Starptautiskā konference „Globalizācija un 

kultūra”. – Daugavpils, DU HF, 2004. 

10. Drošība un tās izteiksme vajadzību hierarhijā // Starptautiskās konferences rakstu 

krājums „Drošība un tautas attīstība”. (iesniegts public.) 

11. Reģionālais ziľojums. Pētījumu materiāli Nr.1 (2004) 

12. Līdzautores V.Boroľenko, I.Ostrovska. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā.  Nr.10. Rīga, 2005., 55.-56.lpp. 

13. Līdzautore V.Boroľenko. Darba laika efektīvas izmantošanas problēmas strādājošo 

latgales iedzīvotāju skatījumā // Reģionālais ziľojums. Pētījumu materiāli Nr.1, 2004., 

53. – 94.lpp. 

14. Every day and ―Other‖ Values // Religia a gospodarka T1, Lublin, 2005, 339.-345.lpp. 

15. Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas // Globalizācija un 

kultūra.Globalizācija un hierarhija mūsdienu sabiedrībā. Zinātnisko rakstu krājums, 

Daugavpils, Saule, 2005., 33.- 40.lpp.  

16. Līdzautores V.Boroľenko, I.Ostrovska. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā Nr.10. Rīga, 2005., 55.-56.lpp. 

17. Время как экономический ресурс в восприятии работающего населения 

регионов Латвии // 2 Всероссийская научная конференция „Сорокинские чтения – 

2005 Будущее России: стратегии развития” 14.-15. декабря 2005 г. – М.:МГУ,2005. 

18. Līdzautores Inta Ostrovska, Vera Boronenko. Laika vadīšana un organizēšana 

uzľēmumos //LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 

2005.gadā. Latvijas Zinātnes Padomes Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu 

komisija, Nr. 11.; Rīga 2006, lpp.62-63. 

19. Рабочее время и его цена // Nowa ekonomija a spoleczenstwo T2, Lublin, 2006, 

стр.391-395 

20. Качество высшего образования в представлении студентов //„Nowoczesnosc 

ponowoczesnosc – spoleczenstwo obywatelskie w Europie sprodkowej i wschodniej, 

Lublin, 2007. 
 

A.Nikolajevs 

1. Cilvēkkapitāla teorija un izglītības ekonomiskā efektivitāte // Rīga, Banku Augstskola, 

2001. 
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2. Tirdzniecības bilances deficīta un ārējā parāda mijiedarbība pārejas ekonomikas 

valstī s// Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 9. Ikgadējās zinātniskās konferences 

rakstu krājums. Daugavpils, DPU. 2001.g. 

3. Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība: vispārīgās tendences un specifika 

// Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 9. Ikgadējās zinātniskās konferences rakstu 

krājums. –Daugavpils, DPU. 2001.g. 

4. Bezdarbs Latvijā: makroekonomiskais aspekts // Akadēmiskās izglītības problēmas 

universitātē. Zinātniskās konferences rakstu krājums.Daugavpils, DPU. 2001.g. 

5. Izglītības ekonomisk efektivitāte // Izglītota Sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīva 

mijiedarbībā. Zinātniskās konferences rakstu krājums. Banku Augstskola. Rīga, latvija. 

2001. g., lpp. 195-200. 

6. Роль региональной торговли в экономике Латвии // Проблемы экономики, 

управления, финансов и информационного обеспечения.  Zinātniskās konferences 

rakstu krājums. Ivanovo. 2001.g., lpp. 65-68. 

7. Влияние образования на размер дохода и уровень занятости // Проблемы 

экономики, управления, финансов и информационного обеспечения. Zinātniskās 

konferences rakstu krājums. Ivanovo. 2001.g., lpp. 127 – 129. 

8. Latvija un Eiropas Savienība // Ekonomikas un uzľēmējdarbības problēmas Latvijā. – 

Rīga, RSEBAA, 2002. 

9. Влияние образования на размер дохода и уровень занятости // Zinātniskās 

konferences „Ekonomikas un uzľēmējdarbības problēmas Latvijā” rakstu krājums. 

RSEBAA. Rīga, Latvija. 2002.g. 

10. Intelektuālais kapitāls un tā loma mūsdienu ekonomikā // Zinātniskās konferences 

„Tautsaimniecības un izglītības problēmas mūsdienu periodā” rakstu krājums. RTU. 2002. 

11. Влияние образования на экономическую стабильность и экономическую 

безопасность // Starptautiskās zinātniskās konferences „Drošība un tautas attIstIba” 

rakstu krājums. 2004.g., lpp. 187.-191. 

12. Роль интеллектуального капитала в современной экономике // Starptautiskās 

konferences   “Czlowiek a rynek” rakstu krājums. Polija, Ļublinas Universitāte. 2004.g.  

13. Экономические аспекты административно-территориальной реформы в 

Латвии // II reģionālās zinātniskās konferences materiāli. Krievija.  2004.g., lpp.260-267. 

14. Izglītības līmenis un nodarbinātība // Konference „Augstākā izglītība 21.gs. sākumā”. 

Daugavpils, Saule, 2005., 106.-110.lpp. 

15. Līdzautore Ļ. Nikolajeva. Уровень образования, занятость и эффективность: 

ситуация в Центральной Европе // Religia a gospodarka, Lublin, Wydavnitstwo KUL, 

2005, T.2., lpp.329-336. 

16. Транзитные перевозки в экономике Латвии // Актуальные проблемы управления 

экономикой региона. Санкт-Петербург, ИНЖЕК, 2005, стр.182 - 186.  
17. Līdzautore Ļ. Nikolajeva. Tertiary education and labour market // Starptautiskās zinātniskās konferences 

„The Next Decade Challenges for Business” rakstu krājums. RSEBAA. Rīga, Latvija. 2006.g., lpp.245-253. 

18. Образование как фактор роста занятости: миф или реальность // Nowa ekonomia 

a spoleczenstwo, Lublin, 2006., 536.-543.стр. 

 

Ļ.Nikolajeva 

1. Municipālo uzľēmumu attīstības problēmas// DPU 9. Ikg. konf. tēzes. – Daugavpils, 

DPU, Saule, 2001. 

2. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в Латвии// Экономическая 

ситуация в России и в ближнем зарубежьем. – Пятигорск, 2001. стр. 71-76 

3. Количественные критерии экономической стабильности и экономической 

безопасности‖// Starptautiskās zinātniskās konferences „Drošība un tautas attIstIba” 

rakstu krājums. Rīga, Latvija. 2004.g., lpp. 167.-171. 
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4. Līdzautors A. Nikolajevs. Уровень образования, занятость и эффективность: 

ситуация в Центральной Европе// Religia a gospodarka, Lublin, Wydavnitstwo KUL, 

2005, T.2., lpp.329-336. 

5. Līdzautors A. Nikolajevs „Tertiary education and labour market‖ // Starptautiskās 

zinātniskās konferences „The Next Decade Challenges for Business” rakstu krājums. 

RSEBAA. Rīga, Latvija. 2006.g., lpp.245-253 

6.  Высшее образование сегодня и завтра //„Nowoczesnosc ponowoczesnosc – 

spoleczenstwo obywatelskie w Europie sprodkowej i wschodniej”, Lublin, 2007. 
 

A. Petrovs 

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 uzľēmumu vadošo 

darbinieku apmācībai. Perfekta Consulting. Rīga, Latvija. 2004.g., 166 lpp. 

 

J. Radionovs  

1. Nekustamā īpašuma tirgus: analīze un novērtējums // 8.Zinātniskā konferences rakstu 

krājums. DPU. 2000.g.   

2. Datorizācijas problēmas Latvijas Zemesgrāmatu nodaļās //  Daugavpils. Saule. 

2001.g. 

3. Prasījuma nodrošinājums lietu tiesībās-ķīla // DU Zinātniskās konferences „Reģiona 

finansu un ekonomiskais potenciāls” tēzes. 2002.g. 

4. Īpašums.Tā iegūšana, izbeigšanās // DU Zinātniskās konferences „Reģiona finansu un 

ekonomiskais potenciāls” tēzes. 2003.g.  

5. Komercķīlas tiesības būtība un nozīme // TSI Zinātniskās konferences tēzes. 2004.g. 

6. Problēmsituācijas „Latvijā dzīvojošo Lietuvas Republikas pilsoľu jaundzimošo 

bērnu tiesību neievērošana‖ analīze // DU Zinātniskās konferences tēzes. 2004.g. 

7. Problēmsituācijas Latvijā dzīvojošo Lietuvas Republikas pilsoľu jaundzimušo bērnu 

tiesību neievērošana analīze // Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences 

materiāli.Daugavpils, Latvija. 2004.g.  

8. Mūsdienīga būvniecības nozares situācija // TSI Zinātniskās konferences tēzes. 2005.g.  

9. Par dzīvokļu īpašnieku kopsapulci // Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences 

materiāli.Daugavpils, Latvija. 2005.g.  

10. Komercķīlas tiesības būtība un nozīme // TSI zinātniskās konferences msteriāli. Rīga, 

Latvija.2005.g. 

 

A. Ruţa  

1. Value orientations of National Groups of Latvia as a Major Factor of Cultural 

Integration in the Ethnic Majority // Scientific articles of the second international 

conference. – Daugavpils, 2000., 64 lpp. 

2. Līdzautore Guseva S. Realization of the correctional work with teenagers. Association 

for Teacher Education in Europe. – ATEE, Klaipeda University, 2000. 

3. Value orientations in the tolerant relations //Tolerance and other psychological and 

pedagogical problems. – Daugavpils, Saule, 2001. 

4. Līdzautors Vorobjovs A. Personības aktivitātes adaptīvi-neadaptīvais modelis: 

pētījuma teorētiskās un eksperimentālās pieejas // ATEE, Spring University, R., 2003. 
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5. Līdzautors Vorobjovs A. Latgales jauniešu Eiropas psiholoģiskās kartes īpatnības // 

Starptautiskās zinātniskās konferences “Drošība un tautas attīstība” materiāli. Daugavpils, 

Latvija. 2004.g. lpp.8. 

6. Līdzautori Vorobjovs A., Raščevskis V., Murašovs V. Social representations of 

economy and political power of EU states among Latvian inhabitants // Baltic Journal 

of Psychology (drukā).  

 

N. Seļivanova 

1. Dārgmetālu un juvelierizstrādājumu tirgus// 9.Ikgadējās zinātniskās  konferences 

krājums. Daugavpils, Latvija. 2001.g. 

2. Мировой рынок золота и его влияние на стабильность валютной системы// 

Starptautiskās konferences “Drošība un tautas attīstība” krājums. Daugavpils, Latvija. 

2004.g., lpp. 282.-285. 

3. Эффективность использования существующих методов финансового анализа при 

оценке деятельности Латвийских предприятий// Starptautiskā konference 

„Centrāleiropas un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā”. 

Daugavpils, Latvija. 2006.g.  

 

V. Siperkovskis 

1. Анализ оценки интеллектуальной собственности и еѐ использования в 

коммерческой деятельности // Baltijas Forums 2005: 10. starptautiskās konferences 

“Lielā XXI gadsimta Eiropa: Kopīgi izaicinājumi? Kopīgas vērtības?” materiāli. Rīga, 

Latvija.  2005.g.   

2. Использование аппарата оценки согласованности суждений при выборе хостинг-

провайдера // Starptautiskā konference 

 

A.Vorobjovs  
1. Personības socializācija un audzināšana: ―konflikts‖ vai ―vienprātība‖ // Starptautiskā. 

konference. “Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā” rakstu krājums. – R., SO 

“Izglītība tautas attīstībai”, 2001., 82. – 89 lpp. 

2. Systemic – Processual Approach to Modeling the Content of  Personality // Proceedings 

of the Association for Teacher Education in Europe Spring University: Today‟s reforms for 

tomorrows school‟s. – Klaipedos Universitetas, 2000. – p.248 –255. 

3. Radošās personības sistēmprocesuālā modeļa saturs // Baltijas valstu psihologu zinātniski 

praktiskā konference “Radošas personības attīstība”. – R., RPIVA – 6 lpp. 

4. Personības attīstības saturs un socializācija // Latvijas Zinātnes Vēstnesis. – R., 2000. 

5. Psiholoģija // Metodiskais pamatlīdzeklis psiholoģijas kursa skolotājiem - LR Izglītības 

ministrijas izd., (latviešu un krievu val.) 1993.  

6. Cilvēks. Daba. Sabiedrība // Mācību līdzeklis psiholoģijā vidusskolas audzēkľiem. – R., 

Zvaigzne, 1993. 

7. Gatavosimies skolai // Metodiskais  palīglīdzeklis bērnudārza audzinātājiem. – R., 

Zvaigzne, 1993. 

8. Psiholoģijas vēsture //Mācību līdzeklis. – Daugavpils, 1995. 

9. Systemic-Processual approach to modeling the Content of Personality. - ATEE Spring 

university, Klaipeda, 2000, 54 – 58 lpp.  

10. Psiholoģijas pamati // Mācību līdzeklis. – R., Mācību Apgāds, 2000. 

11. Methodological Problems in the Systemic-Processual Paradigm of Personality // II 

International conference “Person, Color, Nature, Music. Daugavpils, May, 2000.g. 54-58 

lpp. 

12. Sociālās psiholoģijas teorētiskie pamati. – R., Mācību Solis, 2001. 
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13. Educational potential of the Teacher’s personality // ATEE Spring university, Klaipeda, 

2001, 365 – 373 lpp 

14. Principle of Dialectic conglomeration in the Problem of Measurements of Child’s 

Content of Personality //The International conference “Primary School Entered 2000”. – 

Klaipēda, 2001. 

15. Activity of Personality: Systemic-Processual Approach Principles and Contents // 

Starptautiskā konference “Nove moţnosti vzdelavani a pedagogicky vyzkum”. rakstu 

krājums. -  Ostrava, Check Republic, 2001. 

16. Selectivity of Personality: Systemic – Processual approach Principles and Contents // 

Decade of Reform: Achievements. Challenges problems. - P.IV.ATEE. Spring university, 

Riga, 2002, 4 –15 lpp. 

17. Līdzautors A Ruţa. Personības aktivitātes adaptīvi neadaptīvais modelis: pētījuma 

teorētiskās un eksperimentālās pieejas // ATEE Spring University, Rīga, 2003. 

18. The content of the time perception of theyoth and adults // Proceedings from the 3rd 

Internacional conference “Person. Color. Nature. Music.”, Daugavpils, 2003. 58 – 63. lpp. 

19.   The principle of dialectical conglomeration in the peredization of the personality 

development. Law University of Lithuania. Socialinis darbas Nr. 3 (1) 2004. 100.-

105.lpp. 

20.    Līdzautors Ruţa A. Latgales jauniešu Eiropas psiholoģiskās kartes īpatnības. // 

Starptautiskā zinātniskā konference “Drošība un tautas attīstība”. Daugavpils, 2004, 8 lpp. 

21. Līdzautori Ruţa A., Raščevskis V., Murašovs V. Social representations of economy and 

political power of EU states among Latvian inhabitants // Baltic Journal of Psychology 

(drukā).  

 

Skaitliskās metodes, informācijas tehnoloģijas 

N.Bogdanova 

1. Data Representation Methods for Study Course Development. Journal of Science 

Education. 2006. Vol.7, Special Issue. Bogota, 17 – 20. 

2. Tilings by Corel Draw tools. Abstracts of International Conference „Past and Present of 

Natural Sciences in Daugavpils University”, 2006. Daugavpils: Saule, 15 – 17. 

3. Creating tiling by meaning of 2D graphics applications. Proceedings of  7
th

 International 

Generative Art Conference “GA2004”. Milano, 2005., 287-296.  

4. The use of information technologies for the analysis and design of the methodology for 

a study course of computer graphics. Promocijas darbs. Daugavpils, 2005., 114 p. 

5. Informāciju tehnoloģiju izmantošana datorgrafikas kursa metodikas analīzei un 

projektēšanai. Promocijas darba kopsavilkums. Daugavpils, 2005., 40 p. 

6. The use of information technologies for the analysis and design of the methodology for 

a study course of computer graphics. Proceedings of 4
th

 International conference “Person. 

Colour. Nature. Music”. Daugavpils, 2005., 409 – 423. 

7. Designing of Academic Courses on Base the Technology of Designing of Information 

Systems. Proceedings of 7
th

 International Conference “Generative Art 2004”. Milano, 2004,  

45 – 50. 

8. Līdzautori Ilishko D., Kokina I. Rationale for extending altruistic bonds towards the 

different other in a violent world. Proceedings of 7th ATEE Spring University Tartu, 

Tartu, 2004., 45-51. 

9. Context-modular Approach as the Hypertexts Construction Technology.  Proceedings 

3
rd

 International Conference “Person. Color. Nature. Music”, part 2.  Daugavpils, 2003., 210 

– 216. 

10. Didactics Basics of Context-Modular Approach. Proceedings of VIEWDET 2002 Viena 

International Working Conference – eLearning and eCulture. Wien: Osterriesche Computer 

Gesellschaft, 2003., 21 – 26. 
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11. Context-modular Approach to Designing and Developing Multimedia Educational 

Programs. Proceedings of the 2
nd

 International Tempus DETECH Workshop» Using 

Technology in Open Distance Learning”, Maribor, 2001., 139 – 145. 

12. Принципы разработки пользовательских интерфейсов. 3.straptautiskās zinātniski 

praktiskās konferences materiāli. Rēzekne, 2001., 245. – 247. 

13. Līdzautore Ignatjeva S. ADO tehnoloģija. Izmantošana programmās Visual Basic un 

Delphi. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 9.ikgadējās zinātniskās konferences rakstu 

krājums. Daugavpils: Saule, 2001., 163.-164. 

14. Multimediju izglītojošo programmu projektēšana. Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli Rēzekne, 2000., 116.- 120. 

15. MS Excel laboratorijas praktisko darbu programma. Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli.  Rēzekne, 2000., 112.- 116.  

16. Datu bāzes JET drošības organizācijas principi. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 

8.ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums. Daugavpils: Saule, 2000., 130.-131. 

17. Līdzautore Ignatjeva S. Programmējamo interfeisu problēmas. 2.starptautiskās 

zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils, 2000., 278.-283. 
 

V. Gedroics 

1. Matemātiskās metodes ekonomikā (datorsalikums). - 2006., 91 lpp. 

http://www.de.dau.lv/matematika/rindas.pdf (2005.) 

2. Vairāku argumentu funkciju integrālrēķini (2004.) 

http://www.de.dau.lv/matematika/int2.pdf 

3. Ievads matemātiskajā analīzē (2003.) http://www.de.dau.lv/matematika/ievmatanavit.pdf 

4. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini (2002.) 

http://www.de.dau.lv/matematika/funl.pdf 

5. Viena argumenta funkciju integrālrēķini (2002.) http://www.de.dau.lv/matematika/int 1 

.pdf 

6. Vairāku argumentu funkciju diferenciālrēķini (2002.) 

http://www.de.dau.lv/matematika/fun2.pdf 

7. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini. - DPU: izd. "Saule", 2002. -100 lpp. 

http://www.de.dau.lv/matematika/funl.pdf 

8. Kombinatorika. Algebras profilkursa jautājumi (datorsalikums). - 2001. 

9. Elementārā      skaitļu      teorija.      Algebras      profilkursa     jautājumi. -DPU: izd. 

“Saule”, 2000. - 54 lpp.    
 

A. Vagalis 

1. Kad bērnam uzticēta datorpele, ţurnāls "Mans mazais", 2001 Nr. 9, 40-41 lpp. 

2. Publikācija konferences "Person. Color. Nature. Music", The Fourth International 

Conference May 18-21, 2005, Daugavpils, Latvia rakstu krājumā. Andris Vagalis, "Open 

Source Using Facility in Multimedia Technologies" 530-535 lpp 

3. Publikācija konferences "Information technologies for rural development", International 

Scientific Conference October 19-20, 2006, Jelgava, Latvia rakstu krājumā. Andris 

Vagalis, "Open Source software for Rural Development " 28-33 lpp 

 

RSEBAA Daugavpils filiāles studiju programmas „Namu apsaimniekošana un 

pārvaldīšana‖ pasniedzēju realizētie projekti 2004. – 2008.g.: 

 

1. Daugavpils attīstības ilgtermiľa stratēģija, 2004 (A.Nikolajevs, O.Petkune); 

2. Augstākās izglītības stratēģija un perspektīvas Latvijā, 2005 (A.Nikolajevs, Ļ.Nikolajeva, 

I.Ostrovska); 

http://www.de.dau.lv/matematika/rindas.pdf%20(2005
http://www.de.dau.lv/matematika/int2.pdf
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3. Izglītības ekonomiskā efektivitāte Latvijā. Izglītības ietekme uz ienākumu apjomu un 

nodarbinātības līmeni, 2004.-2005. Latvijas Zinātľu padomes projekts Nr.: 05.1446.  

(A.Nikolajevs, Ļ.Nikolajeva); 

4. Laika vadīšana un organizēšana uzľēmumos 2004. Latvijas Zinātnes padomes projekts 

(L.Gorbaceviča); 

5. Intercultural Knowledge Management.  Eiropas Savienība. (I. Senľikova); 

6. Agricultural Member States Modelling for the EU and Eastern European Countries  

ES Sestās ietvarprogrammas zinātniskais pojekts Nr. SSPE-CT-2005- 021543); 

7. Creating a systematic evaluation methods in the area of entrepreneurship and 

innovation policy. The Swedish Foundation for small business research (FSF). Izpildes 

termiľš 2006.-2008. gads. (V. Kozlinskis); 

8. Jaununo darbinātības iespēju izpēte uz zināšanām balstītā sabiedrībā cilvēkresursu 

un  ūţizglītības aspektā Kurzemes reģionā. NVA ESF projects. Izpildes termiľš 2007. 

gads jūnijs (V. Kozlinskis, B. Kurovs). 
 

7.6.2.2. RSEBAA akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas plāns  

Pasniedzēji, kuri ir piedalījušies semināros, konferencēs, kvalifikācijas paaugstināšanas 

programmās, regulāri dalās pieredzē katedru sanāksmēs un augstskolas metodiskajos semināros. 

RSEBAA akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas ietvaros paredzēti 

pasniedzēju individuālās kvalifikācijas paaugstināšanas ikgadēji pasākumi.  

7.6.tabula 

 
RSEBAA akadēmiskā personāla zinātniskā tālākizglītība 2007./2008. studiju gadā 

 

Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds Tālākizglītības veids Promocijas darba tēma 

1.  Irina Senľikova Doktorantūra 

Leon Koţmiľski 

Uzľēmējdarbības un 

menedţmenta 

akadēmija 

Intelektuālās uzľēmējdarbības 

rašanās modeļi Latvijā  

2.  Līga Leitane Doktorantūra LU Enerģētikas finanšu problēmas 
Latvijā 

3.  Fēlikss Polis Doktorantūra LU Eiropas Savienības darba tiesības, 
problēmas un risinājumi 

4.  Leonīds Kremers Doktorantūra TSI Intelektuālas transporta sistēmas 
modeļu izstrāde un pētīšana 

5.  Vineta Šľepste Doktorantūra LU Parādu vērstpapīru tirgus attīstības 
problēmas Latvijā 

6.  Normunds Gūtmanis 2007. gada 7.maijā 

RTU aizstāvēts 

promocijas darbs 

Nosacīti heteroscedastisku 
regresijas modeļu jutīguma 
analīze un prognozēšana 

7.  Egmonts Treiguts Doktorantūra RTU Laika rindu analīze lietojot 
mākslīgus neironu tīklus 

8.  Jūlija Bulatova Doktorantūra LU Biznesa līderu koučinga ētiskie 

aspekti 
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RSEBAA Daugavpils filiāles akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas plāns 

7.7.tabula 

RSEBAA Daugavpils filiāles zinātniskās pētniecības darba plāns 2008.-2012. gadam: 

 

Starptautisko zinātnisko konferenču 

organizēšana 

2009., 2012. 

Zinātnisko darbu tematisko krājumu izdošana 
katru gadu 

2008; 2009; 2010 

Studentu zinātnisko darbu krājumu izdošana 
katru gadu 

2008; 2009; 2010 

Studentu zinātnisko konferenču organizēšana 
katru gadu 

2008; 2009; 2010 

Mācību un metodiskās literatūras izstrāde un 

izdošana 

3 mācību-metodiskie izdevumi 5 

gadu laikā 

Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs 

Profesori, docenti – katru gadu ne 

mazāk kā viena konference; 

Lektori – ne mazāk kā trīs 

konferences 5 gadu laikā. 

Publikācijas zinātniskajos izdevumos 

Profesori, docenti – ne mazāk kā 

divas gadā; 

Lektori – ne mazāk kā viena gadā. 

Doktora disertāciju aizstāvēšana 
2009. gads – 2 cilvēki; 

2010. gads – 2 cilvēki. 

Piedalīšanās starptautiskajos zinātniski-

praktiskajos projektos 

Ne mazāk kā 2 projekti 5 gadu laikā 

Piedalīšanās Latvijas  zinātniski-praktiskajos 

projektos 

Ne mazāk kā 2 projekti 5 gadu laikā 

 

7.8.tabula 
RSEBAA Daugavpils filiāles mācībspēki, kas mācās doktorantūrā 

Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds Nozare Programma Mācību iestāde 

1.  Teodors Bikovskis Ekonomika doktorantūra  Daugavpils Universitāte 

2.  Ilona Kuľicka Ekonomika doktorantūra 

Latvijas 

Lauksaimniecības 

universitāte 

3.  Inta  Ostrovska Psiholoģija doktorantūra Latvijas Universitāte 

4.  Jānis  Radionovs Loģistika doktorantūra 
Transporta un Sakaru 

institūts 

5.  Nataļja  Seļivanova Ekonomika doktorantūra Daugavpils Universitāte 

6.  Tengizs  Vadakarija 
Tiesību 

zinātnes 
doktorantūra 

Maskavas universitāte 

7.  Sandra Zelča Ekonomika doktorantūra  Daugavpils Universitāte 

8.  Andrejs Zelčs Ekonomika doktorantūra  Daugavpils Universitāte 
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7.6.2.3. RSEBAA izdevējdarbība no 2000.gada līdz 2008.gadam 

 

Lai paaugstinātu RSEBAA mācību procesa kvalitāti un veicinātu RSEBAA 

atpazīstamību, RSEBAA izdevējdarbības mērķis ir sagatavot, iespiest un realizēt RSEBAA un 

citu mācību iestāţu studentiem un mācību spēkiem, kā arī visplašākajai ar uzľēmējdarbību 

saistītajai sabiedrības daļai izdevējdarbības izstrādnes latviešu, angļu, krievu un citās valodās:  

 Senľikova I. Intellectual Entrepreneurship in Latvia. The International Journal of 

Entrepreneurship and Innovation, Volume 3, Number 1, February 2002; 

 Senľikova I., Kalniľa E. Assessing Management Training Needs in Central and Eastern 

Europe. Survey of Selected Enterprises in Latvia, European Training Foundation, 2000; 

 Kuzmina I., Enterpreneurship and Small Business Development in Latvia // Small Firms 

and Economic Development in Developed in Transition Economics: A Reader, Edited by 

David A.Kirby and Anna Watson. / Ashgate. ISBN 0754630609. London 2003; 

 Kuzmina I., Šulca O., Sproģe I.,Kapitāla aktīvdaļas cenu veidošanās dinamiskā modeļa 

analīze / LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2002. gadā, 

Nr.8, Rīga, 2003; 

 Kuzmina I., Oļevskis G., Saulītis J., Dzelmīte M. Latvijas rūpniecības konkurētspēja 

ārējā tirdzniecībā / LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 

2002. gadā, Nr.8, Rīga, 2003; 

 Niedrītis J. Ē. Inovatīvā uzľēmējdarbība un tās veicināšana (starptautiskā zinātniskā 

konference "Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību"), 

Rēzekne, 2000, 268.-272. lpp.(līdzautore V.Niedrīte); 

 Pavļenko O., Gūtmanis N. Latvian Financial Market Analysis Using Software 

WINRATS, 1st International Conference APLIMAT, 2002; 

 Ajevskis V., Gūtmanis N. Modeling of the Latvian Term Structure of Interest rate, 1st 

International Conference APLIMAT, 2002; 

 Ajevskis V., Gūtmanis N., Liepa E. Possibilities to forecast indicators of Latvia's 

economics, RA starptaut. konf. rakstu krājums, Rīga, 2002; 

 Niedrītis J.Ē. Mārketings. Rīga, 2001. -241 lpp. 

 Bahmane L. Mārketings (krievu valodā),  Rīga, 2002– 184 lpp. 

 Rurāne M. Finanšu pārvaldība. Rīga, 2001. - 248 lpp. 

 Buiķis M. Finanšu matemātika. Rīga, 2002. -124 lpp. 

 Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. Rīga, 2000. - 324 lpp. 

 Forands I., Bokums Z. Personālvadības rokasgrāmata. Rīga, 2000. – 139 lpp. 

 Pētersons L., Dzedons A., Caune J. Stratēģiskā vadīšana. Rīga, 2000. - 231 lpp. 

 Forands I. Personāla vadība. Rīga, 2002. – 184 lpp.  

 John Dobson. Industrial Relations in Poland: Survey evidence of workers and managers 

attitudes and behaviour. Riga: RISEBA, 2000. 41 p. Research Series: Business in Central 

and Eastern Europe. ISBN 9984-705-00-5 

 Māris Buiķis. Finanšu matemātika. Rīga: RSEBAA, 2002. 104 lpp. Sērija: Biznesa 

izglītības bibliotēka. ISBN 9984-70-01-3  

 Ekonomikas un uzľēmējdarbības problēmas Latvijā: Zinātnisko rakstu izlase. Rīga: 

RSEBAA, 2002. 159 lpp. Teksts latviešu, angļu un krievu valodā. ISBN 9984-705-02-1 

 Леонид Гринглаз, Евгений Копытов. Высшая математика для экономистов: Ч 1. 

Рига, 2003. 230 c. ISBN 9984-705-03-X 

 Леонид Гринглаз, Евгений Копытов. Высшая математика для экономистов: Ч 2. 

Рига, 2003. 184 c. ISBN 9984-705-04-8 

 Grigorijs Oļevskis. Starptautiskā tirdzniecība. Rīga: RSEBAA, 2003. 204 lpp. ISBN 9984-

705-05-6 
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 Leonīds Grīnglazs, Jevgeľijs Kopitovs. Matemātiskā statistika: Ar datoru lietojuma 

paraugiem uzdevumu risināšanai. Rīga: RSEBAA, 2003. 310 lpp. Sērija: Biznesa 

izglītības bibliotēka. ISBN 9984-705-06-4 

 Leonīds Grīnglazs, Jevgeľijs Kopitovs. Augstākā matemātika ekonomistiem: Ar datoru 

lietojuma paraugiem uzdevumu risināšanai. Rīga: RSEBAA, 2003. 380 lpp. Sērija: 

Biznesa izglītības bibliotēka. ISBN 9984-705-07-2 

 Māris Buiķis. Finanšu matemātika. Rīga: RSEBAA, 2004. 124 lpp. Sērija Biznesa 

izglītības bibliotēka. ISBN 9984- 705- 08- 0  

 Fēlikss Polis. Ievads Eiropas Savienības darba tiesībās = Introduction to European Union 

Labour Law. Rīga: RSEBAA, 2004.–240 lpp. – Sērija Biznesa izglītības bibliotēka. ISBN 

9984-705-09-9 

 Ekonomikas un finanšu problēmas Latvijā: II Starptautiskā studentu zinātniskā 

konference: Rakstu krājums. Rīga: RSEBAA, 2005. 269 lpp. ISBN 9984- 705- 11-0  

 Leonīds Grīnglazs, Jevgeľijs Kopitovs. Krājumu pārvaldības pamati. Rīga: RSEBAA, 

2005. 96 lpp. Sērija: Biznesa izglītības bibliotēka. ISBN 9984-705-16-1 
 Marita Rurāne. Finanšu menedţments. Rīga: RSEBAA, 2006. 384 lpp. Sērija: Biznesa 

izglītības bibliotēka. ISBN 9984-705-12-9 
 D.Jasjko, T.Ivanova, Ē.Pančenko. Piensaimniecības nozares attīstības analīze un 

konkurētspējas novērtējums Latvijā un ES tirgū// RSEBAA ziľojums.  

(http://www.llu.lv/?mi=81&projekti_id=497) 

 Jasjko D. The role of CAP support for development of the agricultural sector and 

competitiveness of food products: some comparisons among EU countries// 23 rd NJF 

Congress  „Trends and Persectives in Agriculture”, Nordic Association of Agricultural 

Scientists. NJF report. Vol 3, Nr 2, 2007. 129.-130.pp. 

 I.Bērziľa, I.Germane. Slepenais ierocis – iekšējais mārketings// Office Manager- Nr.31, 

jūlijs/augusts, 2007.:52. – 55.lpp. 

 K.Gorbunova. Анализ потоков трудовых ресурсов Латвии// Baltijas Foruma 12. 

starptautiskā konference ”Latvijas ekonomikas līdzsvarota attīstība: problēmas, riski, 

perspektīvas”, notika 2007. gada 25. maijā., 148. – 158. lpp. 

 L.Grīnglazs, J.Kopitovs, A.Muravjovs Multiproduct Inventory Control Models with 

Fixed Interval Between Moments of Ordering.: Proceedings of the 7
th

 International 

Conference “RELIABILITY and STATISTICS in TRANSPORTATION and 

COMMUNICATION” (RelStat'07), October 24-27, 2007, Riga, Latvia, p. 149 

 N. Konovalova Eksperts: Uzkrājums veidot nav sareţģīti, „Neatkarīgā Rīta Avīze”, 

14.06.2007. 

  N. Konovalova Создание накоплений зависит от личных финансовых целей 

каждого// „Телеграф”,15.06.2007 

 L.Krēmers «Использование языков онтологии для обмена знаниями в   

информационных системах , Rīga 2007. TSI. 

 I. Kuzmina Latvian Financial Reporting and International Harmonisation.// International 

Journal of Applied Finance for Non-Financial Managers. ISSN 1742-528X. Volume:2, 

issue:2, UK. Htpp://www.managementjournals.com 

 S. Blumberga Vadītāju vīriešu un sieviešu apmierinātības ar darbu, lojalitātes pret 

profesiju un nodoma aiziet no darba atšķirības// DU konferences „Person. Color. Nature. 

Music.” rakstu krājums, 2007. 

 A. Čirjevskis How to Create Competence-based Synergy in M&A// The ICFAI Journal of 

Mergers & Acquisitions. India. “, Vol. IV No 1, ISSN 0972-9232. Reference N313-2007-

03-03-01. March 2007. 

 A. Čirjevskis, I. Ludviga  Competitive Advantage based on Cultural Identities of 

Localities in the Era of Globalization// Uncertain Transformation – New Domestic and 
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International Challenges. Proceedings of the International Conference. Riga, November 

9-11, 2006., - Proceedings, Latvijas Universitāte, 2007. 

 Ē.Pančenko. Konkurence graudu un to produktu raţošanas tirgū 

(http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/petijumi/konkurence_graudu_nozare.pdf) 

 T.  Zakutajeva Enhancing Small and Medium-sized Enterprises Competitiveness through 

Intellectual Property Protection and Management: the Regulations of Trademark Use and 

Registration in Latvia// RSEBAA Starptautiskas zinātniskas konferences rakstu izlase, 

2007, Rīga, 42. lpp. 

 Nipers A., Kozlinskis V. Auziľš A. Effect of value Added Tax Rate Changes on Market 

Equilibrium. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure 

Development, ISSN 1822-6760, UDK 658(474.5)(06)Va 24, p. 15- 23, Akademija, 2008 

 

Metodiskās izstrādnes 

7.9. tabula  

2002.-2008.gadā sagatavotās metodiskās izstrādnes 

 

Ekonomikas un 

finanšu katedra 

Menedţmenta un 

mārketinga 

katedra 

Tiesību zinību 

katedra 

Informātikas un 

matemātikas 

katedra 

33 izstrādnes 128 izstrādnes 18 izstrādnes 63 izstrādnes 

 

 

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

 Saskaľā ar „Augstskolu likuma” 27.pantu, RSEBAA akadēmisko personālu veido: 

profesori, asociētie profesori, docenti, vadošie pētnieki, lektori, pētnieki, asistenti. Akadēmiskie 

amati RSEBAA tiek ieľemti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, vēlēšanu kārtībā, ko 

nosaka augstskolas „Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos RSEBAA”. Nolikumā 

iekļauti docētāju kvalifikācijas un atbilstības kritēriji atbilstoši „Augstskolu likuma” 32.,36., 38., 

39. un 40. pantam.  

 RSEBAA rektors slēdz attiecīgo līgumu ar ievēlēto akadēmisko personālu. Pēc 

ievēlēšanas laika beigām, ja ir nepieciešams, tiek sludināts atklāts konkurss uz konkrētu 

akadēmisko amatu, un notiek standarta vēlēšanu procedūra. 

 RSEBAA akadēmiskais personāls ir aktīvi pilnveidojis savu kvalifikāciju, apmeklējot 

daţādus seminārus, kursus un konferences gan Latvijā, gan citās valstīs, aktīvi iesaistījies 

Eiropas mēroga docētāju mobilitātes aktivitātēs. Augstskolas pamatsastāva pasniedzējiem dota 

iespēju apmeklēt profesionālās pilnveides kursus, ko nosaka Ministru kabineta „Noteikumi par 

prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālai kvalifikācijai”.  

 Lielākā daļa no pamatdarbā RSEBAA strādājošā akadēmiskā personāla ir piedalījušies 

daţādās konferencēs Latvijā un citās valstīs gan ar referātiem, gan tikai kā klausītāji. Gandrīz 

visi pasniedzēji piedalījušies ar studiju kursiem atbilstošos semināros un kursos gan Latvijā, gan 

ārvalstīs. Plašāk apmeklētas, protams, ir Latvijā organizētās starptautiskās konferences. 

Piemēram, pēdējā, 2006. gadā RSEBAA organizētajā starptautiskajā konferencē „The Next 

Decade Challenges For Business” ar ziľojumiem piedalīsies gandrīz 25% RSEBAA docētāju.  

 Laikā no 2000. līdz 2007.gadam RSEBAA pasniedzēji  publicējuši vairāk kā 280 

daţādus rakstus daţāda veida zinātniskos rakstu krājumos (skat. IV.pielikumu). 

 Izdotas vairākas mācību grāmatas, piemēram, pēdējos divos gados: M. Rurāne „Finanšu 

menedţments”; L. Grīnglazs, J. Kopitovs „Krājumu pārvaldības pamati”; F. Polis „Ievads 

Eiropas Savienības darba tiesībās - Introduction to European Union Labour Law”; M. Buiķis 

„Finanšu matemātika”; J.Ē. Niedrītis „Mārketings”. 

http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/petijumi/konkurence_graudu_nozare.pdf


©RSEBAA, 2009  studiju programma "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" (1.līmenis) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 65 

 Izstrādājot RSEBAA stratēģiju, 2007. gadā ir aktivizēts darbs pie personālvadības 

jautājumu risināšanas, pagaidām gan tikai atsevišķu aktivitāšu veidā, pakāpeniski strādājot pie 

personālpolitikas stratēģijas un personālvadības sistēmas izveides. Tā, piemēram, RSEBAA 

Informācijas sistēmā ir paredzēts akadēmiskā personāla elektroniskais reģistrs; augstskolā 

stratēģijā paredzēti līdzekļi un pasākumi jaunu, perspektīvu doktoru piesaistīšanai pamatdarbā 

RSEBAA; tiek veidota doktoru studiju programma Vadībzinātnes nozarē, kura paredzēta savu 

doktoru sagatavošanai. 

 Izstrādāti daţādi normatīvie dokumenti (piem., par akadēmiskā personāla vēlēšanām, par 

administratīvā personāla vēlēšanām, docētāju pienākumiem, u.c.), uzsākts darbs pie jaunas 

novērtēšanas un darba samaksas sistēmu izveides, kas balstīta uz vienlīdzības un caurspīdīguma 

principiem. 

 RSEBAA attīstības plānā paredzēta akadēmiskā personāla aptauja par apmierinātības 

jautājumiem.  

 

7.7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

7.7.1. Finansēšanas avoti 

Kopš dibināšanas brīţa RSEBAA darbojas saskaľā ar pašfinansēšanās principiem. 

RSEBAA 01.01.2008. g. pieder nekustamais un kustamais īpašums Ls 944 815 (Deviľi 

simti četrdesmit četri tūkstoši astoľi  simti piecpadsmit lati ) apmērā,  ko sastāda: 

1. Zeme, Meţa iela 1, k.2, Rīga      53 042 

2. Ēka, Meţa ielai 3, Rīga    536 008 

3. Ēka, Mihoelsa 47, Daugavpils   84 239 

4. Dzīvoklis-viesnīca, Čaka 44-19                       181 437 

854 726 

  RSEBAA kustamās mantas vērtība:   LVL 90 089 

tai skaitā: 

 Datortehnika      LVL 47 516 

 Iekārtas      LVL 18 993 

 Mēbeles      LVL 21 773 

 Citi (inventārs, autotransports, elektrotehnika) LVL 1 807 

 

RSEBAA ar esošo īpašumu un pamatlīdzekļiem garantē visiem studentiem studiju 

nodrošinājumu - iespēju turpināt studijas citās augstskolās, gadījumā ja RSEBAA vai 

programmas darbība tiek apturēta.  

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Namu 

apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ galvenais finansējuma avots ir studiju maksa. Studijas tiek 

finansētas par pašu studējošo, citu fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, pārējiem finansējuma 

avotiem, kā arī valsts kredītiem. Studiju maksa tiek noteikta, balstoties uz viena studējošā 

vidējām izmaksām, saskaľā ar tirgus cenām. Studiju maksas apmēru un kārtību katram studiju 

gadam nosaka un apstiprina RSEBAA Senāts. Maksa par studijām programmā „Namu 

apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ svārstās no 850,-Ls līdz 990,-Ls atšķirībā no studiju 

formas un veida. 

 RSEBAA Daugavpils filiālē 2008./2009.studiju gadā studiju programmā „Namu 

apsaimniekošana un pārvaldīšana‖  studiju maksa sastādīja Ls 560 nepilna laika studējošiem. 

Šie naudas līdzekļi ir pietiekami, lai pilnībā segtu visas izmaksas, saistītas ar studējošo 

izglītošanu dotajā studiju programmā. RSEBAA kopumā un RSEBAA Daugavpils filiāles 

atsevišķi finansiālais stāvoklis ir vērtējams kā stabils, Daugavpils filiāles ienākumi un peļľa 

pastāvīgi palielinās. 
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RSEBAA studiju programmas izmaksu struktūra: 

   docētāju atalgojums  49 % 

   administratīvie izdevumi 37 % 

   citi izdevumi   14 %  

 

 RSEBAA studējošiem ir iespējamas šādas studiju finansējuma formas: 

 studējošo personīgie līdzekļi; 

 darba devēju finansējums; 

 studiju un studējošo kredīti Ministra kabineta noteiktajā kārtībā; 

 sponsoru finansējums. 

RSEBAA ir sekojošas studiju apmaksas iespējas: 

 par visu programmu kopumā; 

 par vienu semestri; 

 saskaľā ar līgumā paredzēto maksājumu grafiku, precīzi ievērojot maksāšanas 

termiľus un maksājamās summas. 

 

7.7.2. Infrastruktūras nodrošinājums 

7.7.2.1. RSEBAA telpas 

 Nodrošinājums ar telpām, kas paredzētas studiju procesa realizācijai RSEBAA, salīdzinot ar 

2003./2004.st.g., ir krietni uzlabojies. 2008.gada 1.janvārī RSEBAA kopējā telpu platība 

sastādīja 6547.02 m
2
, no tiem 3340 m

2
 paredzēti studiju un zinātniskajam darbam, 149 m

2
 

sportam. Augstskolā ir 33 auditorijas, ar ietilpību no 24 – 121 vietai, no kurām divas - 99 un 121 

vietas, trīs – 78-90, viena – 66, piecas – 50-58, četras - 40-48, sešas - 36, trīs – 30-34, četras – 24 

vietu auditorijas. Augstskolā ir 6 datoru klases. RSEBAA darbojas kopēšanas centrs. RSEBAA 

studējošiem ir iespēja izmantot īrēto sporta zāli. 

 Visas auditorijas ir aprīkotas ar vizuālās demonstrēšanas iekārtām, 13 auditorijās ir uzstādīti 

jaudīgi stacionāri video projektori. RSEBAA studiju procesa nodrošināšanai tiek izmantoti 209 

datori, no kuriem 144 paredzēti studiju darbam.  

 Atjaunotā trīsstāvu ēka, ar platību 2155.02 m2, ir liels papildus atbalsts studiju procesa 

nodrošinājumam. Ēkas pirmajā stāvā ir trīs 20 - 30 vietu auditorijas; otrajā stāvā – trīs lielas 

amfiteātra tipa auditorijas, kas aprīkotas ar mūsdienīgām komunikāciju iekārtām un sensoriem 

centralizētās vadības pultīm (sk. 7.30.attēlu); trešajā stāvā ir sešas 40 - 48 vietu auditorijas. 

Studējošo un docētāju vajadzībām abās RSEBAA studiju ēkās atrodas kafejnīcas, un ir izvietoti 

kafijas automāti. 
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RSEBAA studiju telpas administratīvajā korpusā

Auditoriju Kopā:

numurs 102 103 103A 109 112 113 114 217 218 302 303 306 312 313 316 317 214 17

Vietu

skaits 56 30 56 24 36 34 36 58 54 24 24 121 24 36 78 34 50 775

Stacionārais 

video

projektors jā jā jā jā 4

RSEBAA datoru klases 

Auditoriju Kopā:

numurs 202 204 205 206 209 5

Vietu

skaits 30 22 16 18 16 102

Stacionārais 

video

projektors

 RSEBAA telpas studiju korpusā

Auditoriju Kopā:

numurs 12 13 14 21 24 25 31 32 33 34 35 11

Vietu

skaits 36 36 36 66 88 99 90 40 40 44 48 623

Stacionārais 

video

projektors jā jā jā jā jā jā jā jā jā 9
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7.30.attēls. RSEBAA auditoriju automatizēto vadības sistēma. 
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Pašlaik RSEBAA īpašumā ir ēkas Daugavpilī, Mihoelsa ielā 47, daļa. RSEBAA pilnībā 

apsaimnieko ēkas otro un trešo stāvu un lielāko pirmā stāva daļu. 

Kopējā RSEBAA Daugavpils filiāles telpu platība ir vairāk nekā 1000 m
2
 (apmēram 

90% no visas ēkas platības).  

Šī platība ir pietiekoša, lai studiju process RSEBAA Daugavpils filiālē tiktu realizēts 

sekmīgi. Pašlaik pilnīgi ir atjaunota lielākā studiju telpu daļa. 2002.gadā RSEBAA piederēja 

septiľas 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. 

7.10.tabula 

Auditoriju skaits RSEBAA Daugavpils filiālē 

 
Auditoriju skaits 

01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.07 01.01.08 

Studiju auditorijas 7 9 10 10 10 

Datoru klases 2 2 3 3 3 

Bibliotēka un lasītava 2 2 2 2 2 

Citas telpas 16 14 17 17 17 

 

RSEBAA Daugavpils filiālē lielākā daļa auditoriju ir paredzētas 40–50 vietām, kas ļauj 

racionāli organizēt studiju procesu. Vidējā vienas auditorijas platība sastāda 50–60 m
2
. Tajā pašā 

laikā ir auditorijas, kas paredzētas 60 – 70 studentiem, kas tiek izmantotas lekciju lasīšanai un 

semināru, konferenču organizēšanai (auditoriju platība 60–70 m
2
).  

RSEBAA Daugavpils filiālē studējošajiem ir pieejamas trīs datorklases, kurās 

vienlaicīgi var strādāt gandrīz 60 studenti. Visiem datoriem ir labs programmnodrošinājums un 

pieslēgums Internet tīklam. 

7.11.tabula 

Vietu skaits auditorijās RSEBAA Daugavpils filiālē 

 Vietu skaits auditorijās 

01.01.03. 01.01.04.  01.01.05. 01.01.07. 01.01.08. 

Studiju auditorijas 285 430 462 462 462 

Datoru klases 38 38 58 58 58 

 

Pasniedzēju rīcībā ir nepieciešamais aprīkojums kvalitatīvam darbam lekcijās - 

magnetofoni (audio, video), televizori, kodoskopi, datorprojektori. 

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. 

 

7.7.2.2. Datorklašu aprīkojums un informācijas tehnoloģiju izmantošana 

Datoru sistēmas attīstīšana: 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu augstskolas darbu, tika veikta esošās datortehnikas un 

datorsistēmu modernizācija: 

2002. gadā: 

 divās datoru klasēs tika iegādāti jaunākie datoru modeļi; 
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 lielākai daļai no pārējiem datoriem tika palielināta ātrdarbība ar operatīvā atmiľas 

apjoma palielināšanu; 

 visās darba vietās tika uzstādīta jaunākā MS Office versija; 

 lai samazinātu slodzi esošiem diviem lokālā tīkla serveriem un sadalītu to funkcijas, 

tika uzstādītas un iedarbinātas četras jaunas serveru sistēmas, tajā skaitā trīs atsevišķi 

Web-serveri un E-pasta serveris;  

 „ugunsmūra” funkciju izpildīšanai tika uzstādīta specializēta iekārta; 

 konferenču auditorija tika pilnīgi aprīkota ar multimediju tehniku; 

 tika iegādāti 7 LCD projektori, 3 portatīvie datori, digitālā foto un video kamera. 

2003. gadā: 

 datoru auditoriju skaitlis tika palielināts no piecām līdz sešām; 

 vienā datoru auditorijā tika iegādāti jauni datori; 

 vienā datoru auditorijā tika palielināts darbavietu skaits (no 24 līdz 30); 

 sešas auditorijas ir pilnīgi aprīkotas ar multimediju tehniku (projektoriem, datoriem, 

ekrāniem u.tml.). 

2004. gadā: 

 Ir iegādāts viens  portatīvie dators 

 Ir iegādāta un uzstādīta datoru klasē statistisko un marketinga datu apstrādes 

programmatūras pakete SPSS 

2005. gadā: 

 Vienai datoru klasei tika iegādāti jaunākie datoru modeļi (16 darbavietas); 

 Bibliotēkas lasītavai tika iegādāts jaudīgais tīkla lāzerprinteris; 

 5 auditorijas tika aprīkoti ar multimediju projektoriem un datoriem; 

 Tiek iegādāti un uzstādīti datoru klasēs datorgrafikas (Corel DRAW) un web-dizaina 

(MS FrontPage) programmatūras paketes.  

 Sadarbībā ar Lattelekom un Hansabanka augstskolas telpās tika iedarbināts bezvada 

tīkls (Wi-Fi), kurš dod iespēju jebkuram RSEBAA studentam, darbiniekam vai 

viesim pieslēgties pie Internet, izmantojot savu portatīvo datoru. 

2006. gadā: 

 Vienai datoru klasei tika iegādāti jaunākie datoru modeļi (18 darbavietas); 

 2 auditorijas tika aprīkoti ar multimediju projektoriem un datoriem; 

 Tika iegādāta un uzstādīta datoru klasēs projektu pārvaldes programmatūras pakete 

(MS Project); 

 ir iegādāti 2 portatīvie datori. 

2007. gadā: 

 Vienai datoru klasei tika iegādāti jaunākie datoru modeļi (16 darbavietas); 

 3 datoru klasēs tika palielināts darbavietu skaits (kopā 9 darbavietas) 

 ir iegādāti 3 multimediju projektori; 

 ir iegādāti 4 portatīvie datori; 

 ir iegādāts 1 dators lietišķai spēlei „Intopia
TM

”. 

 tika iegādāta un uzstādīta datoru klasēs Adobe Photoshop programmatūras pakete. 

 

Šobrīd nodarbībām un patstāvīgajam darbam mācībspēkiem un studentiem ir iespēja 

izmantot šādu datortehniku (sešās datoru klasēs): 

 piecas datoru auditorijas un datoru zāli bibliotēkā, katrā klasē no 16 līdz 30 datoriem, 

kopā 129 darba vietas; 

 katra klase aprīkota ar datoriem Intel Pentium 3.4, un Celeron procesoru bāzēm, ar 

uzstādīto MS Windows un MS Office programmatūru; visi datori ir pieslēgti pie lokālā 

un Interneta tīkla; 
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 katrā klasē ir uzstādīts lāzerprinteris. 

 

Lokālā un Interneta tīkla resursi: 

 Failu serveris, kurā atrodas studentu mājas katalogi un publiskie katalogi mācību 

materiālu un uzdevumu glabāšanai; 

 2 Web - un datu bāzes serveri, kuri paredzēti E-komercijas kursa nodarbību veikšanai 

(web-lapu un tīkla datu bāzes veidošanai); 

 Interneta pieslēgums ar ātrumu 8Mbit/s Latvijā un 1Mbit/s - ārpus Latvijas; 

 Bezvada (Wi-Fi) Interneta pieslēgums ar ātrumu 2Mbit/s; 

 3 daudzfunkcionālās tīkla drukāšanas iekārtas (kopētājs/printeris/skeneris), to tiem 

viena – krāsaina. 

 

Multimediju aprīkojums, kurš paredzēts multimediju prezentāciju veikšanai, mācību 

materiāla sagatavošanai, demonstrēšanai un darbam ar multimediju datiem: 

 konferenču auditorija, aprīkota ar stacionāro LCD projektoru, lielo ekrānu un skaľu 

tehniku; 

 trīspadsmit auditorijas aprīkotas ar stacionāriem LCD projektoriem, ekrāniem un 

datoriem; 

 trīs auditorijas aprīkotas ar stacionāriem LCD projektoriem, lieliem ekrāniem, skaľu 

tehniku, video, DVD un datoru iekārtām, ka arī ar telpas vadības sistēmām; 

 septiľi pārnēsājamie LCD projektori; 

 pieci portatīvie datori, izmantojami kopā ar projektoriem auditorijās, kurās nav 

stacionāro datoru; 

 skeneris; 

 digitālā fotokamera; 

 digitālā videokamera.  

 

Augstskolas ikdienas darba nodrošināšanai ir paredzētas sekojošas sistēmas: 

 Failu serveris, kurā atrodas mācībspēku un citu augstskolas darbinieku mājas 

katalogi; 

 Web serveris, kurā atrodas augstskolas mājas lapa; 

 E-pasta serveris, kurā ir iespējams veidot pasta kastīti katram RSEBAA 

darbiniekam; 

 Proxy serveris, kurš nodrošina bieţi apmeklēto Interneta Web-lapu satura lokālo 

glabāšanu un tādā veidā to ielādēšanas paātrināšanu; 

 „Ugunsmūris‖, kurš aizsargā augstskolas lokālo tīklu no ārējiem uzbrukumiem. 

 

Turpmāk plānots iedarbināt sekojošas sistēmas: 

 Elektroniskais bibliotēkas katalogs; 

 Uzľēmuma pārvaldes sistēma, kura nodrošinās mācību procesa pārvaldes 

automatizēšanu; 

 Tālmācības sistēma 

 

Tiek plānota arī regulāra esošās programmatūras modernizēšana un jauno programmu iegāde 

un uzstādīšana datoru klasēs. 
 

7.7.3. RSEBAA bibliotēkas pakalpojumi 

RSEBAA ēkas ceturtā stāva rekonstrukcijas rezultātā 2000.–2001.gadā augstskola ieguva 

plašas, mūsdienīgām prasībām atbilstošas bibliotēkas un lasītavas telpas (skat. www.rsebaa.lv/ 

http://www.rsebaa.lv/
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bibliotēka). Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt RSEBAA efektīvu studiju procesu un zinātnisko 

darbību, sniegt studējošiem, docētājiem bibliotēkas bibliogrāfiskos un informatīvos 

pakalpojumos. 

Kopējā bibliotēkas telpu platība ir 453m
2
, lasītavā ir 32 lasītāju vietas, datoru klasē - 18 

datoru vietas ar pastāvīgu Internet pieslēgumu. 

RSEBAA bibliotēka veic savu lasītāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo 

apkalpošanu. 2007./2008.st.g. bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 17029 tās apmeklētāji. Uz 

2008.gada 1.janvāri RSEBAA bibliotēkā bija reģistrēti 2705 lasītāji, tajā skaitā arī augstskolas 

pasniedzēji. Pēc statistiskas datiem, bibliotēkas apmeklētāju skaits ir no 1892 līdz 2000 

lasītājiem mēnesī.  

Bibliotēkā lasītājiem iespējams:  

 saľemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas fonda sastāvu, informācijas meklēšanas 

sistēmu un datu bāţu izmantošanas iespējām; 

 patstāvīgi meklēt nepieciešamo literatūru elektroniskajos katalogos: 

o RISEBA Library;  

o periodikas elektroniskajā katalogā ProQuest (http://proquest.umi.com/login); 

o Global Market – GMID datu bāzē (http://gmid.euromonitor.com);  

o Rubricon datu bāzē  (www.rubricon.com); 

o Emerald (www.emeraldinsight.com); 

o Leta arhīvā (www.leta.lv); 

o BNS terminālā (www.bns.lv); 

o Springer elektroniskajā žurnālā (www.springerlink.com). 

 patstāvīgi aplūkot nepieciešamo literatūru grāmatu plauktos; 

 saľemt bibliotekāra konsultācijas; 

 izmantot bibliotēkas fondu lasītavu;  

 saľemt literatūru uz noteiktu termiľu (dienas nodaļas studentiem no 2 līdz 4 nedēļām; 

neklātienes studentiem no 4 līdz 12 nedēļām);  

 nepieciešamības gadījumā pagarināt literatūras lietošanas termiľu;  

 izmantot bezmaksas informācijas meklēšanu Latvijas Internet tīklā, ārvalstu tīklā - 

300 MB robeţās. 

Bibliotēkas fondi: 

Bibliotēkā pieejama literatūra latviešu, angļu, krievu un franču valodā. 

RSEBAA bibliotēkas fondā ir mācību un rokasgrāmatas, enciklopēdijas, vārdnīcas, 

periodika, RSEBAA studiju programmu absolventu maģistra un diplomdarbi, RSEBAA 

pasniedzēju studiju kursu metodiskās izstrādnes (izdales materiāli, studiju metodiskie līdzekļi, 

metodiskie darbi), kā arī periodikas, audiokasešu un CD-ROM datu bāzes. Apmēram 42% fonda 

grāmatu ir latviešu valodā, 20% - angļu valodā, 33% - krievu valodā un 5% - franču valodā.  

Grāmatas: 

RSEBAA bibliotēkai, pasūtot literatūru, izveidojusies sadarbība ar vadošajām pasaules 

un vietējām izdevniecībām:  

 Anglijā: 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.  

 Francijā: Hachette Langue e’trangēre, Clē Internationale, Ehancerel Edition 

bilingue, Didier, Foucher. 

http://proquest.umi.com/login
http://gmid.euromonitor.com/
http://www.rubicon.com/
http://www.emeraldinsight.com/
http://www.leta.lv/
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7.12. tabula 

RSEBAA bibliotēkas fondu dinamika 

 

Sākot ar 2000.gadu RSEBAA bibliotēkā ir pieejams bibliotēkas grāmatu 

elektroniskais katalogs - RISEBA Library.  
 Elektroniskajā katalogā RISEBA Library apkopota informācija par bibliotēkas fonda 

grāmatām un tajā ir vairāk nekā 1861 ierakstu. Meklēšanu iespējams veikt latviešu, krievu un 

angļu valodā. 

Bibliotēkas fonda datu bāzē grāmatas sagrupētas pēc diviem parametriem: 

 pēc autora uzvārda (attiecīgās valodas princips); 

 pēc tēmas. 

 Elektroniskajā katalogā RISEBA Library atbilstoši studiju saturam un studiju kursiem 

apkopotas grāmatas par vairāk nekā 30 tēmām. 

 

Studiju gads 
1
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8
./
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9

9
9
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1
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9

./
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0
0
0
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2
0

0
1

./
2

0
0
2
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2
0

0
2

./
2

0
0
3

. 

2
0

0
3

./
2

0
0
4

. 

2
0

0
4

./
2

0
0
5

. 

2
0

0
5

./
2

0
0
6

. 

2
0

0
6

./
2

0
0
7

. 

2
0

0
7

./
2

0
0
8

. 

Nosaukumu 

skaits 
744 1286 1789 2186 2878 3089 3761 3982 4181 4377 

t.sk. 

RSEBAA 
744 1286 1789 2186 2622 2919 3170 3318 3459 3567 

t.sk. 

Daugavpils 

filiāle  
- - - - 256 170 591 664 722 810 

Dinamika  - 542 503 397 692 211 672 221 199 196 

Eksemplāru 

skaits 
3073 4132 5841 7925 11287 13066 16389 17154 18328 19104 

t.sk. 

RSEBAA  
3073 4132 5841 7925 10576 12207 14092 14749 15630 16358 

t.sk. 

Daugavpils 

filiāle 
- - - - 771 859 2297 2405 2698 2746 

Dinamika - 1059 1709 2084 3362 1779 3323 765 1174 776 

Izlietots 

grāmatu 

iegādei (Ls) 
2378 6269 11286 24371 45403 57709 85873 104459 110721 122656 

Dinamika - 3891 5017 13085 21032 12306 28164 18586 6262 11935 
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7.13. tabula  

RSEBAA bibliotēkas grāmatu fonda tematiski skaitliskais sadalījums 

 

Tēma 

Nosauku

mi 

latviešu 

valodā 

Grāmatu 

daudzums 

(gab.) 

Nosaukumi 

krievu 

valodā 

Grāmatu 

daudzums 

(gab.) 

Nosaukumi 

angļu 

valodā 

Grāmatu 

daudzums 

(gab.) 

augstākā 

matemātika 
12 159 25 228 1 1 

statistika 2 59 14 60 5 55 

datortehnoloģijas 24 419 62 161 19 115 

elektroniskā 

komercija 
13 52 72 209 4 68 

ekonomika 31 488 73 217 25 190 

starptautiskā 

ekonomika un 

finanses 

10 129 47 90 16 265 

grāmatvedība un 

audits 
33 289 83 239 31 301 

nodokļi 10 72 15 21 - - 

organizācijas 

finanšu 

pārvaldība 

7 155 86 256 13 101 

komercdarbība 38 424 115 202 16 148 

biznesa plānošana 3 35 17 58 2 28 

banku darbība 14 192 36 124 5 5 

investīcijas 1 14 38 77 5 29 

vērtspapīri un 

finanšu tirgi 
6 80 27 58 5 64 

nekustamais 

īpašums 
1 1 12 15 1 11 

apdrošināšana 1 5 8 15 2 2 

psiholoģija un 

lietišķā saskarsme 
30 437 67 193 2 55 

socioloģija 4 37 19 75 - - 

vadībzinības 28 498 138 514 30 247 

mārketings 24 380 127 339 37 271 

loģistika 4 78 20 129 1 15 

personāla 

pārvaldība 
10 81 41 218 9 70 

stratēģiskā 

vadībzinība 
6 163 51 194 14 142 

tiesību zinības 37 570 21 200 4 36 

starptautiskās 

komerctiesības 
23 145 34 80 - - 

statistikas 

materiāli 
7 8 - - - - 
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tematiskie un 

informatīvie 

izdevumi 
17 37 9 12 7 16 

metodiskā 

literatūra 
1 5 5 11 - - 

latviešu valoda 

cittautiešiem 
8 33 3 29 - - 

biznesa un 

vispārējā angļu 

valoda 

9 15 19 30 4 9 

franču valoda 102 659 - - - - 

 

Sākot ar 2003./2004. studiju gadu, bibliotēkā tiek izmantota informācijas sistēma un 

programmatūra LIIS (Latvijas Izglītības informācijas sistēma). 

Periodika: 

Periodiku bibliotēkas apmeklētājiem iespējams meklēt elektroniskajā tiešsaistes (on-

line) katalogā ProQuest, kurā ir bezmaksas pieeja ţurnālu un avīţu rakstu pilniem tekstiem 

daţādās zinātľu nozarēs, kā arī Leta arhīvs, BNS termināls, Emerald, Global Market.  

Bibliotēkā ir studiju procesam nepieciešamie ţurnāli un laikraksti: 

 „‟The Economist‟‟ 

 „‟Business Week‟‟ 

 „‟Harvard Business Review‟‟ 

 „‟Forbes‟‟ 

 „‟International Advances in Economic Research‟‟ 

 „‟Atlantic Economic Journal‟‟ 

 „‟Forum (European Forum for Management Development)‟‟ 

 „‟Bulletin: Sigma (Public Management Forum, France)‟‟  

 „‟Strategy & Innovation‟‟ 

 „‟Financial Times‟‟ 

 „‟Dienas Bizness‟‟ 

 „‟Biznes & Baltija‟‟  

 „‟Diena‟‟ 

 „‟Latvijas Ekonomists‟‟  

 „‟Grāmatvedība un Revīzija‟‟ 

 „‟Kapitāls‟‟ 

 „‟Izglītība un kultūra‟‟ 

 „‟Psiholoģijas pasaule‟‟ 

7.14. tabula  

 Periodisko izdevumu iegādei izlietoto līdzekļu dinamika 

Studiju gads 

1
9

9
8

./
1

9
9
9

. 

1
9

9
9

./
2

0
0
0

. 

2
0

0
0

./
2

0
0
1

. 

2
0

0
1

./
2

0
0
2

. 

2
0

0
2

./
2

0
0
3

. 

2
0

0
3

./
2

0
0
4

. 

2
0

0
4

./
2

0
0
5

. 

2
0

0
5

./
2

0
0
6

. 

2
0

0
6

./
2

0
0
7

. 

2
0

0
7

./
2

0
0
8

. 

Periodiskie 

izdevumi (Ls) 
210 1161 1543 2250 2846 4036 5715 7513 9168 11012 

Dinamika - 951 382 707 596 1190 1679 1798 1655 1844 

Elektroniskie 

izdevumi (Ls) 
- - - 672 1392 4844 10115 14972 21881 25049 

Dinamika - - - - 720 3452 5271 4857 6909 3168 
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RSEBAA Daugavpils filiāles studentiem ir pieejami gan Daugavpils, gan arī RSEBAA 

telpās Rīgā izvietotie bibliotēkas resursi. 

7.8. Ārējie sakari 

Ľemot vērā, ka vieni no augstskolas dibinātājiem bija ārvalstnieki un RSEBAA misija - 

ceļš uz starptautisku karjeru, augstskola maksimālu uzmanību veltī starptautiskajai sadarbībai ar 

labākajām ārvalstu augstskolām un organizācijām. Sākot ar dibināšanas laiku izveidotajā Ārējo 

sakaru nodaļā strādā Starptautiskās sadarbības prorektore, kas organizē un vada visas 

RSEBAA starptautiskās aktivitātes. 

 Viena no galvenajām prioritātēm RSEBAA ir atvērtība pasaulei un tās radītajām 

vērtībām, lai piedāvātu augstas kvalitātes menedţmenta izglītību mūsdienu globālās un vienotās 

biznesa vides kontekstā, un nodrošinātu starptautiskas karjeras iespējas saviem studentiem. 

 RSEBAA atbalsta ideju par vienotu izglītības sistēmu Eiropā, kura ir apstiprināta 

Boloľas deklarācijā. Tādēļ augstskola veicina studējošo un pasniedzēju dalību apmaiľas 

programmās, kā arī savu studiju programmu pastāvīgu pilnveidošanu, sadarbojoties ar ārvalstu 

augstskolām. Eiropeisko izglītības standartu ieviešana nodrošina izglītības kvalitāti un 

caurspīdīgumu, un tādējādi veicina Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā.  

 RSEBAA aktīvi sadarbojas ar citām augstskolām, piedāvājot studējošiem iespēju daļu 

no studiju laika pavadīt ārvalstu universitātēs. Saskaľā ar šādiem sadarbības līgumiem, studenti 

var piedalīties dubultgrāda programmā, studēt ārvalstu universitātē vienu semestri vai divus 

semestrus, piedalīties ERASMUS programmā, kā arī apgūt ārvalstu universitātes programmu 

Latvijā.  

 Ārvalstīs pavadītais studiju laiks un iegūtie kredītpunkti tiek pieskaitīti RSEBAA 

iegūtajiem. Tādējādi, studējošiem ir iespēja iepazīt daţādas kultūras un apgūt valodas, studējot 

sev interesējošus priekšmetus; kā arī iegūt starptautisku diplomu RSEBAA sadarbības 

augstskolās, studējot gan bakalaura, gan maģistra studiju programmās.  

 Prakse un pieredzes apmaiľas braucieni ir viens no veidiem, kā īstenot RSEBAA 

misiju, sagatavojot studentus starptautiskām karjeras iespējām biznesa pasaulē. 

 Papildus minētajām aktivitātēm, Ārējo sakaru nodaļa darbojas arī kā starpnieks starp 

starptautiskajiem studentiem, viľu pārstāvētajām universitātēm un mūsu augstskolu, palīdzot 

ārvalstu studentiem risināt daţādus ar studijām vai Latvijas dzīvesveidu saistītus jautājumus un 

palīdzot RSEBAA studentiem pieteikšanās procesā, ja viľi vēlas studēt ārvalstīs. Studējošie 

vienmēr ir laipni gaidīti Ārējo sakaru nodaļā, viľiem tiek sniegta detalizēta informācija par 

visām starptautiskajām iespējām. RSEBAA ikvienam, kas vēlas, piedāvā attīstīt 

uzľēmējdarbības un profesionālās iemaľas. 

 Saskaľā ar saľemto Eiropas Komisijas ERASMUS universitāšu hartu, augstskola 

piedāvā saviem studentiem mācīties no 3-līdz 12 mēnešiem kādā no sadarbības augstskolām 

Eiropā. Šobrīd RSEBAA ir noslēgusi 55 sadarbības līgumus ar augstskolām 23 valstīs: 

Francija, Vācija, Zviedrija, Somija, Lietuva, Norvēģija, Austrija, Kipra, Grieķija, Polija, 

Nīderlande, Beļģija, Igaunija, Slovākija, Čehija, Lielbritānija, Dānija, Šveice, Itālija, Spānija, 

Krievija, Gruzija un Kazahstāna Pirmajā ERASMUS universitāšu hartas iegūšanas gadā 

RSEBAA deva iespēju 7 studentiem mācīties kādā no sadarbības augstskolām, bet šobrīd jau 

vairāk kā 35 students brauc studēt ārpus Latvijas, kā ERASMUS apmaiľas students. 

ERASMUS mobilitātes ietvaros arī uz RSEBAA brauc mācīties studenti no partnerskolām, 

2007./2008. studiju gadā ir sasniegts lielākais skaits – 42 studenti, un šī tendence - braukt uz 

Latviju studēt - palielinās arvien straujāk, jo studentu mobilitāti starp RSEBAA un sadarbības 

augstskolām nodrošina tas, ka RSEBAA ir bakalaura studijas „Eiropas biznesa studijas‖ 

angļu valodā. Ľemot vērā, ka RSEBAA angļu valodā īsteno divas maģistra studiju programmas 

„Vadība un administrēšana‖ un „Starptautiskais bizness‖, ceram, ka perspektīvā 

palielināsies arī maģistrantu mobilitāte. 
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ERASMUS apmaiľas programmas ietvaros arī RSEBAA pasniedzējiem ir iespējams 

viesoties patneraugtskolās un iemēģināt savas spējas lasīt lekcijas kādā no Eiropas 

Universitātēm. Bez tam, RSEBAA ir uzsākusi jaunu tradīciju - rīkot Starptautiskās nedēļas, 

kuru laikā augstskolā ārvalstu pasniedzēji pasniedz lekcijas studentiem. Pirmā šāda veida nedēļa 

norisinājās 2005. gada oktobrī, bet otrā - 2006. gadā, kurā piedalījās 17 pasniedzēji no 8 valstīm. 

Šogad Starptautiskās nedēļas ietvaros piedalīsies aptuveni 17 pasniedzēji un 11 koordinatori no 

17 partneraugstskolām 16 valstīs. 

7.8.1. Saistība ar darba devējiem 

 RSEBAA 15 gadu darbības laikā izveidojusies laba tradīcija sadarboties ar darba 

devējiem gan Latvijā, gan ārvalstīs. Ľemot vērā, ka daudzi RSEBAA absolventi jau paši ir 

veiksmīgi uzľēmēji un darba devēji, gadu no gada sadarbība paplašinās, padziļinās un palielinās 

savstarpējā ieinteresētība un atgriezeniskā saikne. RSEBAA ir pārliecināta, ka jebkuras izglītības 

iestādes panākumu pamats ir absolventu panākumi, veidojot savu karjeru. Augstskola lepojas, ka 

lielākā daļa absolventu strādā vadošos amatos, un paši ir darba devēji. 

 Sadarbības veidi ar darba devēju var būt ļoti daţādi, bet kā galvenie no tiem var tikt 

minēti sekojoši: 

 studiju programmas izstrādāšana un īstenošana kopā ar darba devēju; 

 darba devēju aktīva piedalīšanās studiju procesa un studiju kursu kvalitātes 

uzlabošanā; 

 profesionālās prakses vietas nodrošinājums; 

 studējošo pētījumi; 

 attiecīgu profesijas standartu modernizācija un atjaunošana; 

 kvalifikācijas, diplomdarbu, bakalaura un maģistra darbu vadīšana; 

 studējošo iekļaušana darba tirgū, gan Latvijā, gan ārvalstīs. 

Darba devēju viedokļi, kas tiek iegūti anketēšanas veidā, nodarbību laikā un neformālās 

sarunās, kalpo par informāciju pasniedzējiem un administrācijai, un palīdz pilnveidot 

programmu, uzlabot pasniegšanas metodiku un mācībspēku sagatavošanu. V.pielikums ietver 

rekomendācijas par 1.līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Namu 

apsaimniekošana un pārvaldīšana‖.  
 Parasti studiju procesa un studiju kursu kvalitāte tiek vērtēta profesionālās prakses laikā, 

kad studējošo iegūtās zināšanas tiek nostiprinātas praksē. Ľemot vērā profesionālās prakses 

nozīmi kvalificētu speciālistu sagatavošanā, RSEBAA izstrādāti speciāli normatīvie dokumenti 

un prasības profesionālās prakses realizācijai. Pirms prakses notiek sapulce, kas ļauj studentam 

labāk izprast prakses nozīmi un sekmīgāk izstrādāt prakses programmu un tās izpildes iespējas. 

Turklāt RSEBAA ir arī labi veidotas attiecības ar Latvijas cilvēkresursu vadības 

asociāciju, Latvijas darba devēju konfederāciju, Rietumu banku, Latvijas Krājbanku, 

Hansabanku, Ernst Young u.c. Visi minētie uzľēmumi aktīvi līdzdarbojas RSEBAA 

programmas attīstībai un pilnveidei, piedāvājot studentiem prakses iespējas, kā arī pieľemot 

darbā absolventus.  

Pieaugot sadarbībai, darba devēji labprāt iesaista studējošos daţādos projektos. Palielinās 

piedāvāto maģistra darba tematu skaits saistībā ar projektiem, lietišķiem pētījumiem. Izpildot 

konkrētas organizācijas reālos pasūtījumus, maģistrantam pieaug atbildības sajūta par pētījuma 

kvalitāti. 

Lai rosinātu informācijas apmaiľu ar darba devējiem, esošajiem un potenciālajiem sadarbības 

partneriem, RSEBAA tiek organizētas ikgadējās “Karjeras dienas‖, kuru mērķis ir informēt 

RSEBAA studējošos un absolventus par darba devēju prasībām, iepazīstināt ar potenciālajiem 

darba devējiem, izprast izvēlētās profesijas tirgus perspektīvas. Studējošiem, tiekoties ar darba 

devējiem, tiek piedāvāta iespēja noskaidrot, kādas prasmes un iemaľas nepieciešamas, lai 

strādātu izvēlētajā profesijā. Darba devējam RSEBAA „Karjeras dienas‖ ietveros tiek dota 
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iespēja popularizēt savu nozari, uzľēmumu, karjeras iespējas uzľēmumā, tikties ar 

potenciālajiem darbiniekiem, veikt aptauju un atlasi, kā arī informēt par nepieciešamajām 

prasmēm un iemaľām, lai veidotu veiksmīgu karjeru uzľēmumā. Darba devēju regulārā 

piedalīšanās RSEBAA „Karjeras dienās‖ ļauj veidot abpusēji izdevīgu sadarbību, kas veicina 

sekmīgu jauno speciālistu iekļaušanos darba tirgū. RSEBAA ir izveidots studējošo Karjeras 

centrs, un augstskolai ir liels prieks par to, ka daudzi darba devēji vispirms informē augstskolas 

Karjeras centru par brīvajām darba vietām. Bieţi vien arī mūsu absolventi savos uzľēmumos 

darbiniekus vispirms meklē RSEBAA. Lai atvieglotu informācijas apmaiľu, atbilstošā 

informācija gan par darba meklētājiem, gan darba devējiem tiek izvietota RSEBAA uz speciāla 

stenda un Internet mājas lapā. 

 RSEBAA regulāri notiek augstskolas un uzľēmēju – darba devēju tikšanās ar devīzi 

“Ceļš uz starptautisku karjeru”. RSEBAA kopīgi ar daţādām Latvijas asociācijām un 

organizācijām piedalās starptautiskos projektos un pētījumos, rīko konferences un seminārus, 

kuros tiek analizēti iegūtie rezultāti un izstrādātas nepieciešamās rekomendācijas un 

priekšlikumi. 

RSEBAA Daugavpils filiālei ir labi sadarbības kontakti ar Daugavpils uzľēmējiem, 

pilsētas domi un izglītības iestādēm. 

RSEBAA Daugavpils filiāle aktīvi sadarbojas ar lielākajiem pilsētas uzľēmumiem 

(Ditton, Rodhia u.c.), tirdzniecības firmām (Agro, Guron), firmām, kas specializējas 

datortehnikas pārdošanā un apkalpošanā (Latinsoft), masu informācijas līdzekļiem (Dautkom). 

Labi sakari RSEBAA Daugavpils filiālei ir ar lielāko banku filiālēm Latgalē 

(Hansabanka, Krājbanka, Parex banka,  Hipotēku banka, BTB). 

Daudzi RSEBAA Daugavpils filiāles absolventi strādā šajās firmās un bankās. RSEBAA 

Daugavpils filiāles pasniedzēji un darbinieki aktīvi piedalās Daugavpils pilsētas direktoru un 

uzľēmēju padomes darbā, kā arī tirdzniecības un rūpniecības kameras RSEBAA Daugavpils 

filiāles darbā. 

Pilsētas tirdzniecības firmu un banku filiāļu vadītāji un vadošie speciālisti T.Vadakarija 

(SIA „Agro”), J.Radionovs (VAS „Latvenergo”), A. Zelčs (Hipotēku banka), I.Čepuļonoka 

(Parex banka), A.Stepanovs (Dautkom, Pilsētas dome)  lasa lekcijas RSEBAA Daugavpils 

filiāles studentiem. 

Sadarbība ar komercfirmām ļauj ciešāk saistīt teorētisko apmācību ar praksi un paplašināt 

absolventu iekārtošanās darbā iespējas. Aptaujas parāda, ka pēc diploma saľemšanas absolventi 

veiksmīgi strādā komercfirmās un bankās. Vienlaicīgi RSEBAA Daugavpils filiālei ir labi 

sakari ar pilsētas domi un reģionālo VID un NVA, kur arī strādā daudzi RSEBAA Daugavpils 

filiāles absolventi. Labi sakari tiek uzturēti ar citām Daugavpils augstskolām (sevišķi ar 

Daugavpils Universitāti), Skolu valdi, daudzām Latgales skolām un Izglītības pārvaldi. 

 

7.8.2. Salīdzinājums ar līdzīgām programmām Latvijā un ārvalstīs 

RSEBAA pirmā līmeľa profesionālā augstākās izglītības studiju programmai ―Namu 

apsaimniekošana un pārvaldīšana‖  līdzīgo programmu piedāvā Juridiskā koledţā, t.i. 

„Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana” ar piešķiramo kvalifikāciju „Namu 

pārvaldnieks‖. 

RSEBAA studiju programmas salīdzinājuma rezultāti ar programmām, kuras piedāvā 

Juridiskā koledža (www.juridiskakoledza.apollo.lv),  Karlstads Universitet (http://www.kau.se) 

un Oxford Brookes University (http://www.brookes.ac.uk), apkopoti 7.15.tabulā. 

7.15. tabula 
 

Augstskola 

nosaukums 

 

Studiju programmas nosaukums Ilgums 

 

Apjoms 

(KP) 

Pamat 

kursu 

skaits 

Izvēles 

kursu 

skaits 

RSEBAA Namu apsaimniekošana un     

http://www.juridiskakoledza.apollo.lv/
http://www.kau.se/
http://www.brookes.ac.uk/
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pārvaldīšana 

 Pilna laika; 

 Nepilna laika 

2 gadi 

2,5 gadi 

80 

80 

26 

26 

1 

1 

Juridiskā koledţa Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un 

apsaimniekošana 

 Pilna laika; 

 Nepilna laika 

 

 

2 gadi 

2,5 gadi 

 

 

80 

80 

 

 

24 

24 

 

 

7 

7 

Karlstads Universitet Real Estate Management 

(Nekustamā īpašuma pārvaldība) 

3 gadi 120 

 

15 - 

Oxford Brookes 

University 
Real Estate Management 

(Nekustamā īpašuma pārvaldība) 

 

3 gadi 

 

130 

 

20 

 

- 

 

Salīdzinot studiju programmas, konstatētas: 

  Kopsakarības:  

 visas minētās studiju programmas sagatavo kvalificētus speciālistus darbībai namu 

pārvaldnieka amatos uzľēmumos un organizācijās; 

 galvenās studiju kursu grupas visās salīdzinātajās programmās ir līdzīgas: Ekonomika, 

Namu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesiskie aspekti, Statistika, Finanses, 

Vadībzinība, Informācijas tehnoloģijas, Inţenierkomunikācijas, energoefektivitāte u.c.; 

 RSEBAA programmas specializētie kursi ir tādi paši kā Juridiskajā koledţā, bet tas 

skaidrojams ar to, ka abas skolās programmas ir izstrādātas pēc viena profesijas standarta. 

Kā arī abām augstskolām ir vienādas studiju formas un studiju ilgums; 

 visās augstskolās studiju programmās paredzēta profesionālā prakse. 

  Atšķirības: 

 RSEBAA studiju programma paredz 80 kredītpunktu iegūšanu, savukārt Zviedrijas un 

Lielbritānijas programmas paredz 120 un 130 kredītpunktu iegūšanu;  

 Lielbritānijas augstskolā liels kredītpinktu apjoms ir finanšu jomā saistībā ar nekustāmo 

īpašumu, programma piedāvā studiju kursus novērtēšana un kapitālieguldījumi, nekustamā 

īpašuma priekšnovērtējums, nekustamā īpašuma kapitālieguldījums u.c.; 

 RSEBAA studiju programmā ir salīdzinājumā ar Juridisko koledţu mazs obligāto studiju 

kursu skaits, savukārt ierobeţotas izvēles studiju kursu skaits RSEBAA ir lielāks.  

 Karlstads Universitet un Oxford Brookes University vispār nepiedāvā brīvas izvēles 

kursus.   

 

7.8.3. Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko vai 

pētniecisko darbu ārvalstīs 

 

 Ľemot vērā daţāda veida sadarbības lielo nozīmi un svarīgumu studiju procesa 

pilnveidošanā, un studējošo, docētāju mobilitātes nodrošināšanā, RSEBAA ir noslēgusi 

sadarbības līgumus ar daudzām ārvalstu un Latvijas augstskolām, kuri paredz studējošo, 

docētāju apmaiľu, kā arī studiju programmas kopējas īstenošanas iespējas. Šādi RSEBAA 

pamata sadarbības partneri ir: 

 Solfordas Universitāte (Lielbritānija), 

 Leon Koźmiński Uzľēmējdarbības un menedžmenta akadēmija (Polija), 

 Igaunijas Biznesa skola (Igaunija), 

 INHOLLAND universitāte Roterdamā (Nīderlande), 

 Växjö universitāte (Zviedrija),  

 Aarhusa Biznesa un profesionālās izglītības skola (Dānija), 

 Transporta un Sakaru institūts (Latvija), 
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 Biznesa augstskola „Turība” (Latvija), 

 International Management Institute St.Petersburg IMISP (Krievija), 

 Latvijas Lauksaimniecības universitāte; 

 Ventspils augstskola; 

 Maskavas Starptautiskais biznesa institūts “MIRBIS” (Krievija). 

 

Pēdējos trijos studiju gados sekojoši RSEBAA mācībspēki strādāja partneraugtskolās 

ārvalstīs: I. Senľikova - Igaunija; Lielbritānijā, Nīderlandē; J. Vanags - Lietuvā; E. Kalniľa - 

Francijā, Lielbritānijā, Čehijā; A. Limanskis - Somijā, Vācijā, Igaunija; G. Burakovs - Francijā, 

Igaunija Krievijā; A. Petrovs - Krievijā; A. Čirjevskis - Nīderlandē un Igaunijā. 
 

RSEBAA dalība starptautiskajos projektos 
 

I. Senľikova kā partneris piedalās projektā „Intercultural Knowledge Management”, 

kuru finansē Eiropas Savienība. 

 RSEBAA ir tematiskā tīkla THENEXOM (Eiropas tematiskais tīkls, lai gūtu panākumus 

krājumu vadīšanas izglītībā, pētniecībā un praksē) locekle. Pārējās šī tīkla locekles ir: Tomas 

Bata University in Zlin (Čehija), University of Huddesfield (Lielbritānija ), Galway-Mayo 

Institute of Technology (Īrija), Savonia Polytechnic (Somija), University of Genoa (Itālija), 

University of Hradec Kralove (Čehija), West Bohemia University (Čehija). 

 RSEBAA mācībspēki piedalās Eiropas Savienības „eLearning‟ programmā EVENE 

„Erasmus Virtual Economics & Management Studies Exchange”. Projekta koordinators ir 

Tomas no Zlinas Bata Universitātes, RSEBAA ir viens no partneriem. Projekta sākums 

paredzēts 2006.gada 1.martā, un tā ilgums - 24 mēneši.  

 Dr.oec. D. Jasjko kā projekta vadības grupas locekle un nacionālā eksperte piedalās ES 

Sestās ietvarprogrammas zinātniskajā projekta ar nosaukumu „Agricultural Member States 

Modelling for the EU and Eastern European Countries‖ (projekta numurs SSPE-CT-2005-

021543), kas apvieno nacionālus partnerus no 25 ES valstīm un versts uz lauksaimniecības 

sektora nacionālo modeļu izveidi uz vienotās, projekta pieľemtās metodoloģiskās bāzes (FAPRI 

modelēšanas pieejas) ar mērķi turpmāk izveidot 25 ES valstu ekonomiski-matemātisko modeli 

lauksaimniecības un lauku politikas kvantitatīvai analīzei un prognozēšanai. 

 Dr. habil. oec. V. Kozlinskis un citi piedalās projektā „Creating a systematic evaluation 

methods in the area of entrepreneurship and innovation policy‖ The Swedish Foundation for 

small business research (FSF). Izpildes termiľš 2006.-2008. gads, kopējais finansējums 4 

milj.NOK. 

 Dr.habil. oec. V. Kozlinskis, Dr.oec. B. Kurovs un citi piedalās NVA ESF projektā 

„Jaunu nodarbinātības iespēju izpēte uz zināšanām balstītā sabiedrībā cilvēkresursu un 

mūţizglītības aspektā Kurzemes reģionā‖. Kopējā finansējuma summa 44000, Ls. Izpildes 

termiľš 2007. gads jūnijs. 

 Dr.oec. A. Nikolajevs piedalās LZP projektā 04.1446 "Izglītības ekonomiskā 

efektivitāte Latvijā. Izglītības ietekme uz ienākumu apjomu un nodarbinātības līmeni." 

RSEBAA Daugavpils filiālē. 

"Daugavpils attīstības ilgtermiľa stratēģija", 2004 (A.Nikolajevs, O.Petkune) 

Augstākās izglītības stratēģija un perspektīvas Latvijā, 2005 (A.Nikolajevs, 

Ļ.Nikolajeva, I.Ostrovska) 

RSEBAA rakstu krājumi: 

 Starptautiskais jauno zinātnieku rakstu krājums, Daugavpils RSEBAA, 2005.g. 

 Latvijas ekonomikas aktuālās problēmas. I studentu zinātniskās konferences rakstu 

krājums, Daugavpils RSEBAA, 2005.g. 
 



©RSEBAA, 2009  studiju programma "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" (1.līmenis) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 81 

RSEBAA dalība starptautiskajās organizācijās 
 

 RSEBAA iegūst jaunāko informāciju, un var nodrošināt augstus programmu 

profesionālos standartus, piedaloties daţādās nevalstiskās organizācijās un profesionālajās 

asociācijās, un to rīkotajos kvalifikācijas celšanas pasākumos un konferencēs.  

 Viens no RSEBAA galvenajiem sadarbības partneriem ir Solfordas Universitāte 

(Lielbritānijā), ar kuru augstskola strādā uz franšīzes pamata (MBA studiju programmas 

ietvaros). Tieši 2006.gada maijā notika kārtējā augstskolu starptautiskā afilizācija – tiek noslēgti 

afiliācijas līgumi par RSEBAA kā Solfordas Universitātes mācību-metodiskā centra atzīšanu 

līdz 2011. gadam. 

RSEBAA ir arī Londonas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras (LCCI) eksāmenu 

centrs Latvijā. 

 RSEBAA ir vairāku reģionālo, starptautisko organizāciju, biznesa un uzľēmējdarbības 

izglītības asociāciju locekle: 

 Biznesa koledţu attīstības asociācijā (AACSB International); 

 Baltijas Menedţmenta attīstības asociācijā (BMDA); 

 Centrālās un Austrumeiropas Menedţmenta attīstības asociācijā (CEEMAN); 

 Starptautisko dubultgrādu konsorcijā (CIDD);  

 Eiropas Starptautiskās izglītības asociācijā (EIEA); 

 Eiropas Menedţmenta attīstības Fondā (efmd); 

 Krievijas Biznesa skolu asociācijā (RABE); 

RSEBAA pārstāvji aktīvi piedalās konferencēs, semināros un citās aktivitātēs, ko 

organizē daţādi sadarbības partneri. 

Starptautiskās darbības prorektore I. Senľikova ir: 

 CEEMAN akreditācijas eksperte (revidentu komandas locekle); 

 EQUAL Padomes locekle (Starptautiskā kvalitātes novērtēšanas asociācija un 

Eiropas menedţmenta izglītības akreditācijas aģentūra); 

 Starptautiskā Uzľēmējdarbības Foruma (Esseks Universitāte, OECD LEED 

 programma) dibinātāju locekle; 

 konsultante OECD seminārā “Kapacitātes veidošana uzľēmējdarbībā un SME 

attīstība”; 

 vecākā uzľēmējdarbības biedrības locekle Uzľēmējdarbības un Biznesa Skolā, 

Esseks Universitātē (Lielbritānija). 

Ārējo sakaru nodaļas vadītāja E. Kalniľa ir CIDD padomes locekle un ģenerālsekretāre. 

2006. gada janvārī RSEBAA tika organizēta CIDD akcionāru konference. 

2005. gada maijā divi RSEBAA studenti - Sergejs Jersovs un Maratkuls Kosojevs 

piedalījās starptautiskajā konferencē “Starpkultūras menedţmenta jautājumi” Bratislavas 

Ekonomikas Universitātē, ko organizēja un sponsorēja CIDD. 

Arī RSEBAA Daugavpils filiāle sadarbojas ar ārvalstu partnieriem:  

Sadarbība ar ārzemju partneriem, pirmām kārtām, tiek īstenota sekojošos virzienos: 

 ilgtermiľa sadarbības līgumu slēgšana; 

 starptautisko zinātnisko konferenču organizēšana un dalība tajās; 

 dalība starptatiskajās zinātniskajās studentu konferencēs; 

 dalība starptatiskos zinātniskos semināros; 

 pasniedzēju apmaiľas programmu īstenošana; 

 studentu apmaiľas programmu īstenošana. 

Starptautisko konferenču rīkošana RSEBAA Daugavpils filiālē: 

„Drošība un tautas attīstība”, 2004.gada 1.-2.jūnijs, Latvija, Daugavpils  

Partneri: Toruľas Universitāte, Ļublinas Universitāte, Viļľas Pedagoģiskā universitāte, 

Kauľas Lauksaimniecības universitāte, Daugavpils Universitāte. 
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RSEBAA Daugavpils filiāles pasniedzēju piedalīšanās starptautiskajās konferencēs: 

1. „Nowoczesnosc ponowoczesnosc – spoleczenstwo obywatelskie w Europie sprodkowej i 

wschodniej”, Lublin, 2007 (A.Nikolajevs, Ļ.Nikolajeva, I.Ostrovska, L.Gorbaceviča). 

2. „The Next Decade Challenges for Business”. RSEBAA. Rīga, Latvija. 2006.g.februāris  

(A.Nikolajevs). 

3. Nowa ekonomia a spoleczenstwo, Lublin, 2006.maijs. (A.Nikolajevs, I.Ostrovska, 

L.Gorbaceviča). 

4. Актуальные проблемы управления экономикой региона. Санкт-Петербур, 2006.aprīlis. 

(A.Nikolajevs). 

5. „Augstākās izglītības kvalitātes sociāli ekonomiskie aspekti” Daugavpils. DU. 2006.gada 

oktobris.  (A.Nikolajevs, I.Ostrovska, L.Gorbaceviča, Ļ.Nikolajeva). 

6. Augstākā izglītība 21.gs. sākumā”. Daugavpils, 2005g.oktobris (A.Nikolajevs, 

Ļ.Nikolajeva). 

7. Religia a gospodarka, Lublin, 2005.g.maijs (A.Nikolajevs). 

8. Актуальные проблемы управления экономикой региона. Санкт-Петербур, 2005.aprīlis. 

(A.Nikolajevs). 

9. „Baltijas forums”, 2004., 2005. Latvija, Jūrmala - Rīga (A.Nikolajevs). 

10. “Czlowiek a rynek”, 2004.gada 17.-20. maijs, Polija, Ļublinas Universitāte (A.Nikolajevs, 

L.Gorbaceviča). 

11. „Drošība un tautas attīstība”, 2004.gada 1.-2.jūnijs, Latvija, Daugavpils (A.Nikolajevs. 

L.Gorbaceviča, Ļ.Nikolajeva, I.Kuľicka, O.Petkune, O.Doloto, D.Sitnika, S.Zelča, 

A.Limanskis, N.Seļivanova). 

12. „Муниципальные самоуправления в новых условиях”, 2004.gada 28.-29.aprīlis, 

Krievija, Pleskava-Sankt-Peterburga (A.Nikolajevs). 

13. Cooperation Security of Baltic Sea Region: Theory and practice, Viļľa, Lietuva, 2004.gada 

11.-12.jūnijs (A.Nikolajevs). 

14. Zināšanu sabiedrība un Lisabonas stratēģijas īstenošana Eiropā un Latvijā, Rīga, Latvija, 

2004.gada 13.-14.oktobris (L.Gorbaceviča). 

15. Every day and “Other” Values. Religia a gospodarka T1, Lublin, 2005, 339.-345.lpp. 

(L.Gorbaceviča). 

16. Уровень образования, занятость и эффективность: ситуация в Центральной Европе// 

Religion and Economy, Lublin.2005 (A.Nikolajevs). 

17. Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību. Starptautiskās 

zinātniskās konference. Rēzekne. 2000. [MS Excel laboratorijas praktisko darbu 

programma, Multimediju izglītojošo programmu projektēšana]. (N.Bogdanova). 

18. 3.straptautiskās zinātniski praktiskās konference. Rēzekne, 2001. [Принципы разработки 

пользовательских интерфейсов]. (N.Bogdanova). 

19. 2
nd

 International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC.  Daugavpils, 2002. 

Daugavpils, 2000. [Problems of Programming Interfaces]. (N.Bogdanova). 

20. 2
nd

 International Tempus DETECH Workshop “Using Technology in Open Distance 

Learning”. Maribor, Slovenia, 2001. [Context-modular Approach to Designing and 

Developing Multimedia Educational Programs] (N.Bogdanova). 

21. 3
rd

   International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC.  Daugavpils, 2002. 

[Context-modular Approach as the Hypertexts Construction Technology] (N.Bogdanova). 

22. 6
th

 ATEE Spring University Riga. 2003. [Didactic Aspects of  Contex-modular Approach] 

(N.Bogdanova). 

23. 7
th

 ATEE Spring University Tartu, 2004. [Rationale for extending altruistic bonds towards 

the different other in a violent world] (N.Bogdanova). 

24. 7
th

 International Generative Art Conference “GA2004”. Milano. 2004. [Designing of 

Academic Courses on Base the Technology of Designing of Information Systems]. 

(N.Bogdanova). 
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25. 4
th

 International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC.  Daugavpils, 2005. 

[The use of information technologies for the analysis and design of the methodology for a 

study course of computer graphics]. (S.Ignatjeva, N.Bogdanova). 

26. 4
th

 International Scientific Conference „Information Society and Modern Business”. 

Ventspils, 2005, July. [The use of information technologies for the analysis and design of 

the methodology for a study course of computer graphics]. (N.Bogdanova). 

27. International Conference “Past and Presebt of Natural Sciences in Daugavpils University”, 

Daugavpils, February 1-3, 2006. [Tiling by Corel Draw Tools]. (N.Bogdanova). 

28. DPU zinātniskajā konference "Zināšanu kvalitātes problēmas", Daugavpils, 2006.(V.Vagale, 

A.Vagalis). 

RSEBAA Daugavpils filiāles pasniedzēju piedalīšanās starptautiskos semināros: 

CEEMAN seminārs Slovēnijā, 2004. gada maijā (T.Bikovskis) 

RSEBAA Daugavpils filiāles sadarbības līgumu noslēgšana ar ārvalstu augstskolām: 

1) Wyţsha Szkola Biznesu im. Jana Chrapka w Radomiu (2003.gads); 

2) Северо-Западная академия государственного управления, Россия, Санкт-Петербург 

– Псков (2004.gads). 

RSEBAA Daugavpils filiāles piedalīšanās studentu semināros:  

"Bizness Ziemeļu dimensijā", 2004.gada 20.-23.aprīlis, Somijā, Helsinkos, Haaga 

Institute Polytechnic (T. Jalovaja, O.Baškeviča). 

 

7.9. Kvalitātes nodrošināšana 

 

Lai paaugstinātu studiju kvalitāti, liela uzmanība tiek pievērsta RSEBAA iekšējam 

auditam. 2006.gada 19. oktobrī augstskolas Senātā tika apstiprināts nolikums „Par studiju 

programmu un to ikgadējo pašnovērtējuma ziľojumu izstrādi”. Saskaľā ar šo nolikumu 

studiju programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ ikgadējais pašnovērtējuma 

ziľojums atspoguļo studiju gada laikā paveikto, norāda uz programmas stiprajām un vājajām 

pusēm, atspoguļo studentu viedokli par studiju procesu un pasniedzēju darbu, sekmē veiksmīgu 

turpmāko programmas realizācijas gaitu un fiksē nepieciešamās izmaiľas turpmākai attīstībai. 

Tas ir veids, kā augstskola informē studentus, Izglītības un zinātnes ministriju, Augstākās 

izglītības kvalitātes un novērtēšanas centru (AIKNC) un studiju procesā iesaistītās puses par 

izmaiľām un uzlabojumiem studiju programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ 

realizācijā. Tas ļauj būtiski uzlabot atgriezeniskās saites sistēmu darbā ar studentiem.  

 Turpinās augstskolas kvalitātes vadības sistēmas un Informācijas sistēmas izstrāde, 

saskaľā ar vienoto procedūru, tiek veikta ikgadējā studējošo aptauja, studiju programmas vājo un 

stipro pušu apzināšana, kuras mērķis ir nodrošināt kvalitātes pilnveidošanu. Tiek izmantotas 

standartizētas un apstiprinātas studentu, absolventu un darba devēju aptaujas anketas. RSEBAA 

pielietotās anketēšanas formas un aptaujas materiāli ir pievienoti XI.pielikumā. 

 

Kvalitātes pilnveidošanas sistēma RSEBAA ir regulāra nepārtraukta ilgtermiľa attīstības 

plānu veidošana un apspriešana, kas ietver: 

 augstskolas absolventu perspektīvas darba tirgū;  

 studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas studiju programmu 

likvidācijas, reorganizācijas vai citu izmaiľu gadījumā. 

RSEBAA ir izveidoti daţādi kritēriji attiecībā uz satura, struktūras un studiju 

novērtēšanas procedūru, lai nodrošinātu programmas iekšējo kvalitātes kontroli (sk. 

VI.pielikumā).  

 

Studiju programma „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ cenšas nodrošināt 

studentus ar kvalitatīvu, respektablu un vispusīgu izglītību. Programmu vada Senāta iecelts 
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programmas direktors, kurš atskaitās mācību prorektoram. Programmas administrators ir atbildīgs 

par programmas operatīvajām lietām un atskaitās programmas direktoram.  

 

“Programmas komisija” ir veidota, lai labāk vadītu un kontrolētu kvalitāti, apsprieţot 

visus ar programmu saistītos jautājumus un izmantojot apstiprināto politiku un procedūras.  

“Programmas komisija” darbojas arī kā vadības un kontroles sistēma, kura apvieno visas 

programmas darbības, piedāvājot forumu plānošanai, īstenošanai, analīzei, pārskatam, korektīvu 

un  piesardzības mēru ieviešanai attiecīgajā periodā. Ja rodas nepieciešamība, “ Programmas 

komisija” darbosies arī kā saikne starp studentiem, personālu, RSEBAA un augstāko vadību.  

 
Studiju programmas analīzes, pašnovērtēšanas, koriģēšanas un attīstīšanas procesā 

nozīmīga loma ir ne tikai mācībspēku atziľām, bet arī studentu un darba devēju vērtējumam un 

ierosinājumiem.  

Nozīmīga loma atgriezeniskās saiknes un studiju programmas kvalitātes nodrošināšanā ir 

studiju programmas pašnovērtēšanas procesam.  

Sekmīga pašnovērtēšana notiek, sadarbojoties RSEBAA katedru mācībspēkiem un 

studentiem. Studējošo anketās analizē studiju programmas saturu, organizāciju, studiju 

programmas perspektīvu. Studiju programmas sistemātiska pašnovērtēšana un diskusijas par 

studiju programmas saturu un organizāciju nodrošina studiju programmas kvalitāti un vēlamo 

attīstības dinamiku.  

Šo mērķu sasniegšanai nepieciešams:  

        Palielināt studējošo līdzdalību studiju procesa, tai skaitā, metodiskā nodrošinājuma un 

akadēmiskā personāla, vērtēšanā, lai studenti kļūtu par aktīvākiem studiju procesa 

līdzdalībniekiem un reāliem pasniedzēju palīgiem kvalitātes paaugstināšanā. 

       Palielināt studējošo līdzatbildību par savu studiju programmu pašnovērtējumu 

ziľojumiem, RSEBAA Senāta, katedru lēmumu sagatavošanu un izpildi, ar mērķi uzlabot 

dialogu starp studentiem un programmu pasniedzējiem.  

       Pievērst īpašu uzmanību iekšējo komunikāciju pilnveidošanai, lai uzlabotu 

augstskolas. Uzlabot esošo un radīt jaunu IT infrastruktūru, lai RSEBAA tīkla darbība garantētu 

studiju nepieciešamo kvalitāti.  

RSEBAA tradicionālā kvalitātes kontroles sistēma un tendence tās nemitīgai 

pilnveidošanai ir garantija, lai studiju programmas un to realizācijas process tiktu nemitīgi 

uzlabots. 
  
Akreditācijas process daţādās akreditācijas institūcijās ir viena no kvalitātes 

nodrošinājuma formām. RSEBAA jau ir saľēmusi akreditāciju no tādam cienījamam un 

atzīstamām iestādēm, kā CEEMAN (Centrālās un Austrumeiropas vadības attīstības asociācija), 

un gatavojas Eiropas kvalitātes zīmei EQUIS (Eiropas kvalitātes pilnveides sistēma). Tādēļ ir 

būtiski: 

 veidot skaidri formulētu politiku par studentu saimes, fakultāšu un programmas 

internacionalizāciju;  

 veidot skaidru politiku par attiecībām ar korporatīvo pasauli, reaģējot uz tās vajadzībām;  

 dibināt sadarbību ar uzľēmumiem, lai nodrošinātu studentiem profesionālo pieredzi 

caur praksi . 

 

Sasniedzot savus mērķus RSEBAA iegūs starptautisku atzinību, un tās studenti, klienti 

un konkurenti atzīs augstskolu kā augstas kvalitātes iestādi.   

 

Studiju programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ kvalitātes kontrole ir 

atkarīga no sekojošiem kritērijiem: 

 Likumdošana: juridiskais ietvars, vadība, pienākumi un atbildības; 
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 mācību process: studentu uzľemšana, reģistrēšana vai imatrikulēšana, programmu 

izveide un īstenošana, atbalsts mācībām, studentu novērtējums; 

 programmu izveide un saturs: programmas nepārtraukta analīze un uzlabošana;  

 mācīšanās pieredze: lietotāju aizsardzība, studentu pieredze, sūdzības un apelācijas; 

 Iznākumi: pārskaitāmība, atpazīstamība un programmas vērtības. 
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8. Studiju programmas attīstības plāns  

 

Studiju programmas ―Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ attīstību sekmē 

sadarbība ar citām augstskolām, kas realizē analogas studiju programmas. RSEBAA galvenais 

sadarbības partneris ir Solfordas Universitāte (Lielbritānijā). Sadarbības līgums ar šo mācību 

iestādi paredz pasniedzēju un studiju materiālu apmaiľu. Karlstads Universitet Zviedrijā 

(http://www.kau.se) un Oxford Brookes University Lielbritānijā (http://www.brookes.ac.uk) 

īsteno līdzīgas studiju programmas namu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jomā un nākotnē 

var kļūt par sadarbības augstskolām tieši pirmā līmeľa studiju programmu īstenošanā.  

Attīstot pirmā līmeľa studiju programmas, ir ieplānota  to  izaugsmes perspektīva, kā otrā 

līmeľa profesionālām studiju programmām vai profesionālā bakalaura studiju programmām.  

 Īstenojot  augstskolas misiju - ceļš uz starptautisku karjeru un mērķi - augsti kvalificētu 

jaunās paaudzes speciālistu sagatavošana starptautiskajai biznesa videi, kur studenti atbilstoši 

mūsdienu Latvijas un paplašinātās Eiropas prasībām, RSEBAA pastāv regulāra nepārtraukta 

ilgtermiľa attīstības plāna veidošanas un apspriešanas process, kas ietver: 

 augstskolas absolventu perspektīvas darba tirgū; 

 studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas studiju programmas 

likvidācijas, reorganizācijas vai citu izmaiľu gadījumā. 

Studiju kvalitātes iekšējai novērtēšanai RSEBAA ir izstrādāti un aprakstīti studiju satura, 

studiju organizācijas un studiju novērtēšanas kritēriji. Studiju darba kvalitāte tiek regulāri 

apspriesta un analizēta augstskolas vadības, katedru un Studentu Padomes sēdēs.  

Studiju programmas analīzes, pašnovērtēšanas, koriģēšanas un attīstīšanas procesā 

nozīmīga loma ir ne tikai mācībspēku atziľām, bet arī studējošo un darba devēju vērtējumam un 

ierosinājumiem. Īstenojot studiju programmu pirmo gadu, saľēmām atbalstu no uzľēmējiem-  

prakšu devējiem, kā arī profesionālo prakšu materiālu izstrādāšanā. 

Nozīmīga loma atgriezeniskās saiknes un studiju programmas kvalitātes nodrošināšanā ir 

studiju programmas ikgadējam pašnovērtēšanas procesam. Sekmīga pašnovērtēšana notiek, 

sadarbojoties RSEBAA katedru mācībspēkiem un studējošiem. Studējošie anketās analizē 

studiju programmas saturu, organizāciju, studiju programmas perspektīvu. Studiju programmas 

sistemātiska pašnovērtēšana un diskusijas par studiju programmas saturu un organizāciju 

nodrošina studiju programmas kvalitāti un vēlamo attīstības dinamiku. RSEBAA studējošie ir 

galvenais studiju procesa subjekts, tāpēc studijas un pētniecība RSEBAA ilgspējīgai attīstībai 

jāīsteno tā, lai: 

 iespējas iegūt augstāko izglītību tiktu nodrošinātas visiem, kas to vēlas un kas var 

to apgūt; 

 garantētu grādu, kvalifikāciju, kā arī attiecīgo zināšanu kvalitāti un absolventu 

konkurētspēju darba tirgū; 

 nodrošinātu akadēmiskā personāla atjaunošanos tuvākajā nākotnē. 

Analizējot pirmā studiju gadā paveikto, jāatzīst, ka papildus jāizstrādā informatīvie 

materiāli par studiju procesa norisi, jāiesaista studenti akreditācijas procesā, lai studiju norise  

būtu balstīta uz savstarpēju ieinteresētību un nepārtrauktu pilnveidošanu un attīstību. 

Šo mērķu sasniegšanai nepieciešams:  

 Palielināt studējošo līdzdalību studiju procesā, tai skaitā, metodiskā 

nodrošinājuma un akadēmiskā personāla vērtēšanā, lai studenti kļūtu par 

aktīvākiem studiju procesa līdzdalībniekiem un reāliem pasniedzēju palīgiem 

kvalitātes paaugstināšanā. 

 Palielināt studējošo līdzatbildību par savu studiju programmu pašnovērtējumu 

ziľojumiem, RSEBAA Senāta, katedru lēmumu sagatavošanu un izpildi, ar mērķi 

uzlabot dialogu starp studentiem un programmu pasniedzējiem.  

http://www.kau.se/
http://www.brookes.ac.uk/
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 Stimulēt informācijas tehnoloģiju (IT) plašāku izmantošanu studiju procesā, lai 

aktivizētu IT klātbūtni studenta un pasniedzēja savstarpējā saskarsmē un tādējādi 

padarītu studiju procesu efektīvāku.  

 Pievērst īpašu uzmanību iekšējo komunikāciju pilnveidošanai, lai uzlabotu 

augstskolas esošo un radītu jaunu IT infrastruktūru, lai RSEBAA tīkla darbība 

garantētu studiju nepieciešamo kvalitāti.  

 Veicināt studējošo līdzdalību pētījumu projektos, lai studējošos iesaistītu aktuālu 

zinātnisko problēmu risināšanā, palielinot studējošo nodarbinātību zinātnē un 

piedāvājot studējošiem iztikas līdzekļu papildu ieguves veidus.  

 Turpināt stimulēt studentu apmaiľas programmas, garantējot un sekmējot 

akadēmiskā personāla un studējošo mobilitāti.  

 Veicināt studiju internacionalizāciju, piesaistot studējošos un profesorus no 

ārvalstīm.  

 Attīstīt RSEBAA stipendiju programmas sekmīgākajiem studējošiem. 

RSEBAA tradicionālā kvalitātes kontroles sistēma un tendence tās nemitīgai 

pilnveidošanai ir garantija, lai studiju programmas un to realizācijas process tiktu nemitīgi 

uzlabots. 

 

Pamatojoties uz galveniem virzieniem, studējošo aptauju un ilgāka laika perioda 

praktisko pieredzi tika izstrādāts sekojošas pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana” attīstības plāns: 

 8.1.tabula 

Pasākums Termiľš 

Studiju programmas realizācija un attīstība  

Stratēģiskais mērķis – akreditēt programmu, palielināt studējošo skaitu 

un pilnveidot studiju procesu. 

1. Veikt studiju programmas pašnovērtējumu un stratēģisko 

plānošanu sadarbībā ar ārvalstu partneriem un darba devējiem. 

2. Pārskatīt studiju kursu saturu saskaľā ar mūsdienu prasībām. 

3. Ieviest jaunus aktuālus izvēles priekšmetus, lai dotu iespēju sekot 

mūsdienu tendencēm uzľēmējdarbībā. 

4. Veikt kvalitātes iekšējo auditu.  

5. Izvērtēt studiju programmas satura un apjoma atbilstību tirgus 

prasībām. 

6. Lekciju konspektu, metodisko materiālu  atjaunošana. 

7. Mācību programmas elektroniski informatīvās bāzes attīstīšana. 

8. Palielināt informācijas resursu iegūšanas iespējas, paplašināšot 

bibliotēkas fondu ar specializēto literatūru. 

9. Mācībspēku apmaiľa ar sadarbības augstskolām. 

10. Veikt kvalifikācijas darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas rezultātu 

analīzi. 

11. Licencēt profesionālās izglītības pilnveides programmu 

„Ugunsdrošība un aizsardzība”, lai studējošie programmas ietvaros 

varētu  iegūt papildus kvalifikāciju Ugunsdrošības speciālists. 

2009.g., maijs 

 

Reizi gadā 

 

Nepārtraukti 

 

Nepārtraukti 

Reizi gadā 

2009.g., janvāris 

 

Nepārtraukti 

Nepārtraukti 

Nepārtraukti 

 

2008./2009.g. 

Reizi gadā 

 

2009.g., maijs 

Akadēmiskā personāla zinātniski-pētnieciskais darbs un attīstība   

1.Iesaistīt jaunus mācībspēkos, īpaši ar doktora grādu pedagoģiskajā 

procesā, radot apstākļus viľu profesionālās un pedagoģiskās 

attīstības iespējām.  

2.Nodrošināt RSEBAA akadēmiskā personāla kvalifikācijas attīstību 

piedaloties starptautiskās konferencēs, semināros, kursos utt.. 

Nepārtraukti 

 

 

Nepārtraukti 
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3.Izstrādāt uzľēmējdarbības situācijas aprakstus (cases), piedaloties 

starptautiskā biznesa situāciju rakstīšanas un risināšanas konkursos. 

4.Piedalīties zinātniskos pētījumos, projektos, nodrošināt sadarbību ar 

Latvijas un ārvalstu augstskolām zinātnisko publikāciju veidošanā. 

7.Veicināt RSEBAA mācībspēku ārvalstu pedagoģisko pieredzi, vadot 

nodarbības ārvalstu augstskolās. 

2008./2009.g. 

 

 

2008./2009.g.  

Nepārtraukti 

Studiju programmas materiāltehniskā attīstība  

1.Rast iespēju paplašināt auditoriju skaitu augstskolā. 

2.Modernizēt datoru nodrošinājumu atbilstoši RSEBAA attīstības  

plānam. 

2009.g.jūnijs 

2009.g., septembris 

 

Sadarbība ar darba devējiem, absolventiem  

1. Darba tirgus pētīšana kopā ar Darba devēju asociāciju. 

2. Sadarboties ar absolventiem. 

3. Noslēgt sadarbības līgumu ar Latvijas namu pārvaldītāju un 

apsaimniekotāju asociāciju. 

Nepārtraukti 

Nepārtraukti 

2009.g., jūnijs 
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9.RSEBAA vadības sistēma 
 

RSEBAA augstākā lēmējinstitūcija ir Satversmes Sapulce.  

 Augstskolas personāla koleģiālā vadības un lēmējinstitūcija ir Senāts, kuru vada 

priekšsēdētājs. Senāts tiek sasaukts pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes semestrī. Senāts 

apstiprina augstskolas studiju plānus, programmas, nolikumus, studiju pamatvirzienus, iesaka 

izmaiľas studiju programmā, ievēl mācībspēkus, rekomendē un apstiprina viľu iesaistīšanu 

studiju procesā, risina un apstiprina citus RSEBAA studiju darbības būtiskus jautājumus, tai 

skaitā RSEBAA Daugavpils filiāles studiju darbības būtiskus jautājumus. 

 Studiju procesa operatīvo un stratēģisko vadību nodrošina RSEBAA vadības komanda, 

kuru vada prorektors studiju darbā. Vadības komandā ietilpst studiju programmas direktors, 

katedras vadītāji, metodiķi, inţeniertehniskais personāls un laboranti. Šī komanda reizi nedēļā 

vadības sapulcēs risina operatīvos un stratēģiskos jautājumos, pieľem lēmumus. 

 Praktiski visi iekšējie dokumenti tiek saglabāti elektroniskā formā, izmantojot gan MS 

Office programmatūru, gan speciālu programmu nodrošinājumu, gan RSEBAA Informācijas 

sistēmas iespējas. 

 Lai pilnveidotu RSEBAA vadīšanas procesu, augstskolā regulāri tiek organizēti 

kvalifikācijas celšanas pasākumi mācībspēkiem un personālam, gan vispārējās vadīšanas jomā, 

gan specifiskās profesionālajās jomās. 

 Studiju programmas īstenošanā piedalās praktiski visas katedras. RSEBAA detalizēta 

vadības struktūra pievienota VII.pielikumā. 

 Par 1.līmeľa studiju programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana” 

nodrošināšanu RSEBAA Daugavpils filiālē atbild filiāles direktors A.Nikolajevs, metodiķe G. 

Kuternega. 

 RSEBAA Daugavpils filiāles detalizēta vadības struktūra pievienota tabulā 9.1. 

9.1.tabula 

RSEBAA Daugavpils filiāles vadības struktūra  

Nodaļa Amats, vārds, uzvārds Kontakttālrunis Kab. 

Vadība 

Filiāles direktors Dr.oec. Andrejs Nikolajevs 65422681 4 

Sabiedrisko sakaru direktore Dr.phil. Lilija Gorbaceviča 65476753 5 

Studiju programmu vadītāja Dr.oec. Ļubova Nikolajeva 65476753 5 

Grāmatvede Mg.vad. Olga Doloto 65476750 13 

Sekretāre Mg.oec. Ilona Jermaļonoka 65476755 15 

Dienas nodaļa Dienas nodaļas metodiķe Mg.oec. Sandra Zelča 65423712 10 

Vakara nodaļa 
Vakara nodaļas metodiķe Mg.oec. Gunta Kuternega  65422681 3 

Vakara nodaļas metodiķe Tatjana Stoļerova 65422681 3 

Maģistrantūra Maģistrantūras metodiķe Mg.oec. Oļesja Petkune 65476750 29 

Svešvalodu katedra Svešvalodu katedras vadītāja Mg. filol. Marina Maslova 65476754 27 

Bibliotēka 
Bibliotekāres Marina Radiševska, Inta Gţibovska, 

Diāna Harlovska 

65476754 24 

Informācijas 

tehnoloģiju nodaļa 

Sistēmadministrators Mg. sc. ing. Andris Vagalis 65476751 7 

Laboranti Viktors Krasovskis, Artis Vanags 65476751 7 

Saimniecības daļa 
Saimniecības daļas vadītājs Jaroslavs Gorbacevičs 65422681 12 

Deţuranti Anna Botore, Jeļena Pupkiene  65476752 1.stāvs 
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10. PIELIKUMI  
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I. Pielikums 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana” kursu apraksti 

 

  

1.  Darba drošība un aizsardzības līdzekļi 

2.  Energoefektivitāte un energoaudits 

3.  Informācijas tehnoloģijas 

4.  Investīcijas nekustamajā īpašumā 

5.  Inţenierkomunikācijas 

6.  Komunikāciju psiholoģija 

7.  Mājokļa dzīves cikls 

8.  Namu pārvaldības tehnoloģijas 

9.  Namu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesiskie aspekti 

10.  Prezentācijas prasme 

11.  Projektu vadīšana 

12.  Saimnieiciskās un darba tiesības 

13.  Ugunsdrošība un civilā aizsardzība 

14.  Vadības zinības 

15.  Biznesa ētika 

16.  Finanšu sistēmas pamati 

17.  Komercdarbība 

18.  Kvalitātes vadība  

19.  Lietvedība specialitātē 

20.  Makroekonomika 

21.  Matemātika ekonomistiem 

22.  Matemātiskā statistika 

23.  Mārketings 

24.  Mikroekonomika 

25.  Personāla vadība 

26.  Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā 

27.  Biznesa komunikācijas svešvalodā 
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Kursa nosaukums:  DARBA    DROŠĪBA   UN AIZSARDZĪBAS    

LĪDZEKĻI 

Kursa kods: SAF13310     

Kursa daļa::      Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:      1. 

Semestris:       2. 

Zinātnes nozare:    Medicīna 

Zinātnes apakšnozare:   Sabiedrības veselība   

Kursa apstiprinājuma datums:  2007.gada 20 martā 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Uzľēmējdarbības katedra 

 

Kursa apjoms:  Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

 

  Lekcijas:   19 stundas 

Praktiskās nodarbības: 10 stundas 

Eksāmens               3 stundas 

 

Kursa autore: Mg.sc.soc. Irēna Bukrejeva 

 

Kursa mērķis: Sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par darba drošības 

principiem, darba drošības sistēmas izveidošanu, uzturēšanu, darba vides iekšējo uzraudzību, 

t.sk. riska novērtēšanu, nelaimes gadījumu darba izmeklēšanu, prasībām darba vietai un darba 

videi; piemērot aizsardzības līdzekļus, drošības zīmes. 

 

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

studējošie: 

 iegūtu zināšanas un prasmes daba drošības sistēmas organizēšanai un uzturēšanai; 

 izprastu darba drošības principus; 

 apgūtu darba vides iekšējās uzraudzības pieeju; 

 iegūtu zināšanas par darba vietas riska faktoru novērtēšanu; 

 prastu sastādīt  preventīvo pasākumu plānus; 

 apgūtu nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas procesu, noteikt negadījuma cēloľus, 

faktorus un preventīvos pasākumus to cēloľu novēršanai; 

 apgūtu prasības darba vietai un videi; 

 apgūtu prasmi noteikt atbilstošus aizsardzības līdzekļus; 

 apgūtu zināšanas par drošības zīmēm darba vietās, to veidiem.   

 

Nepieciešamas priekšzināšanas:  komunikāciju psiholoģija, uzľēmējdarbības tiesiskie 

pamati, fizika, ķīmija. 

  

Kursa saturs: 

1. Darba drošības sistēmas elementi; 

2. Darba drošības principi; 

3. Organizatoriskā struktūra darba aizsardzībā; 

4. Darba vides iekšējās uzraudzības plānošana; 

5. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana un preventīvo pasākumu noteikšana cēloľu 

novēršanai; 

6. Prasības darba vietai un videi; 

7. Aizsardzības līdzekļu veidi un to atbilstības noteikšana.  

8. Drošības zīmes darba vietās un to veidi. 
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9. Ikdienas iespējamās bīstamās situācijas. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Rokasgāmata uzľēmējiem, ES PHARE projekts „ Darba vides uzlabošana privātos un pivatizētos 

uzľēmumos Latvijā, 2003.g. 

2. Darba drošība,  ES PHARE  Latvijas-Spānijas divpusējās sadarbības projekts (LE/99/IB-CO-01). 

3. „Darba aizsardzības likums” stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī. Grozījumi: 20.11.2003. likums 

(L.V., 11.dec., nr.175)16.12.2004. likums (L.V., 28.dec., nr.208). 

4. „Ķīmisko vielu un produktu likums” 12.07.2005. 

5. MK noteikumi Nr.378 2001.23.08. „Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, 

finansēšanas un izmaksas kārtība”. 

6. MK  noteikumi Nr.379 .2001 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”. 

7. MK noteikumi Nr.125 2002. „Darba aizsardzības prasības darba vietās” 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming”, situāciju analīze, testi; prezentācijas; struktūras iestādes 

apmeklējums), 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 praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

Novērtēšanas forma:                   Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30 % 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30 % 

eksāmens       1  40 % 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:   15.12.2008 

 

 

 

http://www.vdi.lv/admin/files/mk378_2001.pdf
http://www.vdi.lv/admin/files/mk378_2001.pdf
http://www.vdi.lv/admin/files/mk378_2001.pdf
http://www.vdi.lv/admin/files/mk379_2001.pdf
http://www.vdi.lv/admin/files/mk125_2002.pdf
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Kursa nosaukums:         ENERGOEFEKTIVITĀTE UN ENERGOAUDITS 

Kursa kods:     ENG13320 

Kursa daļa::        Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:     1. 

Semestris:     2. 

Zinātnes nozare:    Būvzinātne 

Zinātnes apakšnozare:   Siltuma, gāzes un ūdens inţeniersistēmas 

Kursa apstiprinājuma datums:  2007.gada 20.martā 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Uzľēmējdarbības katedra 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu  patstāvīgās studijas. 

 

   Lekcijas:    21 stundas 

Praktiskās nodarbības:    8 stundas 

Eksāmens:      3 stundas 

 

Kursa autori: Mg.sc.soc. Judīte Oškalne, Juris  Saulītis 

 

Kursa mērķis: Veidot studentiem izpratni un zināšanas par energoefektivitātes 

paaugstināšanas iespējām un kontroles procesu resursu izmantošanā, lai nodrošinātu 

objektu apsaimniekošanu,   un resursu taupīšanu kā valsts tautsaimniecības  svarīgu  

virzītājspēku.  

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

kursu, studējošie: 

• izzinātu energoefektivitātes būtību un nozīmi Latvijas tautsaimniecībā; 

• apgūtu zināšanas par energoefektivitātes paaugstināšanas sistēmu, inovācijas 

nostādnēm;  

• iepazīstinātos ar siltuma zudumu samazināšanas prognozēm, pielietojot daţādas 

metodes; 

• iegūtu izpratni par siltuma zudumu noteikšanas metodēm (aprēķina metode, 

mērījumu         metode); 

• veicinātu energoresursu taupības veidošanos Latvijā. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināšanas ekonomikā, matemātikā 

Kursa saturs: 

1. Energoefektivitātes  būtība un ar to saistītie jēdzieni. 

2. Energoapgādes sistēmas ēkās.  

3. Apkures sistēmas un siltumapgāde. 

4. Ēku siltuma zudumu būtība un klasifikācija (ēku uzcelšanas periods,  labiekārtotība, avārijas 

un galēji nolietotās ēkas)  

5. Daudzstāvu daudzdzīvokļu  dzīvojamo māju tipi, norobeţojošo konstrukciju (ārsienu) 

raksturojums.  

6. Daudzstāvu daudzdzīvokļu  dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi.  

6 .1.   Siltuma zudumu samazinājuma apjoms.  

6.2. Konstruktīvās un normatīvās prasības ārsienu konstrukcijām; 

6.3. Logu konstrukciju siltumtehnika; 

6.4. Siltumizolācijas uzlabošana ārsienām; 

6.5. Siltināšanas sistēmas un materiāli; 

6.6. Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas prakse, pieļautās kļūdas un pozitīvās 
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tendences. 

7. Siltumtehnisko uzlabojumu izmaksas. 

8. Maksa par siltumu. 

8.1. Siltuma patēriľš. 

8.2. Siltumenerģijas tarifu veidošanas pamatprincipi. 

8.3. Siltuma taupīšanas pasākumi dzīvojamās ēkās.  

9. Ēku norobeţojošo konstrukciju siltumtehnisko uzlabojumu ekonomiskā analīze. 

10. Organizatoriskie jautājumi. 

10.2. Energoapgāde. Energoaudits.  

10.3. Energopārvaldnieks. 

10.4. Ēkas energopase. 

10.5. Energopases un energoaudita slēdzieni.  

11. Energoefektivitātes ekoloģiskie aspekti. 

12. Energoietaupījumi, praktiskie piemēri.  

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību 2001/2002. LR Ekonomikas 

ministrija, Rīga: 2002.- 127. lpp. 

2. Statistikas gadagrāmata 2002. LR centrālā statistikas pārvalde, Rīga: CSP,2003 

3. Rīga skaitļos, 2002. LR centrālā statistikas pārvalde, Rīga: CSP,2003 

4. Belindţeva- Korkla O. Norobeţojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini-Rīga: 

Rīgas Tehniskās universitātes siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts, 2002.-166 

lpp. 

5. Rušins T. Īpašuma vērtēšana/ Būvniecības rokasgrāmata.- Rīga:[b.i.], 1936. 

7. Auziľš V., Bāliľa A., Irbīte A., Lasis A., Lazdiľš I., Liepa A.,Ošmucnieks G. Lielā 

būvniecības grāmata.-Rīga:J.L.V., 2002.-329 lpp. 

8. Biršs J. Siltumpretestības aprēķins reflektīvajiem siltumizolācijas materiāliem // Māja 

Dzīvoklis.-2002.- Nr.11. 18-21 lpp. 

9. Celms J. Arī Ikšķilē tiek remontēta padomju laikā iesākta daudzdzīvokļu ēka// Māja 

Dzīvoklis.-2002.- Nr.102. 36., 37. lpp. 

10. Krēsliľš A. Būs jāsāk taupīt siltums // Celtne.- 2002.- Nr.13. 

11. Kļaviľš J. Mūsu mājokļa mikroklimats//Māja Dzīvoklis.-2002.-Nr.104. 41.lpp. 

12. Lazdāne M. 119. sērijas būvniecība atjaunojas // Māja Dzīvoklis.-2002.- Nr.102. 36., 

37. lpp. 

13. Liepiľš J. Siltināta ķieģeļu siena //Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.10 14.,16.lpp 

14. Liepiľš J. Siltumizolējošie bloki Keraterm // Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.6 

16.,17.lpp 

15. Masso T. Kur pazūd ēkas siltums // Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.4.14-18.lpp. // Pēc 

pārpublikācijas no Igaunijā izdota ţurnāla “Stroiteļ” 

16 Mors V. Logu konstrukciju siltumtehnika // Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.7 34.,35 

lpp. 

17. Noviks J. Ģimenes māja. Sienas // Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.10 21-23.,26. lpp. 

18. Pavlovskis J.AEROC-XXI gadsimta būvmateriāls// Praktiskā Būvniecība.-2002.- Nr.6., 

Nr.9. 

19. Pliska J. Pārdomas par ēku energoefektivitātes paaugstināšanu // Māja Dzīvoklis.- 

Nr.104. 23-25. lpp. 

20. Vēveris O. Siltināsim ar ekovati.//Praktiskā Būvniecība.-2002.-Nr.1. 4-7. lpp. 
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21. Masso T. Kur pazūd ēkas siltums // Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.4.14-18.lpp. // Pēc 

pārpublikācijas no Igaunijā izdota ţurnāla “Stroiteļ” 

22. Mors V. Logu konstrukciju siltumtehnika // Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.7 34.,35 

lpp. 

23. Noviks J. Ģimenes māja. Sienas // Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.10 21-23.,26. lpp. 

24. Pavlovskis J.AEROC-XXI gadsimta būvmateriāls// Praktiskā Būvniecība.-2002.- Nr.6., 

Nr.9. 

25. Pliska J. Pārdomas par ēku energoefektivitātes paaugstināšanu // Māja Dzīvoklis.- 

Nr.104. 23-25. lpp. 

26. Vēveris O. Siltināsim ar ekovati.//Praktiskā Būvniecība.-2002.-Nr.1. 4-7. lpp. 

 

Papildliteratūra: 

1. Latvijas būvnormatīvs LBN 211-98  Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami.2001. 

2. Latvijas būvnormatīvs LBN 401 Dzīvojamo māju kapitālā un kārtējā remonta noteikumi 

obligāts pielikums Dzīvojamo māju, to konstruktīvo elementu, apdares un 

inţenierkomunikāciju vidējie normatīvie kalpošanas laiki. 2001. 

3. Latvijas Būvnormatīvs LBN 002-01 Ēku norobeţojošo konstrukciju siltumtehnika. 

2001. 

4. LBN 003-01 Būvklimatoloģija 2001.  

5. LBN 005-99  Inţenierizpētes noteikumi būvniecībā 1999. 

6. LBN 231 Ēku apkure un ventilācija. 2001. 

7. Interneta resurss; www.eksperti.lv, www.paroc.lv, www.rockwoll.lv 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem 

darbiem (darbs grupās: „brainstorming”, situāciju analīze, testi; prezentācijas; struktūras 

iestādes apmeklējums), 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 praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 
 Novērtēšanas forma:                   Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:   02.02.2009 

 

http://www.eksperti.lv/
http://www.paroc.lv/
http://www.rockwoll.lv/
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Kursa nosaukums:    INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS 

Kursa kods:     INF13310    

Kursa daļa:     Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:     1. 

Semestris:      1., 2. 
Zinātnes nozare:    Informācijas tehnoloģijas 

Zinātnes apakšnozare:   Sistēmu analīze, modelēšana un 

projektēšana 

Kursa apstiprinājuma datums:  2007.gada 20.martā. 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Informātikas un matemātikas katedra 

 

Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgā darba studijas. 

 

  Lekcijas :           30  stundas 

Praktiskās nodarbības:                    28  stundas 

Eksāmens             6  stundas 

 

Kursa autore: Dr.oec., profesore Ināra Vīka 

  

Kursa mērķis: Sniegt nepieciešamās zināšanas un datortehnoloģiju izmantošanas prasmes, 

sagatavojot patstāvīgos darbus, referātus, kursa darbus un prezentācijas,  sniegt nepieciešamās 

padziļinātas zināšanas un prasmes informācijas meklēšanā un apstrādē, izmantojot Internet 

datortīklu, kā arī MS Excel izmantošanā pietiekami sareţģītu aprēķinu veikšanā ekonomikas un 

biznesa jomā.  

 

 

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

studējošie: 

 iegūtu zināšanas un pilnveidotu prasmi strādāt MS Windows vidē; 

 iegūtu zināšanas par MS Word paplašinātajām iespējām un veidotu prasmi to izmantot 

dokumentu noformēšanā; 

 iegūtu zināšanas un prasmi prezentāciju sagatavošanā, izmantojot MS Power Point; 

 iegūtu zināšanas un prasmi veikt aprēķinus, izmantojot MS Excel; 

 iegūtu padziļinātas zināšanas un prasmi izmantot MS Excel funkcijas ekonomiskajos 

aprēķinos; 

 iegūtu zināšanas un prasmi pielietot MS Excel grafiskās iespējas; 

 iegūtu zināšanas un prasmi veikt datu apstrādi un analīzi MS Excel vidē; 

 iegūtu zināšanas par lokālajiem un globālajiem datortīkliem; 

 pilnveidotu prasmi meklēt un apkopot informāciju Internet datortīklā. 

  

Nepieciešamās priekšzināšanas:  informātikas pamati 

 

Kursa saturs: 

1. Personālo datoru darbības principi. 

2. Personālo datoru programmatūra. 

3. MS Operētāju vide Windows. 

4. Datu arhivēšanas un antivīrusu programmatūra. 

5. Tekstu procesors. MS Word, teksta formatizēšana. 

6. Darbs ar tabulām teksta redaktorā Word. 
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7. MS Office grafiskie līdzekļi.  

8. Lauku izmantošana teksta dokumentu sagatavošanā. 

9. Sērijveida dokumenti. 

10. Lielu dokumentu sagatavošana.  

11. Prezentāciju veidošana ar Microsoft PowerPoint. 

12. Datortabulu darbības principi. MS Excel. 

13. Funkciju izmantošana datortabulu aprēķinos.  

14. Darbs ar datortabulas elementiem un  apgabaliem.  

15. Datortabulu veidošana, formatēšana un sagatavošana ekspluatācijai. 

16. Datu apstrādes un analīzes līdzekļi. 

17. Darbs ar Excel tabulu kā datu bāzi.. 

18. Lokālie un globālie datortīkli. 

19. Datoru adresācija un lietotāju identifikācija. 

20. Internet pamatjēdzieni.  

21. Internet un tā pakalpojumu veidi. 

22. Informācijas meklēšana Internet globālajā datortīklā. 

 

Ieteicamā literatūra : 

1. Augucēvičs J. Datorzinības: uzdevumi un to risinājumi: Programmas MS Word un Excel. R.: 

Turība, 2002.– 180 lpp. 

2. Augucēvičs J. Ievads datorzinībās: I daļa. R.: Turība, 2001.- 100 lpp. 

3. Dambe G. Datorizēta lietvedības dokumentu sagatavošana. R.: Turība, 2000.– 72 lpp. 

4. Ķinķere A. Microsoft Power Point 97 ikvienam. R.: DZC (Datorzinību Centrs), 1999.– 208 

lpp. 

5. Murāne D., Sataki K. Microsoft Word 2000 no A līdz Z. R.: DZC (Datorzinību Centrs), 

2000.– 136 lpp. 

6. Narľicka S. Microsoft Excel 97 ikvienam. R.: Datorzinību centrs, 1999. -200 lpp. 

7. Treiguts E. Ievads datorzinībās: II daļa. R.: Turība, 2000.– 80 lpp. 

8. Treiguts E. Datu drošība un datortīkli. R.: Turība, 1999.– 167 lpp. 

 

Papildliteratūra : 

1. Долженков Ю. Microsoft Excel 2002 в подлиннике. Наиболее полное руководство. 

СПБ: ВНV, 2002. 

2. Калберг K. Бизнес-анализ с помощью Excel: 2.изд. M.: Вилъямс, 2002.– 448 c 

3. Microsoft Office 2000. М., 1999. 

4. Microsoft Word. Шаг  за шагом. M.:Версия, 2002. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming”, situāciju analīze, testi; prezentācijas; struktūras iestādes 

apmeklējums), 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 praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

  

Novērtēšanas forma:                   Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       2  40% 

 

Apmācības valoda:   latviešu 

 

Aktualizēts:   15.09.2008 
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Kursa nosaukums:                             INVESTĪCIJAS NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ 

Kursa kods:     REM13310 

Kursa daļa:     Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:     2. 

Semestris:     3. 

Zinātnes nozare:    Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare: Finanses un kredīts 

Kursa apstiprinājuma datums:    2007.gada 20.martā 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Uzľēmējdarbības katedra 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studenta 

patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:    18 stundas 

Praktiskās nodarbības:  11 stundas   

Eksāmens:      3 stundas 

  

Kursa autore: Dr.sc.ing., docente Ērika Pančenko 

 

Kursa mērķis: Apgūt pamatjēdzienus, saistītos ar investēšanas procesu un iemācīties izvērtēt 

investīciju ieguldījumu efektivitāti. 

 

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

studējošie: 

 iegūtu zināšanas par galvenajiem investīciju veidiem, to klasifikāciju;  

 iegūtu zināšanas par investīcijas projektu efektivitātes analīzes mūsdienīgām metodēm; 

 iemācītos veidot projektu vērtēšanas pamatparametrus (naudas plūsmu, nepieciešamās 

investīcijas, ienākumu normu, riska parametrus); 

 iegūtu nepieciešamo zināšanu sistēmu investīciju analīzes veikšanai: reālo investīcijas 

projektu, projektu salīdzināšanas vērtējums, ľemot vērā daţādus ierobeţojumus, izvēle starp 

alternatīviem projektiem; 

 apgūtu galveno vērtspapīru vērtēšanas, finansu investīciju portfeļa formēšanas (veidošanas 

un vadības) iemaľas. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: matemātika, ekonomika, grāmatvedība  

 

Kursa saturs: 

1. Investīciju būtība, nepieciešamība un klasifikācija. 

2. Investīcijas nekustamajos īpašumos.  

3. Reālo nekustamo  īpašumu investīciju  projektu vadīšana. 

4. Investīciju projekta efektivitātes aprēķina informācija un rādītāji. 

5. Tradicionālās investīciju novērtēšanas metodes, izmantojot grāmatvedības datus. 

6. Investīciju projektu efektivitātes aprēķina dinamiskās metodes. 

7. Praktiskās īpatnības pie NPV aprēķināšanas. 

8. Investīciju projektu finansēšanas avoti. 

9. Riski nekustamā īpašuma investīcijās un nepieciešamā peļľas norma. 

 

Ieteicamā literatūra:  

1. Buiķis M. Finanšu matemātika. –R.: RSEBAA, 2004.-124 lpp. 

2. M.Rurāne. Finansu pārvaldība Latvijas izglītības fonds.2001. 

3. A.Pelšs. Vadības grāmatvedība. 2.daļa. KIF Bizn. Komplekss 2001. 
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4. В.П.Савчук. Анализ и разработка инвестиционных проектов. – К.:1999. 

5. Ю.В.Богатин, В.А.Швандер. Оценка эффективности бизнеса и инвестиций. Учебное 

пособие. – М.: 1999. 

6. В.В.Бочаров. Инвестиционный менеджмент.- СПб.:1999. 

7. Бузова А. Коммерческая оценка инвестиций. СПб: Питер, 2003.- 432 с. 

 

Papildliteratūra: 

1. Rurāne M. Uzľēmumu finanšu vadība. – Rīga: Turības mācību centrs, 1997. 

       251 lpp. 

2.   Липсиц И., Косов В. Экономический анализ реальных инвестиций. – М ,   2003. 

3.   Л.Дж.Гинман. Основы инвестирования. – М.:1999. 

4.   В.Г.Золотогоров. Инвестиционное проектирование. – Минск.:1998. 

5.   У.Ф.Шарп,Г.Дж.Александер, Дж.В.Бейли. Инвнстиции. – М.:1998 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming”, situāciju analīze, testi; prezentācijas; struktūras iestādes 

apmeklējums), konsultācijām un noslēgumā – eksāmens. 

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 praktiskajos darbos, gala pārbaudījums – eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

Novērtēšanas forma:                   Skaits:         Īpatsvars: 

Kontroldarbs                                              2  32% 

Mājas darbs       2  32% 

Eksāmens       1  36% 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:   21.05.2008 
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Kursa nosaukums:     INŢENIERKOMUNIKĀCIJAS 

Kursa kods:     ENG13310 

Kursa daļa::        Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:     1. 

Semestris:     2. 

Zinātnes nozare:    Būvzinātne 

Zinātnes apakšnozare:   Siltuma, gāzes un ūdens inţeniersistēmas 

Kursa apstiprinājuma datums:  2007.gada 20.martā 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Uzľēmējdarbības katedra 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studenta patstāvīgās studijas. 

 

   Lekcijas:    20 stundas 

                        Praktiskās nodarbības:     9 stundas 

                        Eksāmens:                        3 stundas 

 

Kursa autori: Mg.sc.soc., lektore Judīte Oškalne, LANĪDA eksperts Juris  Saulītis 

Kursa mērķis: Veidot izpratni par inţenierkomunikāciju praktisko nozīmi mājokļu 

apsaimniekošanā un  tā nozīmi drošas dzīves vides veidošanā.  

 

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

kursu, studējošie: 

• izzinātu inţenierkomunikāciju būtību un nozīmi, iepazīstināt ar praktiskajiem 

piemēriem būvniecībā; 

• apgūtu zināšanas par inţenierkomunikāciju sistēmu, kā vienotu veselumu mājokļa 

uzturēšanā; 

• iegūtu izpratni par inţenierkomunikāciju  apsaimniekošanu, kā  mājokļa  dzīves cikla  

pagarināšanas garantiju.  

   

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināšanas ekonomikā, matemātikā 

 

Kursa saturs: 

1. Inţenierkomunikācijas, to būtība  un saistītie jēdzieni. 

2. Inţenierkomunikāciju nozīme mājokļa apsaimniekošanā un lietošanas   procesā. 

3.  Inţenierkomunikāciju izbūvē pielietojamie materiāli un to raksturojums. 

4. Inţenierkomunikāciju darbības ietekmējošie faktori. 

5. Riska faktoru novērtējums inţenierkomunikāciju  izmantošanā 

 

Ieteicamā literatūra: 

1.  Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību 2001/2002. LR Ekonomikas 

ministrija, Rīga: 2002.- 127. lpp. 

2.  Statistikas gadagrāmata 2002. LR centrālā statistikas pārvalde, Rīga: CSP,2003. 

3.  Rīga skaitļos, 2002. LR centrālā statistikas pārvalde, Rīga: CSP,2003. 

4.  Belindţeva- Korkla O. Norobeţojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini-Rīga: 

Rīgas Tehniskās universitātes siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts, 2002.-

166 lpp. 

5.  Auziľš V., Bāliľa A., Irbīte A., Lasis A., Lazdiľš I., Liepa A.,Ošmucnieks G. Lielā 

būvniecības grāmata.-Rīga:J.L.V., 2002.-329 lpp. 
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6.  Biršs J. Siltumpretestības aprēķins reflektīvajiem siltumizolācijas materiāliem // 

Māja Dzīvoklis.-2002.- Nr.11. 18-21 lpp. 

7.  Celms J. Arī Ikšķilē tiek remontēta padomju laikā iesākta daudzdzīvokļu ēka// Māja 

Dzīvoklis.-2002.- Nr.102. 36., 37. lpp. 

8.  Krēsliľš A. Būs jāsāk taupīt siltums // Celtne.- 2002.- Nr.13. 

9.  Kļaviľš J. Mūsu mājokļa mikroklimats//Māja Dzīvoklis.-2002.-Nr.104. 41.lpp. 

10.  Lazdāne M. 119. sērijas būvniecība atjaunojas // Māja Dzīvoklis.-2002.- Nr.102. 

36., 37. lpp. 

11.  Liepiľš J. Siltināta ķieģeļu siena //Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.10 14.,16.lpp 

12.  Liepiľš J. Siltumizolējošie bloki Keraterm // Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.6 

16.,17.lpp 

13.  Masso T. Kur pazūd ēkas siltums // Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.4.14-18.lpp. // 

Pēc pārpublikācijas no Igaunijā izdota ţurnāla “Stroiteļ” 

14.  Mors V. Logu konstrukciju siltumtehnika // Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.7 

34.,35 lpp. 

15.  Noviks J. Ģimenes māja. Sienas // Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.10 21-23.,26. 

lpp. 

16.  Pavlovskis J.AEROC-XXI gadsimta būvmateriāls// Praktiskā Būvniecība.-2002.- 

Nr.6., Nr.9. 

17.  Pliska J. Pārdomas par ēku energoefektivitātes paaugstināšanu // Māja Dzīvoklis.- 

Nr.104. 23-25. lpp. 

18.  Vēveris O. Siltināsim ar ekovati.//Praktiskā Būvniecība.-2002.-Nr.1. 4-7. lpp. 

19.  Masso T. Kur pazūd ēkas siltums // Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.4.14-18.lpp. // 

Pēc pārpublikācijas no Igaunijā izdota ţurnāla “Stroiteļ” 

20.  Mors V. Logu konstrukciju siltumtehnika // Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.7 

34.,35 lpp. 

21.  Noviks J. Ģimenes māja. Sienas // Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.10 21-23.,26. 

lpp. 

22.  Pavlovskis J.AEROC-XXI gadsimta būvmateriāls// Praktiskā Būvniecība.-2002.- 

Nr.6., Nr.9. 

23.  Pliska J. Pārdomas par ēku energoefektivitātes paaugstināšanu // Māja Dzīvoklis.- 

Nr.104. 23-25. lpp. 

24.  Vēveris O. Siltināsim ar ekovati.//Praktiskā Būvniecība.-2002.-Nr.1. 4-7. lpp. 

 

Papildliteratūra: 

 

1. Latvijas būvnormatīvs LBN 211-98  Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami.2001. 

2. Latvijas būvnormatīvs LBN 401 Dzīvojamo māju kapitālā un kārtējā remonta noteikumi 

obligāts pielikums Dzīvojamo māju, to konstruktīvo elementu, apdares un 

inţenierkomunikāciju vidējie normatīvie kalpošanas laiki. 2001. 

3. Latvijas Būvnormatīvs LBN 002-01 Ēku norobeţojošo konstrukciju siltumtehnika. 2001. 

4. LBN 003-01 Būvklimatoloģija 2001.  

5. LBN 005-99  Inţenierizpētes noteikumi būvniecībā 1999. 

6. LBN 231 Ēku apkure un ventilācija. 2001. 

7. .Rušins T. Īpašuma vērtēšana/ Būvniecības rokasgrāmata.- Rīga:[b.i.], 1936. 
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8.   Izolācijas/ Būvdarbu techniskie noteikumi.-Rīga: Satiksmes ministrijas dzelzceļu 

virsvalde, 1936. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem 

darbiem (darbs grupās: „brainstorming”, situāciju analīze, testi; prezentācijas; struktūras 

iestādes apmeklējums), konsultācijām un noslēgumā – eksāmens. 

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 praktiskajos darbos, gala pārbaudījums – eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

 Novērtēšanas forma:                   Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:  18.02.2008 
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Kursa nosaukums:     KOMUNIKĀCIJU  PSIHOLOĢIJA 

Kursa kods:     PSY13310  

Kursa daļa::                   Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:     1. 

Semestris:     1. 

Zinātņu nozare:    Psiholoģija 

Zinātņu apakšnozare:   Sociālā psiholoģija 

Kursa apstiprinājuma datums:      2007.gada 20.martā 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

  Lekcijas:   12 stundas 

Semināri:     6 stundas 

Praktiskās nodarbības: 11 stundas 

Eksāmens:     3 stundas 

 

Kursa autore: Mg.psych., docente Solveiga Blumberga  

Kursa mērķis: Sniegt personāla speciālistam nepieciešamās zināšanas un prasmes mūsdienu 
sociālajā psiholoģijā. 
 

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

studējošie: 

 apgūtu profesionālu pieeju komunikāciju psiholoģiskajiem aspektiem un analizētu 
situācijas;  

 iegūtu zināšanas par jaunāko pētījumu rezultātiem sociālajā un saskarsmes 
psiholoģijā; 

 attīstītu prasmi racionāli risināt problēmsituācijas lietišķajā un neformālajā 
saskarsmē. 

 

Nepieciešamās priekšzināšanas: nav nepieciešamas 

 

Kursa saturs: 

1. Komunikācijas jēdziens. 

2. Komunikāciju struktūra un funkcijas. 

3. Sociālā percepcija. Uztveres veidošanās.  

4. Psiholoģiskās barjeras un to pārvarēšana.  

5. Prasme klausīties. 

6. Prasme uzdot jautājumus un diskutēt. 

7. neverbālā komunikācija. 

8. Zīmju valoda un ţesti. 

9. Interakcija. 

10. Konfliktu regulējošā komunikācija. 

11. Mūsdienu sociālās psiholoģijas problemātika un galvenie sasniegumi. 

12. Socializācijas process. Personības dzīves scenāriju teorija. 

13. Grupas dinamikas būtiskākie aspekti. Grupas kompozīcijas izpētes 

pamatprincipi. 

14. Personības un mazās grupas praktiskās izpētes sociālpsiholoģiskās 

metodes. 

15. Sociālās ietekmes likumsakarības. 
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Ieteicamā literatūra: 

1. Kalniľa A. Personāla vadības funkcijas. – Lekciju materiāls. - Rīga: RSEBAA, 2006. 

2. Pikeringa P. Strīdi, nesaskaľas, konflikti – R., J.Rozes apgāds, 2000 

3. Praude V., Beļčikovs J. Menedţments – R., “Vaidelote”, 1996 

4. Reľģe V. Organizāciju psiholoģija – R., “Kamene”, 1999 

5. Spulle Ā.A. Praktiskais personālmenedţments – R., SIA “Biznesa augstskola Turība”, 1998 

6. Šķiltere D. Uzľēmuma vadīšana – R., KIF “Biznesa komplekss”, 2000 

7.  Veics V. Uzvedība, kultūra saskarsmē – R., “Raka”, 1998 

8. Vīksna A. Personāla vadība – R., „Jumava”, 1999 

9. Asif, S.; Sargeant, A. Modelling international communications, European Journal of 

Marketing; 2000 Vol. 34 Issue 3, p299-317. 

10. Beslin, Ralph, Reddin, Chitra, Trust in your organization‟s future, Communication World, 

07447612, Jan/Feb2006, Vol. 23, Issue 1 p29, 4p. 

11. Duncan T. A communication-based marketing model for maging relationships, Journal of 

Marketing April, 1998 p1-21.http://www.findarticles.com 

12. Larkin, T J, Larkin, Sandar, Change the Communication Chanel, Communication World, 

07447612, Nov/Dec2005, Vol. 22, Issue 6 p16, 3p. 

13. Бодди Д., Пейтон Р. Основы Менеджмента - Санкт-Петербург, “Питер”, 1999 

14. Занковский А.Н. Организационная психология – Москва, “Флинта”, 2000. 

 

Papildliteratūra: 

1. Benešs H., Psiholoģijas atlants attēli un teksti - R., “Zvaigzne ABC”, oriģinālais izdev.1987, 

1997 

2. Eiders Dţ. Efektīvā komunikācija – R., “Asja”, 1999 

3. Eiders Dţ. Efektīvas vadības skola – R., “Asja”, 1999 

4. Ezera I., Jurevičs A., Dreiberga S., Graudiľa I. Lietišķā komunikācija – R., SIA “Kamene”, 

1999 

5. Garleja R., Vīdnere M. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā – R., “Raka”, 

2000 

6. Ilmete Ţ., Peters J.A.Roišs. Personāla vadīšana Latvijā: problēmes un risinājumi – R., 1997. 

7. Kārnegijs D un biedri, a/s Levins S.R. un Kroms M.A. Līderis tevī – R., “Jumava”, 1997. 

8. Kleckins A. Referāts “Kā darbojas komunikācija 

9. Omārova S. Cilvēks runā ar Cilvēku – R., SIA “Kamene”, 1998 

10. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā – R., SIA “Kamene”, 1996 

 

Internets: 

www.socialpsychology.org. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming”, situāciju analīze, testi; prezentācijas; struktūras iestādes 

apmeklējums), konsultācijām un noslēgumā – eksāmens. 

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. 

 

http://www.findarticles.com/
http://www.socialpsychology.org/
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Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

 Novērtēšanas forma:            Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:  14.11.2008
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Kursa nosaukums:     MĀJOKĻA DZĪVES CIKLS 

Kursa kods:     ENG13300 

Kursa daļa::         Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:     1. 

Semestris:     1. 

Zinātnes nozare:    Būvzinātne 

Zinātnes apakšnozare:   Būvkonstrukcijas 

Kursa apstiprinājuma datums:  2007.gada 20.martā 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Uzľēmējdarbības katedra 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

    Lekcijas:   21 stundas 

                                   Praktiskās nodarbības:   8 stundas 

                                   Eksāmens:     3 stundas 

 

Kursa autori: Mg.sc.soc., lektore Judīte Oškalne, LANĪDA eksperts Juris  Saulītis 

 

Kursa mērķis: Veidot studentiem izpratni par mājokļa dzīves cikla un 

apsaimniekošanas saistību ar  mājokļa izmantošanas laika pagarināšanas  iespējām, 

pielietojot teorētiskās zināšanas un praktisko pieredzi, kā arī daţādas nozīmes  būvju 

konstrukciju un to elementu analītisku, skaitlisku un eksperimentālu pētījumu  - esošo 

objektu analīzi.  

 

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

kursu, studējošie: 

• izzinātu mājokļa dzīves cikla būtību  un nozīmi to apsaimniekošanā; 

• apgūtu zināšanas par resursu izmantošanas  sistēmu,  inovācijas nostādnēm;  

• iepazīstinātos ar mājokļa ilglaicīga dzīves cikla  prognozēm, pielietojot daţādas 

metodes; 

• iegūtu izpratni par mājokļa racionālu apsaimniekošanu, kā tā dzīves cikla 

pagarināšanas  garantiju. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināšanas ekonomikā, matemātikā 

 

Kursa saturs:  
1. Dzīvojamā fonda vispārīgs apskats,  raksturojums un klasifikācija, tā   būtība un 

nozīme Latvijas tautsaimniecībā. 

2. Dzīvojamo māju raksturojums,  normatīvi, tehniskie rādītāji.   

3. Dzīvojamo ēku sadalījums pa īpašuma veidiem un platības uz vienu iedzīvotāju.  

 3.1.  1980. – 1990. gadā būvētās dzīvojamās ēkas.  

 3.2.  1990. – 2001. gadā būvētās dzīvojamās ēkas.  

 3.3.   Kopējie kapitālieguldījumi dzīvokļu būvniecībā 1990.-  2001. 

4. Mājokļu sadalījums pēc uzcelšanas perioda, dzīvojamo ēku labiekārtotības; avārijas 

un galēji nolietotās ēkas, tehniskie rādītāji un kalpošanas ilgums. 

5. Būvkonstrukciju un inţeniertīklu kalpošanas ilgums un bojāšanās cēloľi. 

6. Dzīvojamā fonda atlikušās ilgmūţības normatīvā bāze un raksturojums. Būvnormatīvi 

un to prasības. 

7. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tipi, norobeţojošo konstrukciju raksturojums un 

apsekošanas analīze.  

8. Dzīvojamā fonda tirgus intereses analīze, siltumtehnisko prasību un tirgus intereses 
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kopsakarība. 

9. Izpratne par mājokļa apsaimniekošanas saistību ar  energoresursu taupības  

veidošanas politiku Latvijā.  

10. Apsaimniekošana un remontdarbu plānošana. 

11. Mājas tehniskā pase un dokumentācija Mājas lietā. (Inventarizācijas lieta)   

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību 2001/2002. LR Ekonomikas ministrija, 

Rīga: 2002.- 127. lpp. 

2. Statistikas gadagrāmata 2002. LR centrālā statistikas pārvalde, Rīga: CSP,2003 

3. Rīga skaitļos, 2002. LR centrālā statistikas pārvalde, Rīga: CSP,2003 

4. Belindţeva- Korkla O. Norobeţojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini-Rīga: Rīgas 

Tehniskās universitātes siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts, 2002.-166 lpp. 

5. Rušins T. Īpašuma vērtēšana/ Būvniecības rokasgrāmata.- Rīga:[b.i.], 1936. 

7. Auziľš V., Bāliľa A., Irbīte A., Lasis A., Lazdiľš I., Liepa A.,Ošmucnieks G. Lielā 

būvniecības grāmata.-Rīga:J.L.V., 2002.-329 lpp. 

8. Biršs J. Siltumpretestības aprēķins reflektīvajiem siltumizolācijas materiāliem // Māja 

Dzīvoklis.-2002.- Nr.11. 18-21 lpp. 

9. Celms J. Arī Ikšķilē tiek remontēta padomju laikā iesākta daudzdzīvokļu ēka// Māja 

Dzīvoklis.-2002.- Nr.102. 36., 37. lpp. 

10. Krēsliľš A. Būs jāsāk taupīt siltums // Celtne.- 2002.- Nr.13. 

11. Kļaviľš J. Mūsu mājokļa mikroklimats//Māja Dzīvoklis.-2002.-Nr.104. 41.lpp. 

12. Lazdāne M. 119. sērijas būvniecība atjaunojas // Māja Dzīvoklis.-2002.- Nr.102. 36., 37. 

lpp. 

13. Liepiľš J. Siltināta ķieģeļu siena //Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.10 14.,16.lpp 

14. Liepiľš J. Siltumizolējošie bloki Keraterm // Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.6 16.,17.lpp 

15. Masso T. Kur pazūd ēkas siltums // Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.4.14-18.lpp. // Pēc 

pārpublikācijas no Igaunijā izdota ţurnāla “Stroiteļ” 

16 Mors V. Logu konstrukciju siltumtehnika // Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.7 34.,35 lpp. 

17. Noviks J. Ģimenes māja. Sienas // Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.10 21-23.,26. lpp. 

18. Pavlovskis J.AEROC-XXI gadsimta būvmateriāls// Praktiskā Būvniecība.-2002.- Nr.6., 

Nr.9. 

19. Pliska J. Pārdomas par ēku energoefektivitātes paaugstināšanu // Māja Dzīvoklis.- Nr.104. 

23-25. lpp. 

20. Vēveris O. Siltināsim ar ekovati.//Praktiskā Būvniecība.-2002.-Nr.1. 4-7. lpp. 

21. Masso T. Kur pazūd ēkas siltums // Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.4.14-18.lpp. // Pēc 

pārpublikācijas no Igaunijā izdota ţurnāla “Stroiteļ” 

22. Mors V. Logu konstrukciju siltumtehnika // Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.7 34.,35 lpp. 

23. Noviks J. Ģimenes māja. Sienas // Praktiskā Būvniecība.- 2002.-Nr.10 21-23.,26. lpp. 

24. Pavlovskis J.AEROC-XXI gadsimta būvmateriāls// Praktiskā Būvniecība.-2002.- Nr.6., 

Nr.9. 

25. Pliska J. Pārdomas par ēku energoefektivitātes paaugstināšanu // Māja Dzīvoklis.- Nr.104. 

23-25. lpp. 

26. Vēveris O. Siltināsim ar ekovati.//Praktiskā Būvniecība.-2002.-Nr.1. 4-7. lpp. 
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Papildliteratūra: 

1. Latvijas būvnormatīvs LBN 211-98  Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami.2001. 

2. Latvijas būvnormatīvs LBN 401 Dzīvojamo māju kapitālā un kārtējā remonta noteikumi 

obligāts pielikums Dzīvojamo māju, to konstruktīvo elementu, apdares un 

inţenierkomunikāciju vidējie normatīvie kalpošanas laiki. 2001. 

3. Latvijas Būvnormatīvs LBN 002-01 Ēku norobeţojošo konstrukciju siltumtehnika. 2001. 

4. LBN 003-01 Būvklimatoloģija 2001.  

5. LBN 005-99  Inţenierizpētes noteikumi būvniecībā 1999. 

6. LBN 231 Ēku apkure un ventilācija. 2001. 

7. Izolācijas/ Būvdarbu techniskie noteikumi.-Rīga: Satiksmes ministrijas dzelzceļu virsvalde, 

1936 

8. Interneta resurss; www.eksperti.lv, www.paroc.lv, www.rockwoll.lv 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem 

darbiem (darbs grupās: „brainstorming”, situāciju analīze, testi; prezentācijas; struktūras 

iestādes apmeklējums), konsultācijām un noslēgumā – eksāmens.  

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 praktiskajos darbos, eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

 Novērtēšanas forma:                   Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:                 03.03.2009

http://www.eksperti.lv/
http://www.paroc.lv/
http://www.rockwoll.lv/
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Kursa nosaukums:    NAMU PĀRVALDĪBAS TEHNOLOĢIJAS 

Kursa kods:    REM13300 

Kursa daļa:    Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    1. 

Semestris:   2. 

Zinātnes nozare:   Datorzinātne 

Zinātnes apakšnozare:   Datu apstrādes sistēmas un datortīkli 

Kursa apstiprinājuma datums:   2007.gada 20.martā 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Informātikas un matemātikas katedra  

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studenta patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:    13 stundas 

Praktiskās nodarbības:    8 stundas   

Eksāmens:      3 stundas 

 

Kursa autors: Mg.sc.ing., docents Aloizs Lešinskis 

 

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas par nepieciešamo un esošo programmnodrošinājumu, saistībā ar 

namu apsaimniekošanu. Iemācīt pamatiemaľas darbam ar atbilstošiem populārāko 

programmproduktu pārstāvjiem. 

 

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

studējošie: 

 saprastu uzdevumus namu apsaimniekošanā, kuru  risināšanai ir nepieciešams izmantot 

datorus un speciālu programmnodrošinājumu; 

 iegūtu priekšstatu par to, kāds specālais programmnodrošinājums namu apsaimniekošanā 

Latvijā pašlaik tiek izmantots un kāds tiek piedāvāts; 

 iemācītos izvēlēties piemērototāko programmnodrošinājumu atkarībā no apsaiamniekojamo 

objektu skaita un raksturojumiem; 

 apgūtu praktiskās iemaľas darbā ar namu apsaimniekošanas programmnodrošinājumu. 

 

Nepieciešamās priekšzināšanas: darbs ar MS Windows, Ms Office 

 

Kursa saturs: 

1. Latvijā,  aktuālais,  izmantojamais programmnodrošinājums namu apsaimniekošanā un tā 

attīstības perspektīvas. 

2. Apsaimniekojamo objektu parametru reģistrācija un uzturēšana aktuālā stāvoklī 

3. Iedzīvotāju, īpašnieku, īrnieku un nomnieku reģistrācija (fizisku un juridisku personu). 

4. Apsaimiekošanas un citu ar apsaimniekošanu saistīto līgumu reģistrācija un to datu 

izmantošana. 

5. Pakalpojumu sniedzēju un sniegto pakalpojumu reģistrācija. 

6. Sniegto pakalpojumu tarifu aprēķini un to izmantošana rēķinu veidošanā par sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

7. Situmenerģijas, ūdens un citu resursu skaitītāju reģistrācija un to rādījumu apstrāde. 

8. Rēķinu veidošana un piegāde pakalpojumu ľēmējiem. 

9. Rēķinu apmaksu un citu finanšu operāciju reģistrācija. 

10. Kavējumu naudu (līgumsoda) aprēķini, piestādīšana un iekasēšana. 

11. Norēķini ar pakalpojumu piegādātāiem. 

12. Remontu un citu darbu fiksēšana un ēku bilances veidodošana. 
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13. Atskaišu un pārskatu veidošana un to datu nodošana citām informācijas sistēmām.  

 

Ieteicamā literatūra: 

1. NamzinIS. Lietotāja rokasgrāmata. SIA DataPro, Rīga, 2007, 135 lpp. 

2. Privatizētās mājas īpašnieka – apsaimniekotāja rokasgrāmata, Centrālā dzīvojamo māju 

privatizācijas komisija, Rīga, 2002, 126 lpp. 

 

Papildliteratūra: 

1. Ministru kabineta noteikumi saistībā ar namu apsaimniekošanu www.likumi.lv  

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming”, situāciju analīze, testi; prezentācijas; struktūras iestādes 

apmeklējums), konsultācijām un noslēgumā – eksāmens.  

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 praktiskajos darbos, gala pārbaudījums – eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

Novērtēšanas forma:                   Skaits:         Īpatsvars: 

Laboratorijas un praktiskie darbi (individuāli)   1  30%  

Aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

Eksāmens (rakstiska testa veidā)     1  40%  

         

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:  21.02.2008 
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Kursa nosaukums:        NAMU APSAIMNIEKOŠANAS UN PĀRVALDĪŠANAS 

TIESISKIE ASPEKTI 

Kursa kods:      LAW13330 

Kursa daļa::       Obligātā A DAĻA  

Studiju gads:      1.  

Semestris:      2. 

Zinātņu nozare:     Juridiskā zinātne 

Zinātņu apakšnozare:    Valsts tiesības 

Kursa apstiprinājuma datums:   2007.gada 20.martā 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Uzľēmējdarbības katedra 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studenta  

patstāvīgās studijas.   

 

Lekcijas:   14 stundas 

Semināri:      7  stundas 

Praktiskās nodarbības:   8  stundas 

Eksāmens:                  3 stundas 

     
Kursa autori: Mg.sc.soc., lektore Judīte Oškalne, Mg.jur., lektors Fēlikss Polis 

 

Kursa mērķis: Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par nekustamā īpašuma tiesisko 

regulāciju un darījumiem.  

 

Kursa uzdevumi: Iepazīstināt studentus ar juridiskajiem aspektiem 

Nepieciešamas priekšzināšanas:  Civiltiesības un komerctiesības  

Kursa saturs: 

1. Dzīvokļu īpašuma tiesiskā būtība (jēdziens, sastāvdaļas). Atsevišķais īpašums. Kopīpašums 

un tā daļa. Zeme kā dzīvokļa sastāvdaļa. 

2. Dzīvokļa īpašums -  tiesības un pienākumi. Pirmpirkuma tiesības. Mantošana. Dzīvokļa 

reģistrācija Zemesgrāmatā. 

3. Dzīvojamo māju apsaimniekošanas formas. Apsaimniekotāju attiecības ar dzīvokļu 

īpašniekiem. 

4. Mājas pieľemšana valdījumā. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce. Dzīvokļu īpašnieku biedrība. 

Citas valdījuma formas. Dibināšana. Darbība. Balsošana. Biedri, to tiesības, pienākumi.  

5. Apsaimniekotāju attiecības ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem. Apsaimniekošanas 

praktiskie aspekti un piemēri. 

6. Attiecības ar zemes īpašnieku (nomas līgums). 

7. Dzīvokļu īpašnieku parādu piedziľa tiesā un šķīrējtiesā. 

8. Īres tiesisko attiecību regulējums. 

9. Īrnieku un izīrētāju savstarpējās attiecības. 

10. Nekustamo īpašumu atsavināšanas tiesiskais regulējums. 

11. Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas vispārējs raksturojums. 

12. Pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā LR. 

 

Ieteicamā literatūra un tiesību akti: 

1. Torgāns K. un autoru kolektīvs. LR Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401. – 

2400.p.). – R.: Mans īpašums, 2000. 

2. Ulmane V. Darba tiesības. Darba aizsardzība. – R.: BAT Turība, 2004. 

3. Komerclikums. Normatīvo aktu krājums. – R.: TNA, 2005. 
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4. Strupišs A. Komerclikuma komentāri. / A daļa. Komercdarbības vispārējie noteikumi (1.-

73.panti). – A. Strupiša juridiskais birojs, 2003, 303 lpp. 

5. Strupišs A. Komerclikuma komentāri. III / B daļa. Komersanti. (134.-184.panti). – A. 

Strupiša juridiskais birojs, 2003, 335 lpp. 

6. J.Rozenfelds. Lietu tiesības. – R., 2000. 

7. R.Krauze. Par dzīvojamo telpu īri. Likums ar komentāriem. – R., 2006. 

8. Likums „Par dzīvokļa īpašumu”. 

9. Likums „Par dzīvojamo telpu īri”. 

10. Likums „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”. 

11. „Dzīves vietas deklarēšanas likums”. 

12. Likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. 

 

Papildliteratūra: 

1. Paiders J., Endziľš J. Komerclikums. Kas uzľēmējam šobrīd jāzina par Komerclikumu? – 

Dienas Bizness, 2002. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās, situāciju analīze, prezentācijas), konsultācijām un noslēgumā – eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem izdales materiāliem; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 

semināros un praktiskajos darbos, eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

  

Novērtēšanas forma:                   Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba, referāta, prezentācija)   1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

Eksāmens       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:   03.02.2009 
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Kursa nosaukums:    PREZENTĀCIJU PRASME 

Kursa kods:    PRE13310  

Kursa daļa::       Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:    1. 

Semestris:    1. 

Zinātnes nozare:   Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare:  Uzľēmējdarbības vadība 

Kursa apstiprinājuma datums: 2009.gada 12.janvārī 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

studentu patstāvīgās studijas. 

 

 Lekcijas:   16 stundas 

            Praktiskās nodarbības:  13 stundas 

            Eksāmens:      3 stundas 

 

Kursa autore:  Mg.vad., lektore Poļina Naidenko 

 

Kursa mērķis: Sniegt studentiem nepieciešamās prasmes, kas pielietojamās 

prezentācijas veidošanai. Kursa gaitā, uz praktisko piemēru un uzdevumu bāzes soli 

pa solim tiks strādāts ar veiksmīgo prezentāciju veidojošiem faktoriem,  īpašu 

uzmanību pievēršot studentu individuālo resursu apzināšanai un attīstīšanai. Kursa 

beigās studenti spēs izveidot skaidru, labi organizētu prezentāciju un pārliecinoši to 

prezentēt auditorijas priekšā. 

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

kursu, studējošiem būtu: 

 izpratne par prezentācijas satura veidošanas pamatprincipiem;  

 prasmes un iemaľas prezentācijas sagatavošanai;  

 prasmes un iemaľas efektīvai prezentācijas veikšanai;  

 zināšanas, kā veiksmīgi noturēt klausītāju uzmanību visas prezentācijas laikā; 

 uzlabotas runas mīmikas, ţestu, toľa, tembra, intonācijas u.c. izvēles un kontroles 

prasmes. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: nav 

 

Kursa saturs: 

1. Prezentācijas jēdziens. 

2. Prezentācijas sākums. Emocionāli pozitīvas saskarsmes veidošana.  

3. Prezentācijas loģika un struktūra. 

4. Prezentācijas valoda. 

5. Informācijas vizualizēšanas paľēmieni.  

6. Mīmikas, ţestu, pozu efektīva izmantošana.  

7. Prezentācijas noslēgums. 

8. Jautājumu uzdošanas tehnika, atbildes.  

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Grussendorf, M. (2007) English for Presentation. Oxford University Press. 

2. Comfort, J., Utley, D. (1996) Effective Presentations. Oxford University Press. 

3. Bradbury, A.J. (2004) Successful Presentation Skills (2nd Edition). Kogan Page Limited. The 
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Sunday Times. 

 

 

Studiju metodes:  

Kurss organizēts interaktīvu nodarbību veidā, daudz diskusiju, treniľu un 

praktisko uzdevumu. Kursa gaitā studenti tiek filmēti, imitējot daţādas prezentācijas 

situācijas, pievēršot uzmanību daţādiem prezentācijas aspektiem. Filmētais materiāls 

tiek analizēts, sekojot studentu izaugsmei, soli pa solim nostiprinot iegūtās prasmes. 

 

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, aktivitāte un dalība praktiskajos darbos, 

gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs 

vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 

 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās                                            1  60%, 

aktivitāte un dalība praktiskajos darbos                         1  10%, 

eksāmens       1  30%. 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:      12.01.2009 
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Kursa nosaukums:   PROJEKTU VADĪŠANA 

Kursa kods:     PRJ13300 

Kursa daļa:     Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:     2. 

Semestris:    3. 

Zinātnes nozare:    Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare:    Uzľēmējdarbības vadība 

Kursa apstiprinājuma datums:    2007.gada 20.martā 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Uzľēmējdarbības katedra  

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgā darba studijas. 

  Lekcijas:          20 stundas 

Praktiskās nodarbības:                     9 stundas 

Eksāmens:            3 stundas 

  

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

 

Kursa mērķis: Sagatavot kompetentus speciālistus projektu izstrādāšanā un analīzē, kurš 

nākošajā posmā, pilnveidojot prasmes, spētu projektus vadīt.  

 

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

studējošie: 

 Iegūtu nepieciešamās zināšanas par projekta pārvaldības pamatjēdzieniem; 

 Gūtu zināšanas par loģiskās struktūras metodi, tās pielietošanu projekta stratēģijas 

izstrādē un analīzē; 

 Attīstītu prasmi struktūrplāna, norišu gaitas, laiku un termiľu plāna sastādīšanu, resursu 

un izmaksu plānošanu; 

 Attīstītu prasmi pielietot datorprogrammu Microsoft Project projektu plānošanā. 

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: matemātika, vadības zinības 
 

Kursa saturs: 

1. Projekta jēdziens, pazīmes,  specifiskā darba organizācija un plānošana. 

2. Projekta mērķi. 

3. Projekta riski, risku identificēšana, izvērtējums, pasākumu plānošana risku mazināšanai. 

4. Specifiskā projektorientētā darba organizācija. 

5. Projekta pārvaldība. 

6. Projekta dzīves cikls. 

7. Projekta organizācija, uzraudzība, lēmumu pieľemšana. 

8. Projekta struktūras plānošana. 

9. Loģiskās struktūras matricas izstrāde. 

10. Projekta struktūras, gaitas, laiku un termiľu plānošana. 

11. Resursu un izmaksu plānošana. 

12. Projekta finanšu pārvaldība. 

13. Projekta plānošana ar datorprogrammu Microsoft Project. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Ilmete Ţ. Projektu vadīšana. Rīga: LU, 1998. 

2. Vilfrīds Reiters. Kailā patiesība par projektu menedţmentu. ”Vaidelote”, 2004. 
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3. Ineta Geipele, Tatjana Tambovceva. Projektu vadīšana. Apgāds “Valters un Rapa”. Rīga, 

2004. 

4. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness, Rīga, 2003. 

5. Juris Zommers. Datorizēta projekta vadīšana. Programma Microsoft Project. Biznesa 

augstskola Turība. Rīga, 2000. 

6. Juris Uzulāns. Projektu vadība. “Jumava”. Rīga, 2004 

7. Ilgvars Forands. Projekta menedţments. Latvijas Izglītības fonds, Rīga, 2006 

8. Clifford F. Gray, Erik W. Larson. Project Management. The Managerial Process. McGraw-

Hill higher Education, 2000. 

9. James Taylor. The Project Management Workshop. American Management Association, 

2001. 

10. Rory Burke. Projectmanagement Planning and Control Techniques. THIRD EDITION, 

JOHN WILEY & SONS LTD, 1999. 

11. Ţurnāls. Projektu vadīšana, Latvijas nacionālā projektu vadīšanas asociācija, 1999. Nr.1, 

2000. Nr.2, 2001. Nr.3.  

12.  www.lnpva.lv 

 

Papildliteratūra: 

1. Hanss D. Litke, Ilona Kunova. Projektu vadība. Rokasgrāmata. BALTA eko, Rīga 2003. 

2. Dţeimss P. Lūiss. Projektu vadīšanas pamati. Izdevniecība Puse Plus. Rīga, 2001. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming”, situāciju analīze, testi; prezentācijas; struktūras iestādes 

apmeklējums), 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 praktiskajos darbos, ieskaite ar atzīmi, gala eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

Novērtēšanas forma:                   Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:   15.03.2008
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Kursa nosaukums:                             SAIMNIECISKĀS UN DARBA  TIESĪBAS  

Kursa kods:      LAW13320 

Kursa daļa::       Obligātā A DAĻA  

Studiju gads:      1.  

Semestris:      1. 

Zinātņu nozare:     Juridiskā zinātne 

Zinātņu apakšnozare:    Valsts tiesības 

Kursa apstiprinājuma datums:   2007.gada 20.martā 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Tiesību zinību katedra 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studenta  

patstāvīgās studijas.   

 

Lekcijas:   12 stundas 

Semināri:     8  stundas 

Praktiskās nodarbības:   9  stundas 

Eksāmens:     3 stundas 

 

Kursa autori: docents Valentīns Muravjovs, Mg.jur., lektors Fēlikss Polis 

Kursa mērķis: Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas darba tiesību un darba aizsardzības 

jautājumos. Jāizprot darba tiesisko attiecību rašanās un realizēšanas īpatnības, jāzina darba 

tiesisko un civiltiesisko attiecību mijiedarbība.  

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

studējošie: 

• jāprot noteikt darba vides riska faktori, jāzina Darba aizsardzības likuma prasības darba 

aizsardzības pasākumu nodrošināšanā; 

• jāprot noteikt darba līguma sastāvdaļas un forma, jāzina prasības, kādas jāievēro darba 

līguma darbībā; 

• jāizprot darba tiesisko attiecību nodrošinājuma pienākums no darba devēja puses, jāprot 

piemērot Darba likuma un Darba aizsardzības likuma normas darba devēja un darbinieka 

tiesiskajās attiecībās, arī attiecībā uz drošību darba vidē; 

• jāizprot darba tiesisko attiecību nodrošinājuma pienākums no darbinieka puses, jāprot 

piemērot Darba likuma un Darba aizsardzības likuma normas darbinieka tiesību aizsardzības 

nolūkā; 

• jāzina darba līguma darbības pamatnoteikumi, jāprot argumentēt Darba likuma piemērošanu 

konkrētā problēmsituācijā; 

• jāsaprot līguma noteikumi un noslēgšanas kārtība, saistību pienācīga izpildījuma pazīmes, 

neizpildes sekas; 

• jāzina pastiprinājumu veidi un pielietošanas kārtība līgumsaistību neizpildes gadījumā; 

• jāprot nošķirt tiešie no netiešajiem zaudējumiem, jāzina nepārvaramas varas apstākļi; 

• jāzina atšķirības starp tiesību subjektiem – fizisku un juridisku personu, tiesībspējas un 

rīcībspējas pamatnoteikumi. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: komerctiesības, lietvedība 

Kursa saturs: 

1. Darba tiesisko attiecību jēdziens un tiesiskā reglamentācija. 

2. Darba aizsardzība. 

3. Darba līgums. 

4. Darba devēja tiesiskais statuss. 

5. Darbinieka tiesiskais statuss. 
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6. Darba līguma darbība. 

7. Komerctiesību subjekti. Fiziskās un juridiskās personas. Fizisko un juridisko personu 

tiesībspēja un rīcībspēja. 

8. Komercdarbības jēdziens. Komercdarbības veidi. 

9. Komercsabiedrību reorganizācija un likvidācija. 

10. Saistību tiesības. 

11. Līgumsaistību pastiprinājums. 

12. Zaudējumu atlīdzināšanas pienākums. 

Ieteicamā literatūra: 

13. Kaļķis V., Roja Ţ. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. R.: Elpa, 

2001. 

14. Torgāns K. un autoru kolektīvs. LR Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401. – 

2400.p.). – R.: Mans īpašums, 2000. 

15. Ulmane V. Darba tiesības. – R.: BAT Turība, 2003, 123 lpp. 

16. Ulmane V. Darba tiesības. Darba aizsardzība. – R.: BAT Turība, 2004, 264 lpp. 

17. Komerclikums. Normatīvo aktu krājums. – R.: TNA, 2005. 

18. Strupišs A. Komerclikuma komentāri. / A daļa. Komercdarbības vispārējie noteikumi (1.-

73.panti). – A. Strupiša juridiskais birojs, 2003, 303 lpp. 

19. Strupišs A. Komerclikuma komentāri. III / B daļa. Komersanti. (134.-184.panti). – A. 

Strupiša juridiskais birojs, 2003, 335 lpp. 

Papildliteratūra: 

2. Torgāns K. un autoru kolektīvs. LR Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401. – 

2400.p.). – R.: Mans īpašums, 2000. 

3. Paiders J., Endziľš J. Komerclikums. Kas uzľēmējam šobrīd jāzina par Komerclikumu? – 

Dienas Bizness, 2002. 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming”, situāciju analīze, testi; prezentācijas; struktūras iestādes 

apmeklējums), konsultācijām un noslēgumā – ieskaite ar atzīmi un eksāmens.  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 praktiskajos darbos un eksāmens. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

Novērtēšanas forma:                   Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:   21.03.2008 
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Kursa nosaukums:                                      UGUNSDROŠĪBA UN CIVILĀ AIZSARDZĪBA 

Kursa kods:     SAF13300 

Kursa daļa:     Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:     1. 

Semestris:     1.,2. 

Zinātnes nozare:    Būvzinātne 

Zinātnes apakšnozare: Siltuma, gāzes un ūdens inţeniersistēmas 

Kursa apstiprinājuma datums:    2007.gada 20.martā. 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Uzľēmējdarbības katedra 

 

Kursa apjoms:  Atbilst 3 kredītpunktiem (vai 4,5 ECTS). To veido 48 kontaktstundas un 

studenta patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:    24 stundas 

Praktiskās nodarbības:  21 stundas   

Eksāmens:      3 stundas 

  

Kursa autors: Mg.sc.ing. Valentīns Buiķis 

 

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas par galvenajiem ugunsdrošības principiem ēku ugunsdrošības 

nodrošināšanā un ekspluatācijā.. Iemācīties sastādīt nepieciešamos ugunsdrošības dokumentus, 

pārzināt, sakārtot un sistematizēt lietvedību ugunsdrošībā, veikt ugunsgrēka riska novērtējumu, 

vadīt un organizēt ugunsdrošības darbu objektos, veikt ugunsdrošības iekšējo uzraudzību. 

 

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

studējošie: 

 izprastu degšanas procesu un nosacījumus; 

 apgūtu un prastu sastādīt galvenos ugunsdrošības dokumentus; 

 apgūtu būvmateriālu un būvkonstrukciju klasifikāciju un to ugunsaizsardzības paľēmienus; 

 izprastu ugunsdrošības inţeniertehnisko sistēmu darbību un to nozīmi ēkās. 

  

Nepieciešamas priekšzināšanas: matemātika, fizika, ķīmija.  

 

Kursa saturs: 

10. Latvijas Republikas ugunsdrošības sistēma. Ugunsgrēku statistika. 

11. Degšanas process, tam nepieciešamie nosacījumi, liesmu un dūmu izplatīšanās, ugunsgrēku 

klases, vielu un materiālu ugunsbīstamības rādītāji. 

12. Būvmateriālu klasifikācija atbilstoši standartam LVS EN 1350-1. 

13. Būvkonstrukciju klasifikācija atbilstoši standartam LVS EN 13501-2. 

14. Metāla būvkonstrukciju ugunsaizsardzības nodrošināšana. 

15. Koka konstrukciju ugunsaizsardzība un ar to saistītie standarti. 

16. Ēku komunikāciju blīvēšanas iespējas uguns un dūmgāzu ierobeţošanai. 

17. Apkures ierīču un sistēmu ugunsbīstamība. 

18. Elektroiekārtu ugunsdrošība. 

19. Ugunsdrošības inţeniertehniskās sistēmas un ugunsdzēsības tehnika ēkās. 

20. Ugunsdzēsības ūdensapgāde. 

21. Evakuācijas stratēģija. 

22. Riska novērtējums. 

23. Ugunsdrošības noteikumu galvenās prasības. 

24. Ugunsgrēku likvidācijas pamatprincipi un dzēšanas organizācija. 

25. Galveno ugunsdrošības dokumentu sastādīšana. 
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Ieteicamā literatūra:  

1. Rokasgāmata uzľēmējiem, ES PHARE projekts „ Darba vides uzlabošana privātos un pivatizētos 

uzľēmumos Latvijā,  2003. 

2. И.Л. Мосалков и др. „Огнестойкость строительных конструкций”. М. Спецтехника, 

2001., 495 cтp. 

3. А. Я. Корольченко „Полный курс пожарно-технического минимума”, учебное пособие, 

М., Пожнаука, 2006., 313 стр. 

4. А. Я. Корольченко „Пожарная опасность строительных материалов,” учебное пособие, 

М., Пожнаука, 2005., 230 стр.  

5. Latvijas Valsts standarts LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai     lietojamās 

drošības zīmes un signālkrāsojums”.04.29.2004. 

6. John D. deHaan „Kirk‟s Fire Investigation”, Fifth edition, New Jersey, 2002 

7. ASV standarts NFPA 921 „Guide for Fire and Explosion Investigations”, 2001 Edition. 

 

LR likumi: 

1. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums. Saeimā pieľemts 24.10.2002.  

2. Krimināllikums. Saeimā pieľemts 17.06.1998. 

3. Darba aizsardzības likums. Spēkā stājies 01.01.2002.gada  

4. Civilās aizsardzības likums. Augstākā Padomē pieľemts 15.12.1992. 

5. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss. [Saeimā pieľemts 01.07.1985.  labots 09.03.2007.]  

6. Likums „Par uzľēmumu, iestāţu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību”. Latvijas 

Republikas Augstākajā Padomē pieľemts 11.12.1991.  

 

Ministru kabineta noteikumi: 

3. Ministru kabineta noteikumi Nr.173 „Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums”. 

15.04. 2003. 

4. Ministru kabineta noteikumi Nr.490 „Ugunsgrēku un to seku uzskaites noteikumi” 02.09. 

2003. 

5. Ministru kabineta noteikumi Nr.674 „Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem 

un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības un glābšanas dienesti” 15.08. 

2004. 

6. Ministru kabineta noteikumi Nr.563 „Kārtība, kādā atlīdzināmi fizisko un juridisko personu 

izdevumi un zaudējumi, kas radušies, iesaistot ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos šo 

personu resursus” 14.10. 2003.gada  

7. Ministru kabineta noteikumi Nr.639 „Iestāţu, organizāciju un komercsabiedrību 

ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izveidošanas kārtība”. 11.11. 2003. 

8. Ministru kabineta noteikumi Nr.686 „Noteikumi par iestāţu, organizāciju, komercsabiedrību 

un pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu funkcijām un tiesībām” 

09.12. 2003. 

9. Ministru kabineta noteikumi Nr.60 „Noteikumi par valsts ugunsdrošības uzraudzības 

inspektoru kompetenci un kārtību, kādā veicama valsts ugunsdrošības uzraudzība”  03.02. 

2004.  

10. Ministru kabineta noteikumi Nr.61 „Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus” 03.02. 2004. 

11. Ministru kabineta noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 17.02. 2004. 

12. Ministru kabineta noteikumi Nr.318 „Noteikumi par Būvnormatīvu LBN 201-96 

„Ugunsdrošības normas”. LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”, būvnormatīva projekts. 31.10. 

1995. 

13. Ministru kabineta noteikumi Nr.534 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-03 

Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 23.09. 2003. 
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14. Ministru kabineta noteikumi Nr.256 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-98 

„Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 21. 07.1998.gada. 

15. Ministru kabineta noteikumi Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 

„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 01.02.2000.  

16. Ministru kabineta noteikumi Nr.411 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-00 

„Publiskās ēkas un būves” 28.11. 2000.  

17. Ministru kabineta noteikumi Nr.323 „Noteikumi par apmācību darba aizsardzības 

jautājumos” 17.06. 2003. 

 

Papildliteratūra: 

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.152 „Prasības attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un 

rīcību šādas avārijas gadījumā” 08.04. 2003. 

3. Ministru kabineta noteikumi Nr.563 „Kārtība, kādā atlīdzināmi fizisko un juridisko personu 

izdevumi un zaudējumi, kas radušies, iesaistot ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos šo 

personu resursu”14.10. 2003. 

4. Ministru kabineta noteikumi Nr. 280 „Noteikumi par ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas 

darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko aprīkojumu un tā normām”. 

13.04.2004. 

5.  Ministru kabineta noteikumi Nr.282 „Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības iekārtu un ierīču 

atbilstības novērtēšanas noteikumi” Latvijas Valsts standarts LVS 334 „Speciālais un 

tehniskais aprīkojums ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbiem” 13.04. 2004.. 

6. Ministru kabineta noteikumi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,  Nr. 3 „Ugunsgrēku 

dzēšanas un glābšanas darbu veikšanas kārtība” 12.06. 2006.  

7. Ministru kabineta noteikumi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Nr. 3 „Ugunsgrēku 

dzēšanas un glābšanas darbu veikšanas kārtība” 12.06. 2006.  

8. Latvijas Valsts standarts LVS 332 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā 

stāvoklī”. 26.09.2000. 

9. Latvijas Valsts standarts LVS 402 „Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās 

prasības”. 2004.04.20. 

10. Latvijas Valsts standarts LVS 361 „Ugunsdzēsības depo ierīkošana. Vispārīgās prasības” 

2004.04.20. 

11. Latvijas Valsts standarts LVS 187 : 1999 „Ugunsdzēsības hidranti”. 2004.04.20. 

12. Latvijas Valsts standarts LVS EN 12845 : 2003 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas – 

Automātiskās sprinkleru sistēmas – Projektēšana, montāţa, ekspluatācija”.12.05.2004. 

 

Latvijas Valsts standarti: 

1. Latvijas Valsts standarts LVS pr.EN 54-14 : 2001 „Ugunsgrēku uztveršanas un ugunsgrēka 

signalizācijas sistēmas” 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāţai, nodošanai 

ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”.22.09.2004. 

2. Latvijas Valsts standarts LVS ISO 14520-1 : 2003 +TC1 „Ugunsdzēsības iekārtas, kurās 

izmanto gāzveida ugunsdzēsīgo vielu – Fizikālās īpašības un iekārtu projektēšana – 1.daļa: 

Vispārīgās prasības”. 22.09.2004. 

3. Latvijas Valsts standarts LVS EN 60849 : 2003 „Avārijas brīdināšanas nolūkiem paredzētās 

skaľas sistēmas”. 22.09.2004. 

4. Ministru kabineta noteikumi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Nr. 3 „Ugunsgrēku 

dzēšanas un glābšanas darbu veikšanas kārtība” 2006. gada 12. jūlijā. 22.09.2004. 

5. Latvijas Valsts standarts LVS ISO/TR 13387 „Ugunsdrošības inţenierzinātne” 1 – 8 daļas. 

22.09.2004. 

6. http:/www.fire-testing.com   

7. http:/www.vugd.gov.lv  

8. Periodiskie ikmēneša izdevumu.  
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Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming”, situāciju analīze, testi; prezentācijas; struktūras iestādes 

apmeklējums), konsultācijām un noslēgumā – rakstisks eksāmens. 

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 praktiskajos darbos, testi, gala pārbaudījums – eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 
Novērtēšanas forma:                   Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:  30.10.2008
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Kursa nosaukums:              VADĪBAS ZINĪBAS  

Kursa kods:     MAN13310    

Kursa daļa:     Obligātā A DAĻA 

Studiju gads:     1. 

Semestris:       1. 

Zinātnes nozare:    Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare:   Uzľēmējdarbības vadība 

Kursa apstiprinājuma datums:     2007.gada 20.martā 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Menedţmenta un mārketinga katedra 

 

 

Kursa apjoms: Atbilst 3 kredītpunktiem (vai 4,5 ECTS). To veido 48 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas.   

 

Lekcijas:   24 stundas 

Praktiskās nodarbības: 21 stundas 

Eksāmens:                           3 stundas 

Kursa autore: Dr.paed., asoc.prof. Raina Vīra 

Kursa mērķis: Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas vadībzinības jautājumos, līdera lomas      

nozīmīgumā, uzľēmuma vai organizācijas,  kā sistēmas sekmīgas darbības priekšnoteikumos. 

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

studējošie: 

 gūtu teorētiskas zināšanas un praktisku izpratni par uzľēmējdarbības vadību, vadības 

funkcijām un procesiem;  

 izprastu vadības uzdevumu uzľēmumu attīstības un darba efektivitātes paaugstināšanas 

kontekstā. Iepazīstināt ar sekmīgu, mūsdienu prasībām atbilstošu vadības stilu, varas 

struktūru; 

 gūtu praktiskās iemaľas uzľēmumos iekšējās un ārējās vides attīstīšanai, tās konkurences 

paaugstināšanas kontekstā. 

Nepieciešamās priekšzināšanas: komunikāciju  psiholoģija 

Kursa saturs: 

1. Uzľēmums vai organizācija,  kā vadīšanas objekts. 

2. Vadīšanas teorijas. 

3. Misija, vīzija, mērķi. 

4. Uzľēmuma vai organizācijas iekšējā un ārējā vide. 

5. Vadīšanas funkcijas un struktūras modeļi. 

6. Vadītājs un vadīšana. Vadības stili. 

7. Vara, deleģēšana,  centralizācija un decentralizācija.  

8. Uzľēmuma vai organizācijas kultūras modeļi un to analīze. 

9. Motivācijas teorijas. 

10. Komunikācijas sistēma, vadības informācijas tehnoloģijas un lēmumu pieľemšana 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Beļčikovs J., Praude V. Menedţments: Teorija un prakse: 2.izd. - R.: Vaidelote, 2001. – 509 

lpp. 

2. Forands I. Menedţmenta autoritātes.-R.:LIF, 2007.-214 lpp. 

3. Forands I. Vadītājs un vadīšana. - R.: Kamene, 1999. – 176 lpp. 
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4. Helers R. Vadībzinības Rokasgrāmata.- R.: Zvaigzne ABC,2004. -256 lpp.  

5. Klauss A. Zinības vadītājam.– R.: Preses nams, 2002. – 560 lpp. 

6. Ivans U., Ruskule S. Vadīšanas pamati. - Rīga: LLU, 2006. – 502 lpp. 

7. Lēmumu pieľemšana, Harvard Business Review.-R.:LID,2007.-194 lpp. 

 

Papildliteratūra: 

1. Bakingems M.,Kofmans K. Vispirms pārkāp visus likumus.-R.:Trīs, 2005.-210 lpp. 

2. Konvejs S.R. Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi.-R.:Trīs, 2007.-351 lpp. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, kuru uzdevums ir sniegt studentiem pamatzināšanas vadības 

teorijā un ievirzīt patstāvīgā darba izstrādē. Patstāvīgā darba ietvaros studenti analizē izvēlēta 

vadītāja kompetenci balstoties uz iegūtajām teorētiskajām zināšanām. 

 

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 praktiskajos darbos, eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

  

Novērtēšanas forma:                   Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:                 07.11.2008 
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Kursa nosaukums:    BIZNESA ĒTIKA 

Kursa kods:     BUS13310 

Kursa daļa:    Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:    2. 

Semestris:    3. 

Zinātnes nozare:   Vadībzinātnē 

Zinātnes apakšnozare:  Uzľēmējdarbības vadība 

Kursa apstiprinājuma datums:  2007.gada 16.maijā 

Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:    19 stundas 

Praktiskās nodarbības:  10 stundas 

Eksāmens:      3 stundas 

 

Kursa autore: Mg.psych., lektore Jūlija Bulatova 

Kursa mērķis: Sniegt darba aizsardzības speciālistam nepieciešamās zināšanas un prasmes 
biznesa ētikas jomā. 
 

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

studējošie: 

 spētu informēt vadītāju par sociālkultūras faktoriem un to ietekmi uz uzľēmējdarbību; 

 iegūtu izpratni par ētikas problēmām korporācijā; 

 iegūtu zināšanas par biznesa ētiku un tās ietekmi uz organizācijas kultūru; 

 papildinātu prasmes izmantot biznesa ētikas zināšanas praksē. 

 

Nepieciešamās priekšzināšanas: nav nepieciešamas 

 

Kursa saturs:  

1. Biznesa ētika kā mācību priekšmets. Metodiskais pamatojums. 

2. Bizness un kultūra. Sociālkultūras faktoru un valdības ietekme uz uzľēmējdarbību. 

3. Attiecības starp valdību, biznesu un likumiem sabiedrībā. 

4. Ētikas teorijas kā instruments morālo problēmu analīzei biznesā. 

5. Atbildība uzľēmējdarbībā. 

6. Ētiskās problēmas korporācijās un to vadībā. 

7. Uzľēmuma ieinteresētās puses, to ietekme uz uzľēmuma ētisko klimatu. 

8. Organizācijas kultūra un ētiska uzľēmējdarbība. 

9. Organizācijas kultūras iedibināšana, kontrole. Sabiedrības un vadītāja loma. 

10. Biznesa ētika un vadīšanas tradīcijas, 

11. Vides aizsardzības ētiskās problēmas uzľēmējdarbībā, 

12. Biznesa internacionalizācija un ētikas problēmu globalizācija Latvijā. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Šteinbergs D.S., Ostens D.~T Valdība, Ētika un Vadītāji. - Rīga, Pētergailis, 1994. 

2. Vasiljeviene N., Jeurissen R.M. Business Ethics: From theory to Practice, - Vilnius,   Vilnius 

University, 2002. 

3. Bradburn R. Understanding Business Ethics. - London, Continuum, 2001. 
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Studiju metodes:  

Lekcijas, diskusijas, praktiskās nodarbības - problēmsituāciju analīze, patstāvīgais darbs.  

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

Darbs praktisko nodarbību laikā tiek balstīts uz apgūto teorētisko bāzi un studentu 

praktisko pieredzi. Rakstiska situāciju analīze, balstoties uz argumentāciju gan no teorētiskajām 

pozīcijām, gan no praktiskās pieredzes. Pētniecisko rakstu analīze, diskusija. 

 

Kontroles formas: kontroldarbs, patstāvīgais darbs, eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

   Novērtēšanas forma:   Skaits:  Īpatsvars: 

     Kontroldarbs      1     20 % 

     Patstāvīgais darbs      1     20 % 

     Eksāmens       1     60 % 

 

Mācību valoda:         latviešu, krievu 

 

Aktualizēts:   15.12.2008 
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Kursa nosaukums:     FINANŠU SISTĒMAS PAMATI  

Kursa kods:     FIN13320 

Kursa daļa:     Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:     1. 

Semestris:     2. 

Zinātnes nozare:    Ekonomika   

Zinātnes apakšnozare: Finanses un kredīts  

Kursa apstiprinājuma datums:    2007.gada 20.martā. 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Ekonomikas un finanšu  katedra  

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studenta 

patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:    13 stundas 

Semināri:      8 stundas 

Praktiskās nodarbības:    8 stundas   

Eksāmens:      3 stundas 

  

Kursa autore: Dr.oec., docente Natālija Konovalova  

 

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas par nodokļu sistēmas veidošanu un tās funkcionēšanu, izpētīt 

nodokļu būtību, to veidus un nodokļu politiku, apzinot nodokļu lomu ekonomikā.  

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

studējošie iegūst:  

 sapratni par nodokļu eksistēšanas nepieciešamību ekonomikā; 

 iemaľas par nodokļu aprēķināšanas kartību; 

 zināšanas sastādīt nodokļu deklarāciju; 

 prasmi prognozēt nodokļu maksājumus nākotnē uzľēmumā.  

  

Nepieciešamas priekšzināšanas: makroekonomika, mikroekonomika   

 

Kursa saturs: 

26. Nodokļu sistēmas būtība un nodokļu loma ekonomikā. 

27. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 

28. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 

29. Nekustāmā īpašuma nodoklis. 

30. Izloţu azartspēļu nodoklis un nodeva. 

31. Pievienotas vērtības nodoklis. 

32. Darba resursu nodoklis. 

33. Akcīzes nodoklis un muitas nodoklis. 

34. Uzľēmuma ienākuma nodoklis. 

35. Nodokļu plānošana uzľēmumā.  

 

Ieteicamā literatūra:  

1. O. Lukašina „Nodokļi Latvijā”. Merkurijs. Rīga 2003.  

2. I. Kodoliľa „Nodokļi Latvijā 2003”. Turība, 2003.  

3. I. Sipola „Mūsdienu nodokļu teorija”. Rīga, 2005.   

4. A. Zveinieks „Nodokļi un nodevas”. Rīga, 1998.  

5. J. Zaiceva „Uzľēmumu ienākuma nodoklis ”. Mamuts. Rīga 1999.  
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6. П.Черник, И. Починок Основы налоговой системы”. Москва, Юникс 2002.       

7. Ľ. Podvinska „PVN komentāri par PVN likumu un tā piemērošanas noteikumiem”, Rīga, 

2002.   

8. М. П. Робоев, „Налоговые системы зарубежных государств”, Москва. 2002.    

9. V. Frīdenfelds „Ofšors” Darbības un pielietojuma mehānismi, Rīga, „Preses nams” 2002.   

 

LR likumi: 

7. LR likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Latvijas Republikas Augstākajā Padomē 

pieľemts 11.05.1993. [spēkā ar 01.01.1994.] ar pēdējiem grozījumiem 19.12.2006.    

8. LR likums „Par uzľēmuma ienākuma nodokli”. Saeimā pieľemts 09.02.1995. [spēkā ar 

01.04.1995.] ar pēdējiem grozījumiem 19.12.2006.     

9. LR likums „Par pievienotās vērtības nodokli”. Saeimā pieľemts 09.03.1995. [spēkā ar 

01.05.1995.] ar pēdējiem grozījumiem 19.12.2006.   

10. LR likums „Par akcīzes nodokli”. Saeimā pieľemts 30.10.2003. [spēkā ar 01.05.2004.] ar 

pēdējiem grozījumiem 19.12.2006.  

11. LR Dabas resursu nodokļa likums. Saeimā pieľemts 15.12.2005. [spēkā ar 01.05.2006.] ar 

grozījumiem 19.12.2006.  

12. LR Azartspēļu un izloţu likums. Saeimā pieľemts 17.11.2005. [spēkā ar 01.01.2006.] ar 

grozījumiem 08.06.2006.  

13. LR likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”. Saeimā pieľemts 04.06.1997. [spēkā ar 

01.01.1998.] ar pēdējiem grozījumiem 20.10.2005.    

14. LR likums „Par nodokļiem un nodevām”. Saeimā pieľemts 02.02.1995. [spēkā ar 

01.04.1995.] ar pēdējiem grozījumiem 01.03.2007.  

15. LR likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu”.  Saeimā pieľemts 01.10.1997. [spēkā ar 

01.01.1998.] ar pēdējiem grozījumiem 19.12.2006.       

16. LR likums „Par valsts ieľēmumu dienestu”. Saeimā pieľemts 28.10.1993. [spēkā ar 

25.11.1993.] ar pēdējiem grozījumiem 12.10.2006.     

 

LR Ministru kabineta noteikumi: 

18. Ministru kabineta noteikumi Nr.780 „Noteikumi par papildu deklarāciju par ienākumiem, 

ieľēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiľu veidlapu un 

kārtību, kādā Valsts ieľēmumu dienests uz aprēķinu pamata nosaka iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu” 19.09.2006.    

19. Ministru kabineta noteikumi Nr.41 ―Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un 

tās aizpildīšanas kārtību” 10.01.2006.   

20. Ministru kabineta noteikumi Nr.481 „Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un 

nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai” 28.06.2005.    

21. Ministru kabineta noteikumi Nr.222 „Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiľa” 

05.06.2001.    

22. Ministru kabineta noteikumi Nr.397 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu veicēju reģistrāciju un ziľojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 14.11.2000.   

23. Ministru kabineta noteikumi Nr.166 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

pārskatiem un paziľojumiem” 02.05.2000.    

24. Ministru kabineta noteikumi Nr.112 „Noteikumi par ienākumiem, par kuriem jāmaksā algas 

nodoklis” 31.03.1998.      

25. Ministru kabineta noteikumi Nr.38 „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu 

noteikšanas kārtība” 03.02.1998.  

26. Ministru kabineta noteikumi Nr.927 „Noteikumi par uzľēmumu ienākuma nodokļa taksācijas 

gada deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību” 06.12.2005.    
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27. Ministru kabineta noteikumi Nr.276 „Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm 

un teritorijām” 26.06.2001.  

28. Ministru kabineta noteikumi Nr.97 „Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarāciju veidlapām” 

31.01.2006.  

29. Ministru kabineta noteikumi Nr.638 „Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem 

alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem” 30.08.2005.  

30. Ministru kabineta noteikumi Nr.662 „Akcīzes preču aprites kārtība” 30.08.2005.   

31. Ministru kabineta noteikumi Nr.485 „Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro 

samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa” 28.06.2005.  

32. Ministru kabineta noteikumi Nr.227 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes 

preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriľam Latvijas Republikā no citām Eiropas 

Savienības dalībvalstīm” 01.04.2004.   

33. Ministru kabineta noteikumi Nr.215 „Akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles 

kārtība” 30.03.2004.  

34. Ministru kabineta noteikumi Nr.799 „Kārtība, kādā Valsts ieľēmumu dienests sniedz Valsts 

sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziľas par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām” 21.09.2004.  

Papildliteratūra: 

13. O. Lukašina „Komercdarījumu aplikšana ar nodokļiem un uzskaite”. Latvijas informācijas 

dienests. Rīga, 2001.  

14. O. Kutuzova. „Finanses un kredīts”. Rīga 2002.  

15. G. Gončarovs „Finanšu pamati”. Rīga 2000.   

16. V. Bikse „Nauda un bankas”. Rīga 1994.   

17. Е. Корнева „Oфшорный мир”. Москва. Экономика 2001.  

18. И. Юткина „Налоги и налогообеспечение”. Москва 2000.  

19. „Финансы”. Под ред. Л. Дробозиной. Москва 2002. 

20. „Финансы денежное обращение и кредит”. Под ред. Дробозиной. Москва, Фининсы. 

ЮНИТИ. 1997. 

21. „Деньги, кредит, банки”. Под ред. O. Лаврушина. Москва 2006.      

22. Alan J. Aurbach „Handbook of public ekonomics” Haward University. 2002.  

23. John W. Buckley „Income tax allocation: an inquiry info problems of met hodology & 

estimation”. New York. 2005.   

24. Paul Bernd Spahn „Tax Modelling for Economics in Transition”. New York 1998.   

25. John Aillis, Philips Jones „Public Finance and Public choise. Analytical perspektives”. New 

York 1992.  

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming”, situāciju analīze, testi; prezentācijas; struktūras iestādes 

apmeklējums), konsultācijām un noslēgumā – eksāmens.  

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 praktiskajos darbos, testi, gala pārbaudījums – eksāmens. 
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Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

Novērtēšanas forma:                      Skaits:                 Īpatsvars                                            

Aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1         20% 

Kontroldarbs                                                                           1                             30%  

Eksāmens        1         50% 

 

Mācību valoda: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts:   15.10.2008 
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Kursa nosaukums:     KOMERCDARBĪBA 

Kursa kods:     BUS13300 

Kursa daļa::      Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:     1. 

Semestris:     2. 

Zinātnes nozare:    Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare:   Uzľēmējdarbības vadība 

Kursa apstiprinājuma datums:  2007.gada 9.maijā 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

   Lekcijas :   18 stundas 

Praktiskās nodarbības: 11 stundas 

    Eksāmens:     3 stundas 

 

Kursa autori: Dr.oec., asoc.prof. Irina Kuzmina, Mg.vad., docents Jānis Vanags, Dr.oec., 

asoc.prof. Andrejs Limanskis 

 

Kursa mērķis: Sniegt studentiem teorētiskas un praktiskas zināšanas par komercdarbības 

ekonomiskajiem aspektiem. 

 

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

studējošie: 

 iegūtu priekšstatu par uzľēmējdarbības lomu Latvijas ekonomikā un par Latvijas 

uzľēmējdarbības attīstības pamat tendencēm; 

 iegūtu priekšstatu par uzľēmējdarbības funkcionēšanas nosacījumiem un uzľēmējdarbības 

procesa būtību; 

 prastu  izvērtēt nepieciešamos uzľēmējdarbības resursus; 

 iegūtu iemaľas biznesa plāna sastādīšanā jauna uzľēmuma atvēršanai. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: ekonomika, komerctiesības 

 

Kursa saturs: 

1. Mazais bizness – mūsdienu ekonomikas pamats. 

2. Komercdarbības būtība. 

3. Komercdarbības sfēru raksturojums un attīstība. 

4. Komercdarbības resursi. 

5. Komercdarbības organizatoriskās formas. 

6. Jauna uzľēmuma radīšana. 

7. Biznesa plāns  jauna biznesa radīšanai (ģenerēšana  un biznesa ideju novērtēšana). 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Rurāne M. Raţošana. R.: Turība, 2003. – 125 lpp. 

2. Slavinska I. Uzľēmējdarbības plānošana un kontrole. R: Turība, 2003.– 168 lpp. 

3. Rurāne M. Uzľēmējdarbības organizācija un plānošana. R.: Turība, 2002. - 336 lpp. 

4. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность: Изд для вузов: 6 изд. М.: Изд корп 

Дашков и К, 2003. - 504 с. 

5. Kjels Gunnars Hofs    Biznesa ekonomika. R: Jāľa Rozes apgāds, 2000. – 559 lpp. 
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Papildliteratūra: 

1. Komerlikums. Komercķīlas likums. Koncernu likums ar skaidrojumiem. R.:  Tiesu Namu 

Aģentūra, 2000. – 224 lpp. 

2. Ahenbahs J., Beļčikovs J. Uzľēmējdarbība tirdzniecībā. R.: Vaidelote, 1999. 

3. Oļevskis G. Uzľēmējdarbība un valsts: Lekcijas konspekts. R.: LU, 1997. 

4. Oļevskis G., Kuzmina I. Mazais bizness Latvijā un valsts atbalsta nepieciešamība tā 

attīstībai. Lekcijas konspekts. R.: LU, 1997. 

5. Small Firms and Economic Development in Developed and Transsition Economies: A 

Reader: Edited by David A.Kirby and Anna Watson University of Surrey, UK. London: 

Ashgate, 2003. - 206 p. 

6. Enterpreneurship: A Contemporery Approach. Donald F.Kuratko, 1999. 

7. Enterpreneurship. Starting. Developing and Managing a New Enterprise. Robert D. Hisrich, 

Michael P.Peters. USA. Boston, 2001. 

8. Бэнгз Д. Руководство по составлению бизнес-плана. М.: Финпресс, 1998. 

9. Медынский В.Г., Скамай Л.Г. Инновационное предпринимательство. М.: Юнити, 

2002. 

10. Пивоваров К. Бизнес-планирование: 3 изд. M.: ИТК Дашков и Ко, 2002. 

11. Попов В. Сборник бизнес-планов деловых ситуаций с рекомендациями и 

комментариями: 4 изд. M.: КноРус, 2003. 

12. Горфинкель В. Предпринимательство. М.: Дело, 2001. – 640 с. 

13. Сиполис Николас К. Управление малым бизнесом. М.: Дело, 1997. – 672 с. 

14. www.csb.lv 

15.  

Interneta adrese Paskaidrojums Piezīmes 

www.likumi.lv  Likumi, normatīvie akti Atrodami visi likumi, likumu grozījumi, 

normatīvie akti u.c. informācija. 

www.vid.gov.lv  Valsts ieľēmumu dienests Informācija par dienesta darbu. 

Noderīga informācija uzľēmējiem un 

grāmatveţiem. 

www.ur.gov.lv  Latvijas Republikas 

Uzľēmumu reģistrs 

Pieejamas uzľēmumu reģistrēšanas 

veidlapas, ziľas par uzľēmumiem. 

www.mazaisbizness.lv  Uzľēmēju biznesa portāls Daudz noderīgas informācijas jaunajiem 

uzľēmējiem par uzľēmuma dibināšanu, 

biznesa plāniem, likumdošanu, 

grāmatvedību. 

www.csb.lv  Centrālā statistikas pārvalde Atrodami visa veida statistikas dati. 

www.vid.lv  Vienotie interneta dati Noderīga informācija uzľēmējiem un 

grāmatveţiem. 

www.lursoft.lv  Uzľēmumu datu bāze Pieejama daţāda uzziľu informācija par 

uzľēmumiem. 

www.google.lv  Informācijas meklētājs Var sameklēt visu nepieciešamo 

informāciju. 

www.saeima.lv  Saeima Latvijas valdības mājas lapa 

www.vestnesis.lv 

www.lv.lv.  

Laikraksts « Latvijas 

Vēstnesis » 

Pieejama publicētā informācija par 

likumiem, uzľēmumiem, valdības 

darbu. 

www.bank.lv Latvijas Banka Informācija par valsts monetāro 

politiku. 

www.fktk.lv  Finanšu un kapitāla tirgus 

komisija 

Daudz noderīgas informācijas par 

bankām, vērtspapīriem. 

www.kase.gov.lv Valsts kase Informācija par valsts finsnsēm. 

www.lzra.lv Latvijas zvērināto revidentu 

asociācija 

Pieejams Latvijas zvērināto revidentu 

saraksts. 

http://www.csb.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.vid.gov.lv/
http://www.ur.gov.lv/
http://www.mazaisbizness.lv/
http://www.csb.lv/
http://www.vid.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.google.lv/
http://www.saeima.lv/
http://www.vestnesis.lv/
http://www.lv.lv/
http://www.bank.lv/
http://www.fktk.lv/
http://www.kase.gov.lv/
http://www.lzra.lv/
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www.em.gov.lv Ekonomikas ministrija Aktuāli dokumenti, likumu grozījumi, 

daţādi raksti par ekonomisko situāciju 

valstī. 

www.financenet.lv  Finanšu ziľas Finanšu ziľas, komentāri, apskati. 

www.fk.lv Finanšu un kapitāla tirgus Atrodami finanšu likumdošanas akti, 

tirgus dalībnieki, statistika. 

www.liis.lv  Latvijas izglītības 

informatizācijas sistēmas 

Latvijas izglītības ziľu portāls, kur 

atrodama informācija par izglītības 

sistēmu, skolām. 

www.apollo.lv  

www.delfi.lv  

www.tvnet.lv  

Ziľu portāli Artodamas visāda veida ziľas, politikā, 

ekonomikā, sadzīvē, izglītībā u.c. 

www.reklama.lv  

www.ss.lv  

www.varianti.lv  

Sludinājumu portāli  Visāda veida sludinājumi: nekustamais 

īpašums, transports, darbs, iepazīšanās 

u.c. 

www.jal.lv Junior Achievement Latvija Informācija skolu audzēkľiem par 

konkursiem, biznesa plāniem, 

projektiem. 

www.kkf.lv  Kultūrkapitāla fonds Atrodama visa veida informācija par 

projektiem un to finansēšanu. 

www.mmic.lv Projekti  Atrodama visa veida informācija par 

projektiem un to finansēšanu. 

www.latviesufonds.info Latviešu fonds Piedāvā daţādus projektus, kas 

veicinātu latviešu kultūras, izglītības, 

vēstures un mākslas attīstību. 

www.bode.lv Agrobiznesa portāls  Palīgs tirgotājiem, atrodamas preču 

zīmes, uzľēmumu saraksti pa nozarēm. 

www.nozare.lv  Nacionālo ziľu aģentūra Atrodama informācija par visām 

nozarēm. Ir maksas uzziľas par 

uzľēmumiem. 

www.top.good.lv  WEB mājas lapu katalogs Pieejams mājas lapu saraksts 

www.all.lv  DT komunikācijas Informācijas sistēmu tehnoloģiju 

jaunumi. 

www.ngo.org.lv  

www.delna.lv  

Nevalstisko organizāciju 

centrs 

Sabiedrība par atklātību 

« Delna » 

Informācija par nevalstiskajām 

organizācijām, kuru mērķis ir veicināt 

demokrātiskas sabiedrības attīstību. 

www.lnb.lv  Latvijas nacionālā 

bibliotēka 

Informācija par grāmatām, periodiku. 

www.letonika.lv Nacionālo ziľu aģentūra  

www.notars.lv  Latvijas zvērinātu notāru 

padome  

Pieejams Latvijas zvērinātu notāru 

saraksts. 

www.legal.lv  Juridisko dokumentu datu 

bāze  

Iespēja elektroniski saľemt daţāda 

veida juridiskas konsultācijas. 

www.nais.dati.lv  Normatīvo aktu informatīvā 

sistēma 

Atrodami likumi, likumu projekti, 

ekspertu viedokļi. 

www.president.lv  Valsts prezidenta kanceleja  Pieejama informācija par valsts 

prezdentes darbu, vizītēm. 

www.iai.lv  Iekšējo auditoru institūts  Informācija par audita sistēmu, 

starptautiskās asociācijas. 

www.klik.lv  Kopējais Latvijas interneta 

katalogs 

Visa veida informācija par interneta 

resursiem. 

www.lvaei.lv  Latvijas Valsts Agrārās 

ekonomikas institūts. 

Informācija lauksaimniekiem 

http://www.em.gov.lv/
http://www.financenet.lv/
http://www.fk.lv/
http://www.liis.lv/
http://www.apollo.lv/
http://www.delfi.lv/
http://www.tvnet.lv/
http://www.reklama.lv/
http://www.ss.lv/
http://www.varianti.lv/
http://www.jal.lv/
http://www.kkf.lv/
http://www.mmic.lv/
http://www.latviesufonds.info/
http://www.bode.lv/
http://www.nozare.lv/
http://www.top.good.lv/
http://www.all.lv/
http://www.ngo.org.lv/
http://www.delna.lv/
http://www.lnb.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.notars.lv/
http://www.legal.lv/
http://www.nais.dati.lv/
http://www.president.lv/
http://www.iai.lv/
http://www.klik.lv/
http://www.lvaei.lv/
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www.zm.gov.lv  LR Zemkopības ministrija  

www.wi.gov.lv  Latvijas vides valsts 

inspekcija  

Vides aizsardzības un dabas resursu 

izmantošanas kontrole, uzraudzība. 

www.dvi.gov.lv  Datu valsts inspekcija Uzrauga personas datu aizsardzību, 

sniedz nepieciešamo informāciju. 

www.nvd.gov.lv  Nodarbinātības valsts 

aģentūra 

Pieejami statistikas dati, vakances un 

daţāda informācija par darba tirgu 

valstī. 

www.vita.gov.lv  Valsts informācijas tīkla 

dienests 

Var sameklēt daţāda veida informāciju. 

www.gramata21.lv  Virtuālā enciklopēdija Var sameklēt daudz un daţādu 

informāciju par rakstniekiem un viľu 

darbiem, kā arī informācija daţādām 

tēmām. 

www.sfl.lv  Sorosa fonds – Latvijā Atrodama informācija par Sorosa fonda 

darbību un tā piedāvātajām iespējām. 

www.tns.lv  Baltijas datu nams Pieejami statistikas dati par daţādām 

nozarēm, pētījumu rezultāti. 

www.latak.lv  Latvijas Nacionālās 

akreditācijas centrs  

 Saraksti par akreditētajām institūcijām, 

informācija pretendentiem, LATAK 

dokumentu saraksts, noformēšanas 

veidlapa. 

www.vnia.lv  Valsts nekustamā īpašuma 

aģentūra 

Atrodami nekustamā īpašuma tirgus 

darījumi, piedāvājumi, jaunumi. 

www.fm.gov.lv  Finašu ministrija Viss par valsts budţetu, nodokļiem, 

iekšējo auditu, grāmatvedību un 

starptautisko finanšu darbību. 

www.tm.gov.lv Tieslietu ministrija Informācija par tiesu sistēmu valstī. 

www.lrvk.gov.lv Valsts kontrole Valsts kontroles likums, informācija par 

revīzijas materiāliem, viss par gada 

pārskatiem. 

www.mk.gov.lv Ministru Kabinets Ministru kabineta darbība, tiesību akti, 

aktuāli jautājumi. 

www.llkc.lv Latvijas Lauksaimniecības 

konsultāciju un izglītības 

centrs 

Mācību metodiskie materiāli, 

tālākizglītības kursu katalogs, attīstības 

plāni, ES info lapas, darba piedāvājumi. 

www.uac.lv  Uzľēmējdarbības atbalsta 

centrs 

Piedāvā konsultācijas uzľēmējiem, 

biznesa kontakti, sadarbības partneri, 

citu UAC adreses. 

www.sprk.gov.lv  Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisija 

Informācija par pastu, dzelzceļu, 

enerģētiku. 

www.laa.lv  Latvijas apdrošinātāju 

asociācija 

Informācija par apdrošināšanas 

sabiedrībām. 

www.lda.gov.lv Latvijas Attīstības aģentūra Informācija par daţādiem projektiem, 

Pasaules Bankas pētījums. 

www.archiv.org.lv Latvijas valsts arhīvs Atrodams likums par „Par arhīviem », 

arhīva nolikums, informātīvie materiāli. 

www.vraa.gov.lv  Valsts reģionālās attīstības 

aģentūra 

Informācija par daţādiem projektiem. 

www.tava.gov.lv Tūrisma attīstības valsts 

aģentūra 

Informācija par tūrismu, tūrisma firmas, 

to piedāvājumi. 

www.chamber.lv  Latvijas tirdzniecības un 

rūpniecības kamera 

Jaunumi uzľēmējiem, projekti, ziľas, 

likumi. 

www.esfondi.lv  Es fondi – struktūrfondi  Informācija par projektiem un to 

finansēšana. 

http://www.zm.gov.lv/
http://www.wi.gov.lv/
http://www.dvi.gov.lv/
http://www.nvd.gov.lv/
http://www.vita.gov.lv/
http://www.gramata21.lv/
http://www.sfl.lv/
http://www.tns.lv/
http://www.latak.lv/
http://www.vnia.lv/
http://www.fm.gov.lv/
http://www.tm.gov.lv/
http://www.lrvk.gov.lv/
http://www.mk.gov.lv/
http://www.llkc.lv/
http://www.uac.lv/
http://www.sprk.gov.lv/
http://www.laa.lv/
http://www.lda.gov.lv/
http://www.archiv.org.lv/
http://www.vraa.gov.lv/
http://www.tava.gov.lv/
http://www.chamber.lv/
http://www.esfondi.lv/
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www.uzkartes.lv  Latvijas karte  Pieejamas kartes. 
 

www.rfb.lv  Latvijas Rīgas fondu birţa Informācija par vērtspapīriem, 

indeksiem, statistika, fondu birţas 

biedru saraksti. 

 

Studiju metodes:  

Lekcijas, praktiskās nodarbības, situāciju analīzes, atklātas diskusijas, patstāvīgs darbs, 

uzdevumu rēķināšana, kursa darbs. 

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

Novērtēšanas forma:                   Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30 % 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30 % 

eksāmens       1  40 % 

 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:   12.09.2008 

 

http://www.uzkartes.lv/
http://www.rfb.lv/
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Kursa nosaukums:    KVALITĀTES VADĪBA 

Kursa kods:     QSM13300 

Kursa daļa:      Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:                2. 

Semestris:      4. 

Zinātnes nozare:    Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare:   Uzľēmējdarbības vadība  

Kursa apstiprinājuma datums:  2007.gada 20.martā 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Uzľēmējdarbības katedra 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32  kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

  Lekcijas:     12 stundas 

Praktiskās nodarbības:    7 stundas  

Eksāmens:      3 stundas 

 

Kursa autore: Mg.sc.soc. Irēna Bukrejeva 

 

Kursa mērķis: Iepazīstināt studentus ar kvalitātes vadības sistēmām, radīt izpratni par to prasību 

piemērošanu un ieviešanu, kvalitātes vadību sistēmas galvenajiem pamatprincipiem, procesu 

pieeju un to priekšrocībām, kvalitātes vadību sistēmu integrēšanas iespējām, kvalitātes vadības 

nepārtraukto pilnveidošanu. 

 

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

studējošie: 

 iegūtu zināšanas par kvalitātes vadības sistēmām, to pamatprincipiem; 

 iegūtu zināšanas par  sistēmu ieviešanu; 

 iegūtu zināšanas par procesu pieeju pārvaldībā un to priekšrocībām; 

 iegūtu zināšanas par vadības kvalitātes nepārtrauktu uzlabošanu; 

 iegūtu zināšanas par iespējām izveidot integrēto kvalitātes vadības sistēmu.   

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: darba drošība un aizsardzības līdzekļi,  industriālo 

tehnoloģiju raţošanas un lietošanas drošība,  lietvedība 

 

Kursa saturs: 

1.Kvalitātes izpratne un tās mērķis 

1.1.Kvalitātes līmeľi 

1.2.Kvalitātes faktori 

1.3.Kvalitātes sistēmu veidi 

1.4.Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 

2.ISO 9001:2000 Kvalitātes pārvaldības sistēma 

2.1.Kvalitāres pārvaldības sistēmas principi 

2.2. ISO 9001:2000 prasības 

2.3.Prasības dokumentācijai / Dokumentu vadība / Protokolu vadība 

2.4.Pārvaldības atbildība 

2.5.Resursu pārvaldība 

2.6.Infrastruktūra/Darba vide 

2.7.Produkta īstenošana 

2.8.Mērīšana, uzturēšana un uzlabošana 
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3.ISO 14001 Vides pārvaldības sistēma 
3.1.ISO 14001 prasības 

3.2.Sistēmas ieviešanas soļi 

4. HACCP – Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēma 

4.1.Ieviešanas principi 

4.2.Ieviešanas soļi  

5. OHSAS 18001  -Starptautiskie profesionālas veselības un darba drošības standarti 
5.1. OHSAS 18001  prasības 

5.2. OHSAS 18001  prasību savietojamība ar Darba aizsardzības likumdošanu. 

6. LVS EN ISO/ IEC 17000 - Atbilstības novērtēšanas standartu sērija ( LVS EN 45001, 

LVS EN 45002; LVS EN 45004; LVS EN 45011; LVS EN 45012; LVS EN 45013; LVS EN 

45014; LVS EN 45020); 

7.Atbilstība starp ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001 kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmām vai to kopējie pamatelementi. 

8.TQM – Visaptverošā kvalitātes vadības sistēma (pieeja organizācijas vadīšanā, kas vērsta uz 

kvalitātes pilnveidošanu). 

9.Pašnovērtēšsnas sistēmas – Iekšējie auditu 

9.1.Auditu veidi 

9.2.Iekšējā audita profesionālās prakses standarti. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. ZBC “ Kvalitātes vadības sistēmas pamati.”, Rīga, 2002. 

2. Ţurnāls „ Kvalitāte” 

3. Ţurnāls „ Kapitāls” 

4.  Periodika.  

5. Zygon Baltic Consulting: Kvalitātes vadības sistēma – KVS pamati (1.daļa). – R. Biznesa 

partneri. 2002. 

6. Zygon Baltic Consulting: KVS iekšējais audits– R. Biznesa partneri. 2002. 

7.  D. Hoyle,” SO 9000 Quality systems. Handbook. Third Edition”, Butterworth – Heinemann 

Ltd 1998. 

8.  Ch. A. Cianfrani, J.J. Tsiakals, J. E. West,”ISO 9001:2000. Explained. Second Edition,”, 

ASQ, 2001. 

9.  F.X. Mahoney, C.G. Thor, „TQM triilogy” 2001. 

10. R.M Hodgetts, „Implementimg TQM in small and mediom – sized organizations”2001. 

11.  K.J. Zink, „ Successful TQM. 2001. 

 

Papildinformācija: 

a. www.vdi.gov.lv 

b. http://osha.lv 

c. http://europe.osha.eu.int/ 

d. www.lddk.lv 

e. www.lbas.lv 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming”, situāciju analīze, testi; prezentācijas; struktūras iestādes 

apmeklējums), konsultācijām un noslēgumā – eksāmens.  

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 

zināšanu praktisku pielietošanu. 

 

http://www.vdi.gov.lv/
http://osha.lv/
http://europe.osha.eu.int/
http://www.lddk.lv/
http://www.lbas.lv/
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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 praktiskajos darbos, eksāmens.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

Novērtēšanas forma:                   Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1  40% 

 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:   21.04.2008 
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Kursa nosaukums:   LIETVEDĪBA SPECIALITĀTĒ 

Kursa kods:     EDP13300 

Kursa daļa::      Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:      1. 

Semestris:      1. 

Zinātnes nozare:     Vadībzinātne 

Zinātnes  apakšnozare:    Uzľēmējdarbības vadība  

Kursa apstiprinājuma datums:  2007.gada 20.martā 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Uzľēmējdarbības katedra 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas, studentu 

patstāvīgā darba studijas. 

  Lekcijas:        13 stundas 

Semināri:          8 stundas 

Praktiskās nodarbības:        8 stundas 

Eksāmens:          3 stundas 

 

Kursa autore: Mg.sc.soc., lektore Velga Simsone 

 

Kursa mērķis: Sniegt stabilas zināšanas lietvedības darbā, saistībā ar darba aizsardzības 

dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, atbilstoši lietvedību un darba aizsardzību 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī pārzināt un prast organizēt lietvedības 

dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, apgrozības un reģistrācijas kārtību, nodrošinot 

dokumentam juridisko spēku.  

 

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

studējošie: 

• izprastu lietvedības nozīmi, uzdevumus un funkcijas organizācijā; 

• pārzinātu lietvedību reglamentējošos dokumentus; 

• iegūtu zināšanas par dokumentu pārvaldības principiem; 

• prastu izveidot lietu nomenklatūru, pārzināt dokumentu uzglabāšanas, un iznīcināšanas 

noteikumus; 

• prastu izstrādāt un noformēt lietvedības dokumentus, nodrošinot tiem juridisko spēku; 

• prastu izstrādāt un noformēt darba aizsardzības un darba drošības dokumentus; 

• prastu izveidot un noformēt dokumentu atvasinājumus, nodrošinot tiem juridisko spēku; 

• zināt un lietot valsts valodu atbilstoši LR likumdošanas prasībām;  

• prastu izveidot un strādāt ar personas lietu, pārzināt nepieciešamo dokumentu sastāvu. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: valsts valoda augstākajā līmenī, datorprasme lietotāja 

līmenī, spēja strādāt ar LR normatīvajiem aktiem. 

 

Kursa saturs: 

8. Lietvedības funkcijas un loma organizācijā. 

9. Lietvedību reglamentējošie dokumenti. 

10. Dokumenta juridiskais spēks. 

11. Pārvaldes dokumenti. 

12. Darba drošības un aizsardzības dokumenti. 

13. Instruktāţu reģistrācijas ţurnāli (Darba drošības instruktāţās ţurnāls, Ugunsdrošības 

instruktāţas ţurnāls u.c.) 

14. Risku novērtēšanas dokumentēšana.  

15. Dokumentu atvasinājumi, to noformēšana. 
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16. Iesniegumu, priekšlikumu, sūdzību lietvedība. 

17. Dokumentu apgrozība, reģistrācijas kārtība. 

18. Dokumentu pamatojumi, pievienojamie dokumenti. Fizisko personu dokumenti. 

19. Lietu veidošana. Lietu nomenklatūra. 

20. Arhīva darbs organizācijā. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. G. Dambe. A. Jurevičs. J. Augucēvičs. Datorizēta lietvedības dokumentu sagatavošana. 

Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2000. 100 lpp. 

2. Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. Rokasgrāmata. Kamene. 2003. 254.lpp. 

3. Bahanovskis V. Lietvedības instrukcija. Rīga. Kamene. 2003. 204.lpp. 

4. Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. Rīgā: Kamene, 2005, 256.lpp. 

5. D. Behmane. Lietvedības dokumenti. Pētergailis, Rīga, 1997. 

6. Kalve I., Jaunās paaudzes lietvedība. Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2002.  

7. Kalējs J. Ābele M. Lietvedības pamati. Rīga. Biznesa komplekss.2004.192.lpp. 

8. Koluţa R. Darījumraksti. Pētergailis, Rīga, 1996. 

 

LR normatīvie akti: 

1. LR Likums par arhīviem, 26.03.1991 (Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2000.gada 

14.decembrim. Grozījums: 21.10.93. likums (L.V., 4.nov., nr.101; Ziľotājs, nr.33) 

23.11.2000. likums(L.V., 12.dec. nr.448/449); Ziľotājs, 2001, nr.1) 

2. LR Valodu likums, 09.12.1999. 

3. Pasta likums, pieľemts 12.05.1994. 

4. Darba strīdu likums, pieľemts 16.10.2002. 

5. Darba likums, pieľemts. 20.06.2001. 

6. Darba aizsardzības likums, pieľemts 20.06.2001. 

7. Fizisko personu datu aizsardzības likums, 03.03.2000. 

8. LR likums „Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību 

institūcijās”, 27.10.1994. 

9. LR MK 18.04.1995.noteikumi Nr.99 “Par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu lietvedību valsts un 

pašvaldību institūcijās”. 

10. LR MK 23.04.1996. noteikumi Nr. 154. “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”. 

11. LR MK noteikumi Nr.265 „Pasta noteikumi”, 29.08.1995. 

12. LR MK noteikumi Nr.114 „Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, 

kā arī to identifikāciju”, 02.04.2004. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming”, situāciju analīze, testi; prezentācijas; struktūras iestādes 

apmeklējums), konsultācijām un noslēgumā – rakstiska ieskaite.  

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 praktiskajos darbos, testi, gala pārbaudījums – eksāmens. 
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Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

Novērtēšanas forma:                   Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1  40% 

 

Mācību valoda:  latviešu 

 

Aktualizēts:  15.04.2008 
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Kursa nosaukums:      MAKROEKONOMIKA 

Kursa kods:      ECO13300 

Kursa daļa::       Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:      1. 

Semestris:       2. 

Zinātnes nozare:     Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare:    Makroekonomika 

Kursa apstiprinājuma datums:   2007.gada 20.martā 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Ekonomikas un finanšu katedra  

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   19 stundas 

Praktiskās nodarbības: 10 stundas 

Eksāmens:                                 3 stundas 

 

Kursa autore: Mg.oec., lektore Vineta Šņepste 

 

Kursa mērķis: Makroekonomikas analīzes elementu, nacionālās ekonomikas funkcionēšanas kā 

vienotās sistēmas likumu un principu, makroekonomisku modeļu un ekonomikas politikas 

instrumentu studēšana. 

 

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

studējošie: 

 izpētītu makroekonomikas likumsakarības, ilgstošus ekonomiskas augšanas faktorus, 

ekonomikas valstiskus regulēšanas pamatinstrumentus, bezdarba, budţeta deficīta, inflācijas 

cēloľus, makroekonomikas līdzsvara noteikumus; 

 prastu analizēt makroekonomikas problēmas, novērtēt makroekonomiskos rādītājus un 

ekonomikas politikas sekas, atklāt ekonomikas attīstībā pamat tendences, izdarīt 

ekonomiskās prognozes un pieľemt optimālus ekonomiskos lēmumus sava uzľēmuma darbā. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: ekonomiskās teorijas pamati, mikroekonomika 

 

Kursa saturs: 

1. Makroekonomika kā analīzes objekts. 

2. Makroekonomikas pamatrādītāji 

3. Ekonomikas cikliskā attīstība. 

4. Nodarbinātība un bezdarbs 

5. Inflācija un valsts pretinflācijas politika. 

6. Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums. 

7. Fiskālā politika 

8. Naudas pieprasījums un piedāvājums. Banku sistēma. 

9. Monetārā politika 

10. Makroekonomiskais līdzsvars 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Bikse V. Makroekonomika. R.: Izglītības soļi, 2003.- 314 lpp. 

2. Gods U. Makroekonomika. R.: Turība, 2004. -356 lpp. 

3. Пиндайк Р. Микроэкономика. Перевод с англ.яз. СПб: Питер, 2002. 
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4. Макконнелл К. Экономикс принципы проблеми политика. М.: Инфра –М, 2001. – 974 

с. 

5. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: 2 изд. М.: Дело, 2001. – 864 с. 

6. Самуэльсон Л., Нордхаус В. Экономика. М.: Вильямс, 2001. – 688 с. 

Papildliteratūra: 

1. Libermanis G. Tirgus, cenas, konkurence. R.: Kamene, 1998.- 183 lpp. 

2. Liepiľš A. Analītiskā makroekonomika. R.: Turība, 2000. 

3. Saulītis J., Šenfelde M. Makroekonomikas teorijas pamati. R., 2000. 

4. Šenfelde M. Makroekonomika. R.: RTU izdevniecība, 2006. – 231 lpp. 

5. Bowles S. Mikroeconomics. Behavior, Institutions and Evolution. - Princeton, 2004. 

6. Knowledge, Information, and Expectations in Modern Macroeconomics. Edited by Aghiov 

P. Princeton, 2003. 

7. Manning A. Monopsony in Motion. Princeton, 2003. 

8. Долан Э. Макроэкономика. СПб.: Литера плюс, 1997.- 448 c. 

9. Сакс Дж. Макроекономика: Глобальный подход. М: Дело, 1999. – 848 с. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming”, situāciju analīze, testi; prezentācijas; struktūras iestādes 

apmeklējums), konsultācijām un noslēgumā – eksāmens.  

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 praktiskajos darbos, eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

  

Novērtēšanas forma:                   Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:   18.03.2008 
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Kursa nosaukums:   MATEMĀTIKA EKONOMISTIEM 

Kursa kods:     MAT13310 

Kursa daļa:     Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:     1. 

Semestris:    1. 

Zinātnes nozare:    Matemātika 

Zinātnes apakšnozare:    Matemātiskā modelēšana 

Kursa apstiprinājuma datums:    2007.gada 20.martā 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Informātikas un matemātikas katedra 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:    21 stundas 

Praktiskās nodarbības:    8  stundas 

Eksāmens:                                  3 stundas 

  

Kursa autors: Dr.math., profesors Māris Buiķis 

 

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas par galvenajiem augstākās matemātikas jēdzieniem un metodēm. 

Iemācīties pielietot šīs metodes praktisku uzdevumu risināšanā. 

 

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

studējošie: 

 iemācītos veikt svarīgākos finanšu matemātikas aprēķinus; 

 apgūtu un prastu pielietot galvenos lineārās algebras jēdzienus un metodes; 

 apgūtu vienkāršākās lineārās optimizācijas metodes un prastu tās pielietot; 

 apgūtu vienargumenta funkciju diferenciālrēķinu un integrālrēķinu pamatus; 

 apgūtu vairāku argumentu funkciju diferenciālrēķinu pamatus.  

 

Nepieciešamas priekšzināšanas: matemātika vidusskolas kursa apjomā 

 

Kursa saturs: 

36. Finanšu matemātika. 

37. Matricas, determinanti, lineāru vienādojumu sistēmas. 

38. Lineārās programmēšanas pamati. 

39. Ievads matemātiskajā analīzē. 

40. Vienargumenta funkciju diferenciālrēķini. 

41. Vienargumenta funkciju integrālrēķini. 

42. Ievads vairāku argumentu funkciju analīzē.  

 

Ieteicamā literatūra:  

35. Buiķis M. Finanšu matemātika. – R.: 2004. 

36. Grīnglazs L., Kopitovs J. Augstākā matemātika ekonomistiem. - Rīga.: 2003. 

37. Kļaviľš D. Optimizācijas metodes ekonomikā. – R.: 2000. 

 

Papildliteratūra: 

26. Barnett R.A., Zugles M.R. Applied Matematics for Business and Economics, Life Sciences 

and Social Sciences. Dellen Publishing Company. – S.-Fr.: 1989. 
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Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming”, situāciju analīze, testi; prezentācijas; struktūras iestādes 

apmeklējums), konsultācijām un noslēgumā – eksāmens. 

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 praktiskajos darbos, gala pārbaudījums – eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

Novērtēšanas forma:                   Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1  40% 

 

 

Mācību valoda:  latviešu 

 

 

Aktualizēts:  08.06.2008 
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Kursa nosaukums:     MATEMĀTISKĀ STATISTIKA  

Kursa kods:      STA13310 

Kursa daļa:      Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:      1. 

Semestris:      2. 

Zinātnes nozare:     Matemātika 

Zinātnes apakšnozare: Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 

Kursa apstiprinājuma datums:    2007.gada 20.martā 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Informātikas un matemātikas katedra 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studenta 

patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:    21 stundas 

Praktiskās nodarbības:    8 stundas   

Eksāmens:      3 stundas 

 

Kursa autors: Dr.math., profesors Māris Buiķis 

 

Kursa mērķis: Sniegt personāla speciālistam nepieciešamās zināšanas par eksperimentālo datu 

statistiskās apstrādes metodēm un par šo metoţu lietojumiem praktiskos uzdevumos. 

 

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

studējošie: 

 veidotu teorētisku un praktisku izpratni par notikuma varbūtības jēdzienu; 

 veidotu sapratni par gadījuma lielumiem. Zinātu svarīgākos varbūtību sadalījumus. Saprastu 

jēgu un mācēt aprēķināt skaitliskos raksturotājus; 

 zinātu un prastu pielietot primārās statistiskās informācijas apstrādes metodes; 

 iepazīstinātu studentus ar svarīgākajiem hipotēţu pārbaudes jēdzieniem un testiem; 

 sniegtu zināšanas par korelācijas un regresijas teorijas elementiem. Iemācīt sastādīt lineārās 

regresijas vienādojumu. Iemācīt aprēķināt korelācijas koeficientu un saprast tā jēgu. 

 

Nepieciešamās priekšzināšanas: matemātika vidusskolas kursa apjomā 

 

Kursa saturs: 

1. Gadījuma notikuma jēdziens. Varbūtības jēdziena jēga. Klasiskā un statistiskā varbūtības 

definīcija. 

2. Diskrēti un nepārtraukti varbūtību sadalījumi. Binomiālais, Puasona un normālais sadalījums. 

3. Deskriptīvā statistika. Novērojumi. Atlases paľēmieni. Histogramma. Ranţētie lielumi. 

4. Sadalījuma parametru punktnovērtējumi un intervālie novērtējumi. 

5. Statistiskās atkarības jēdziens. Korelācijas koeficients. Regresijas līnija. 

 

Ieteicamā literatūra:  

1. Grīnglazs L., Kopitovs J. Matemātiskā statistika. Rīga. 

2. Orlovska A. Statistika. Mācību līdzeklis. Rīga.-2004. 

3. Vasermanis E., Šķiltere D. Statistika 1 Rīga. – 1996. 

 

Papildliteratūra: 

1. Aczel D. Complete Business Statistics,  IRWIN. 

2. Koliškins A., Volodko I. Varbūtību teorijas un statistikas elementi. Rīga.-2004. 
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Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming”, situāciju analīze, testi; prezentācijas; struktūras iestādes 

apmeklējums), konsultācijām un noslēgumā – eksāmens.  

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 praktiskajos darbos, gala pārbaudījums – eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

Novērtēšanas forma:                   Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1  40% 

 

 

Mācību valoda:  latviešu 

 

Aktualizēts:   08.06.2008 
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Kursa nosaukums:     MĀRKETINGS 

Kursa kods:     MAR13310  

Kursa daļa::        Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:     2. 

Semestris:     3. 

Zinātnes nozare:    Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare:   Tirgzinība 

Kursa apstiprinājuma datums:  2008.gada 14.maijā 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

Lekcijas:   20 stundas 

Praktiskās nodarbības:   9 stundas 

Eksāmens:                             3 stundas 

 

Kursa autors: Dr.sc.ing., asoc.prof. Normunds Gūtmanis 

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas un veidot prasmes par uzľēmuma un pircēju ilglaicīgu 

komunikāciju veidošanu būtiskas konkurences apstākļos, kā arī šo komunikāciju uzturēšanu 

tirgū. 

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

studējošie: 

 iegūtu izpratni par darījumu norises būtību un ārējās vides izmaiľu lomu, kā arī par 

mārketinga būtību, tā pamatelementi un to lomu darījumu sekmju nodrošināšanā; 

 iegūtu zināšanas par vides faktoriem un veidot prasmes noteikt tirgus ietilpību, tirgus daļu un 

atrast nepieciešamos informāciju avotus, lai pieľemt lēmumus par iespēju izmantošanu;   

 iegūtu prasmi analizēt produkta dzīves ciklu un tā posmos pielietojamo mārketinga elementu 

iespējamos variantus;  

 būtu spējīgi 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; 

 iegūtu zināšanas par cenu stratēģiju ietekmējošiem faktoriem veidot prasmi aprēķināt 

bezzaudējuma punktu; 

 iegūtu izpratni par tiešās un netiešās sadales izvēli ietekmējošiem faktoriem, starpnieku lomu 

un iemaľas izvēlēties produkta sadales kanālus; 

 iegūtu prasmes analizēt komunikācijas un tās elementu nozīmi mūsdienās, kā arī veidot 

prasmi komunikāciju kompleksā vadīšanā;  

 iegūtu zināšanas par mārketinga dienesta organizēšanas variantiem un izskaidrot mārketinga 

plāna sastādīšanas tehnoloģiju.    
 

Nepieciešamas priekšzināšanas: makroekonomika, mikroekonomika, vadībzinības, sociālā 

psiholoģija 

Kursa saturs: 

1. Uzľēmuma mērķis, vide un mārketings. 

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 
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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. Dţ.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 

atziľas, 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 iemaľas strādāt grupā, apgūtu pētniecības 

metodes un argumentēšanas, kā arī ekonomiskās pamatošanas praksi. 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem; 

 metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

 augstskolas materiāli - tehniskais nodrošinājums. 

 

Kontroles formas: kontroldarbi, patstāvīgais darbs, darbs grupās, eksāmens. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 

Kontroldarbs                                                      2  40% 

Patstāvīgais darbs      1  20% 

Eksāmens       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:  07.11.2008
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Kursa nosaukums:     MIKROEKONOMIKA 

Kursa kods:     ECO13310 

Kursa daļa::      Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:     1. 

Semestris:      1. 

Zinātnes nozare:    Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare:   Mikroekonomika   

Kursa apstiprinājuma datums:  2007.gada 20.martā   

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Ekonomikas un finanšu katedras sēdē 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

 

Lekcijas:   19 stundas 

Praktiskās nodarbības: 10 stundas 

Eksāmens:                                 3 stundas 

 

Kursa autore: Mg.oec., lektore Vineta Šņepste 

 

Kursa mērķis: Sniegt studentiem zināšanas mikroekonomikas teorijā, kā arī iemaľas 

mikroekonomikas analīzes jomā. 

 

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

studējošie: 

 izpētītu piedāvājuma un pieprasījuma teorētiskos pamatus, galvenos derīguma teorijas 

nosacījumus un raţošanas izmaksas; 

 izpētītu jautājumus par uzľēmumu raţošanas apjomu izvēli pamatojoties uz peļľas 

maksimizēšanas kritērijiem pilnīgas konkurences (monopola, monopolistiskās konkurences, 

oligopola) tirgos; 

 analizējot pieprasījumu un piedāvājumu, noteikt preču cenu ľemot vērā uzľēmuma peļľas 

maksimizācijas kritērijus. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: ekonomikas teorijas pamati 

 

Kursa saturs: 

1. Ekonomikas zinātnes priekšmets, vispārējās problēmas un tirgus sistēma.  

2. Pieprasījuma un piedāvājuma teorijas pamati. 

3. Patērētāja uzvedības teorija. 

4. Raţošanas teorija un izmaksas. 

5. Pilnīgas konkurences tirgus. 

6. Tīrais monopols. 

7. Monopolistiskā konkurence un oligopols. 

8. Raţošanas faktoru tirgus. 

 

Ieteicamā literatūra: 

6. Gods U. Mikroekonomika: 1.daļa. R.: Turība, 2002.- 136 lpp. 

7. Gods U. Mikroekonomika: 2.daļa. R.: Turība, 2002. - 223 lpp. 

8. Nešpors V. Mikroekonomika. R.: Kamene, 2000. - 132 lpp. 

9. Škapars R. Mikroekonomika. R: LU 2001 – 379 lpp. 

10. Пиндайк Р.С. Микроэкономика: 5 изд. СП: Питер, 2002. –608 с. 

11. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: 2 изд. М.: Дело, 2001. – 864 c. 
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12. Самуэльсон Л., Нордхаус В. Экономика. М.: Вильямс, 2001.– 688 с 

 

Papildliteratūra: 

16. Lībermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceļā uz ES: 1.- 2.daļa. R., 2001. - 381 

lpp. 

17. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamati: 1.daļa. R.: LU, 2000. – 186 lpp. 

18. Долан Э. Микроэкономика. Макроэкономика. M., 2001. 

19. Макконнелл К. Экономикс: Принципы, проблеми, политика. М.: Инфра –М, 2001. – 

974 с. 

20. Менкью Н.Г. Принципы экономикс. СПб: Питер, 2001. – 496 с. 

21. Manning A. Monopsony in Motion. Princeton, 2003 

22. Bowles S. Mikroeconomics. Behavior, Institutions and Evolution. Princeton, 2004 

23. Knowledge, Information, and Expectations in Modern Macroeconomics. Edited by Aghiov 

P. Princeton, 2003  

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming”, situāciju analīze, testi; prezentācijas; struktūras iestādes 

apmeklējums), konsultācijām un noslēgumā – eksāmens. 

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 praktiskajos darbos, eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

  

Novērtēšanas forma:                   Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

 

Aktualizēts:   18.03.2008 
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Kursa nosaukums:    PERSONĀLA VADĪBA 

Kursa kods:     HRM13310 

Kursa daļa:     Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:     2. 

Semestris:     3. 

Zinātnes nozare:    Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare:   Uzľēmējdarbības vadība 

Kursa apstiprinājuma datums:   2007.gada 3.maijā 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Menedţmenta un mārketinga katedra 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgais darbs. 

Lekcijas:   18 stundas 

Praktiskās nodarbības:  11 stundas 

Eksāmens:      3 stundas 

Kursa autors: Mg.vad., docents Vitauts Liede 

Kursa mērķis: Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas personālvadības 

pamatjautājumos, personālvadības sistēmas funkcionēšanā organizācijā, akcentu liekot uz 

personālvadības lēmumu izstrādāšanu un pieľemšanu.  

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

studējošie: 

 iegūtu teorētiskas zināšanas un praktisku izpratni par personālvadības zinātni, personāla 

plānošanu, darba analīzi, personāla meklēšanu, atlasi, novērtēšanu un attīstīšanu;  

 iepazītos ar personālvadības pamatdokumentāciju organizācijā un prasībām tās aizpildīšanai 

un uzturēšanai; 

 iegūtu praktiskas iemaľas komunikācijai ar esošiem un potenciāliem darbiniekiem 

personālvadības jautājumos, tai skaitā izstrādāt grupas projektu atbilstoši uzdotajai shēmai.  

 

Nepieciešamās priekšzināšanas: psiholoģijas pamati, vadībzinības 

 

Kursa saturs: 

1. Personāla vadīšanas būtība un nozīme. 

2. Personāla politika un personāla vadības organizācija uzľēmumā. 

3. Personāla plānošana un izvietošana. 

4. Darba analīze un darba izvērtēšanas metodes. Darba samaksa. 

5. Darba tirgus un personāla piesaistīšana. 

6. Personāla meklēšana un atlase. 

7. Personāla novērtēšanas process un metodes. 

8. Darba attiecības. Personāla adaptācija un apmācība. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Bokums Z., Forands I. Personālvadības rokasgrāmata. - R.: Kamene, 2000. – 141 lpp. 

2. Ešenvalde I. Personāla praktiskā vadība. – R.: 2004. 

3. Forands I. Personāla vadība. - R.: LIF, 2002. – 189 lpp. 

4. Spulle Ā. Praktiskais personālmenedţments. – R.: 2000. 

5. Vorončuka I. Personāla vadība.-  R.: LU, 2001. – 320 lpp. 

6. Амстронг. М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е издание. – М.: 2005. 

7. Armstrong N. A handbook of human resource management practice. 8
th

ed. Kogan, 2001. 
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Papildliteratūra: 

1. Hindls T. Prasmīga intervija. – R.: Zvaigzne ABC, 2000. 

2. LR Darba likums, 2002. 

3. Normatīvo aktu krājums personāla darbiniekiem (ar izmaiľām un papildinājumiem). - R., 

2000. 

4. Pikeringa P. Personāla vadība. – R.: J.Rozes apgāds, 2002. 

5. Кубанов А. Управление персоналом организации. М.: Инфра – M, 2002. – 638 с. 

6. Мордовин С. Управление персоналом: Современная Российская практика. -СПб: 

Питер, 2003. – 288 с. 

7. Мордовин С. Управление человеческими ресурсами: 17 модульная программа для 

менеджеров, Управление развитием организации Модуль 16. - М.: Инфра –М, 2000. – 

288 с. 

8. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. - M., 2000. 

9. Спивак В. Организационное поведение и управление персоналом. СПб: Питер, 2000. - 

416 с. 

10. Стредвик Дж. Управление персоналом в малом бизнесе. СПб: Изд дом Нева, 2003. – 

288 с. 

11. Noe R., Hellenbeck J., Gerhard B., Wright P. Human Resource Management – McGraw – 

Hill higher Education. USA, 2000. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, kuru uzdevums ir sniegt studentiem pamatzināšanas 

personālvadības teorijā un ievirzīt patstāvīgām studijām, kā arī metodiski atbalstīt studentus 

patstāvīgā grupas projekta izstrādē un nodrošināt šo projektu apspriešanu praktiskajās 

nodarbībās. Grupas projekta ietvaros studenti risina praktiskus personālvadības uzdevumus, 

pielietojot praksē teorētiskās zināšanas.  

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem; 

 metodiskās rekomendācijas studentiem; 

 materiāli – tehniskais nodrošinājums. 

Kontroles formas: darbs grupās, grupas projekts, gala eksāmens. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

Novērtēšanas forma:             Skaits:         Īpatsvars: 

kontroldarbs      1  10% 

grupas projekts     1  30% 

eksāmens      1  60% 

 

Mācību valodas: latviešu, krievu 

 

Aktualizēts:   03.05.2008 
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Kursa nosaukums:   PĒTĪJUMU METODES EKONOMIKĀ UN BIZNESĀ 

Kursa kods:     MET13300    

Kursa daļa:     Ierobežotās izvēles B DAĻA 

Studiju gads:     2. 

Semestris:       4. 

Zinātnes nozare:    Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare:   Uzľēmējdarbības vadība 

Kursa apstiprinājuma datums:     2007.gada 20.martā 

Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Uzľēmējdarbības katedra 

 

Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgās studijas. 

 

     Lekcijas:   21 stundas 

     Praktiskās nodarbības:   8  stundas 

     Eksāmens:                                 3 stundas 

Kursa autori: Dr.habil.oec., profesors Vulfs Kozlinskis,  Mg.psych. 

Ruta Karloviča 

Kursa mērķis: Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas pētniecisko darbu izstrādes jautājumos. 

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

studējošie: 

 tiek iepazīstināti ar zinātniskās pētniecības funkcijām, to saturu un būtību;  

 iegūstu priekšstatu par referātu, kursa darbu, kvalifikācijas un diplomdarbu izstrādāšanu, 

noformēšanu un aizstāvēšanu; 

 tiek ieinteresēti zinātnisko pētījumu organizēšanā un veikšanā. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: matemātiskā statistika, informācijas tehnoloģijas 

Kursa saturs: 

1. Zinātniskās pētniecības būtība un nozīme profesionālajās un akadēmiskajās studijās. 

2. Zinātniskais pētījums un tā galvenie posmi. 

3. Zinātniski pētniecisko darbu veidi. 

4. Pētniecisko darbu struktūra. 

5. Pētnieciskā darba ievads, galvenā daļa, secinājumi, priekšlikumi, nobeigums, izmantoto 

avotu saraksts, pielikumi, anotācijas. 

6. Pētījumu metodes, metoţu klasifikācija, metoţu izmantošana daţādos zinātnisko darbu 

pētījumos. 

7. Literatūras analīzes nozīme pētījumos un atsauces uz literatūras avotiem. 

8. Pētījumu mērinstrumenti un to klasifikācija. 

9. Pētījumu datu apstrāde, datu statistiskās apstrādes metoţu klasifikācija, datu grafiskā 

attēlošana. 

10. Pētniecisko darbu noformēšana, par pamatu ľemot Studentu patstāvīgo darbu 

noformēšanas nolikumu. 

11. Pētniecisko darbu aizstāvēšanas pamatprincipi. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Arhipova I., Bāliľa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam.I, II daļa.-R.:Datorzinību 

centrs, 1999. 

2. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes.- IU RaKa, 2001. 
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3. V.Kozlinskis Dr.hab.oec., LLU prof., RSEBAA zinātľu prorektors. Ekonomikas pētījumu 

metodes un informācijas avoti.(Mācību līdzeklis.), Sastādījis: Jelgava, 2005. 

4. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas 

pētījumos.-R.: Mācību apgāds NT, 1999. 

5. Raščevska M., Kristapsone S. Statistika psiholoģijas pētījumos.- R.:, 2000. 

6. Romane A. Latviešu valodas rokasgrāmata. R.: Zvaigzne ABC, 2000. 

7.  V.Skujiľas vadībā Pedagoģisko terminu skaidrojošā vārdnīca.(Autoru kolektīvs.)-R.: 

Zvaigzne ABC, 2000.  

8. Špona A., Čehlova Z. Pētniecība pedagoģijā.- IU Ra Ka, 2004. 

 

Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem darbiem 

(darbs grupās: „brainstorming”, situāciju analīze, testi; prezentācijas; struktūras iestādes 

apmeklējums), konsultācijām un noslēgumā – eksāmens. 

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 praktiskajos darbos, gala pārbaudījums – eksāmens. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaľem pozitīvs vērtējums 

pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 

Novērtēšanas forma:                   Skaits:         Īpatsvars: 

darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 

aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 

eksāmens       1  40% 

 

Mācību valoda: latviešu 

 

Aktualizēts:   13.01.2008 
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Course: BUSINESS COMMUNICATION: PROFESSIONAL ENGLISH 

Course Code: 

Course Division: 

Academic Year: 

Semesters: 

Course Acceptance Date: 

Institute, which Accepted the Course: 

 

LAN13210 

Free choice A Part  

1
st
 

1
st
, 2

nd
 

March 20, 2007 

Department Meeting 

 

Course Duration: Ensures 4 credit points (or 6 ECTS) or 64 academic hours.  

 Lectures: 

Practical Seminars / Workshops: 

Individual Work: 

Examinations: 

12 hours 

30 hours 

16 hours 

  6 hours 

 

Course Authors: Language Department Lecturers 
 

Course Objective: To extend the students‟ knowledge of the world of business through business 

related themes and situations and to develop the students‟ communicative skills.  

 

Course Tasks:  
 to enhance the students‟ knowledge of key business vocabulary, special terms and idioms;  

 to introduce the students into communicative situations they may encounter while working in 

business sphere; 

 to present and practice rules and peculiarities of business communication. 

 

Required Skills: basic knowledge of English 

 

Course Contents:  

Module I Jobs, People and Organisations. 

1. Work and Jobs 

2. Recruitment and Selection 

3. Skills and Qualifications 

4. Pay and Benefits 

5. People and Workplaces 

6. Problems at Work 

7. Business People and Business Leaders 

8. Organisations and Company Structure 

Module II Telephoning for Business Purposes  

1. Phoning Scenario 

2. Messages 

3. Arrangements 

Module III Golden Rules for Professional Correspondence 

Module IV Business Meetings  

1. Types of Meetings. Successful Meetings.  

2. Agreement and Disagreement 

3. Discussion Techniques 
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Module V Negotiations 

1. Types of Negotiations. Good Negotiations. 

2. Preparation 

3. Furthering Negotiations 

4. Difficulties 

5. Reaching an Agreement 

 

Literature: 

1. Market Leader. Course book. David Cotton and David Falvey (Intermediate Business 

English). Longman, 2000 

2. Market Leader. Course book. David Cotton and David Falvey (Upper-intermediate Business 

English). Longman, 2001 

3. New Insights into Business. Graham Tullis and Tonya Trappe. Student‟s and Workbook. 

Longman, 2001.  

4. Business Class. David Cotton and Sue Robbins. Course book. Longman, 2000. 

5. New Business Matters. Mark Powel, Ron Martinez. Course book. Thompson. Heinle, 2004. 

6. A Handbook of Commercial Correspondence by A. Ashley. Oxford University Press, 1996 

 

Other Sources: 

1. Business Letters for All by B. G. Naterop, E. Weis, E. Haberfellner. Oxford University Press 

2. Communication for Business by Shirley Taylor, Longman 

3. A Correspondence Workbook by A. Ashley. Oxford University Press, 1998 

4. Business Across Cultures by L. M. English, S. Lynn, Longman 

5. Mind Your Manners by J. Mole. London: Nicholas Breadley Pub 

6. Culture Watch by B. Tomalin Englewood Cliffs NJ: PHR 1995 

7. Key Concepts in Communication and Cultural Studies – by O‟Sullivan et al London: 

Routledge, 1994.  

8. Market Leader. Banking and Finance. Christine Jonson. Longman, 2001 

9. Market Leader. Business Grammar and Usage. Peter Strutt. Longman, 2000 

10. New International Business English. Leo Jones, Richard Alexander. Cambridge University 

Press. Student‟s and Work books, 1998. 

11. Key words in Business. Bill Mascull. Collins Cobuild, 1999. 

12. Business Concepts for English Practice. Marianne McDougal Arden, Barbara Tolley 

Dowling. Heinle and Heinle Publishers, 1993 

13. Business Across Cultures. Effective Communication Strategies. Laura M. English, Sarah 

Lynn. Longman, 1995 

14. Case Studies in Business. Анализ конкретных деловых ситуацийю Часть 1. Российская 

экономическая академия им. Г.В. Плеханова. Отделение иностранных языков, Москва, 

2000      

 

Teaching Methods: 

The teaching methods are mostly based on students‟ participation and interaction, the teachers‟ 

role lies in presentation of new concepts and ideas. The students are provided with many 

opportunities for practice and using the pretaught vocabulary in simulated business situations.   

- Interactive lectures 

- Workshops 

- Group – work 

- Case analysis 

- Discussions 

- Individual work  

- Role – plays 
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- Simulations 

 

Course Methodological Provision:   

 provision with methodological materials 

 methodological recommendations and indications for the students 

 provision with RISEBA material and technical equipment  

 

Assessment Methods:  

 Tests 

 Examinations 

 Power-Point presentations, mini presentations 

 Simulations, case studies, group work  

 Attendance and participation in class activities  

 Group work 

 

Course Assessment Structure: 

 Tests 

 Examinations 

 Power-Point presentations, 

mini presentations 

 Simulations, case studies, 

group work 

 Attendance and participation 

in class activities  

 

(individual) 

(individual) 

 

(individual) 

 

(group work) 

 

(individual) 

 

 

20% 

50% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

Language:  English 

 

Updated: 16.05.2008



©RSEBAA, 2009  studiju programma "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" (1.līmenis) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

  

II. Pielikums 

Akadēmiskā personāla radošās un zinātniskās 

biogrāfijas apraksts (Curriculum vitae) 

 

 

1. Ludmila Bahmane 

2. Ieva Berkmane 

3. Imants Bērtaitis 

4. Ieva Bērziľa 

5. Solveiga Blūmberga 

6. Māris Buiķis 

7. Valentīns Buiķis 

8. Irēna Bukrējeva 

9. Jūlija Bulatova 

10. Georgijs Burakovs 

11. Aleksandrs Fedotovs 

12. Andrejs Jānis Galiľš 

13. Vitolds Gedroics 

14. Lilija Gorbaceviča 

15. Aldis Greķis 

16. Normunds Gūtmanis 

17. Svetlana Ignatjeva 

18. Irina Irbe 

19. Juris Jemeļjanovs 

20. Viktorija Kazanovska 

21. Ilona Kojalo 

22. Vulfs Kozlinskis 

23. Silvija Kristapsone 

24. Irina Kuzmina 

25. Līga Leitāne 

26. Aloizs Lešinskis 

27. Vitauts Liede 

28. Armands Mutuls 

29. Poļina Naidenko 

30. Ļubova Nikolajeva 

31. Andrejs Nikolajevs 

32. Nadeţda Ľesteroviča 

33. Agris Olmanis 

34. Judīte Oškalne 

35. Ērika Pančenko 

36. Atis Papins 

37. Linda Piusa 

38. Pēteris Podţuks 

39. Fēlikss Polis 

40. Jānis Radionovs 

41. Aleksejs Ruţa 

42. Nataļja Seļivanova 

43. Velga Simsone 

44. Armands Skarbiniks 

45. Taisija Smane 

46. Gita Smogorţevska 
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47. Vineta Šľepste 

48. Egmonts Treiguts 

49. Andris Vagalis 

50. Jānis Vanags 

51. Ināra Vīka 

52. Raina Vīra 

53. Visvaldis Vrubļevskis 

54. Tatjana Zakutajeva 
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  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Bahmane Ludmila  

Personas kods 280849-10532 

Dzimšanas vieta Rīga 

Adrese (pieraksta un dzīves vietas) Grīna bulvaris, 1, dz.5, LV-1048, Rīga, Latvija 
Tālrunis  7612798 Mobilais tālrunis 9420396 
E-pasts ludmila.bahmane@inbox.lv 

  

Pilsonība Latvijas nepilsone 
  

Dzimums Sieviete  
  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

 
 

 Dr. oec. , doc. 

Darba pieredze  
  

Laika periods 1996.g. – tagad 

Profesija vai ieņemamais amats Docente  
Darba vietas nosaukums  AS RSEBAA, Rīga, Latvija 

Laika periods 1996-2006.g.  

Profesija vai ieņemamais amats Ass.prof. Docente  
Darba vietas nosaukums  TSI 

Laika periods 1992.g. - 1996.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Docente 
Darba vietas nosaukums  Rīgas aviācijas universitāte, Rīga, Latvija  

Laika periods 1978.g-1991.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Docente  
Darba vietas nosaukums  Starpnozaru kvalifikācijas paaugstināšanas institūts, Rīga, Latvija 

Laika periods   1973.g. – 1977.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Aspirante  
Darba vietas nosaukums  Ļeņigradas universitātes ekonomikas fakultātes dienas aspirantūra, Ļeņingrada 

Laika periods 1966.g.-1973.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Laborante, laboratorijas vadītāja, asistente 
Darba vietas nosaukums  Rīgas  Tehniskas universitātes  Ekonomikas fakultātes vadībzinības katedra 

  

Izglītība  
  

Laika periods 1995.g.  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

RAU docenta atestāts DA  Nr.000126 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Aviācijas universitāte  

Laika periods 1993.g.  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

LR ekonomikas doktora diploms; C-D Nr.000513 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  

Laika periods 1991.g.  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

docenta atestāts;  ДЦ Nr. 038261 Maskavā  VAK PSRS 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  

Laika periods 1978.g.  
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Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

aizstāvēta ekonomisko zinātņu kandidāta disertācija; Ekonomikas zinātņu kandidāts, 
kandidāta diploms  ЭК N 006520  21. marts 1979 g. Maskavā  VAK PSRS 
Disertācijas darbs 
«Rūpniecības zinātniski-tehniskā personāla darba stratēģiskā vadība» (vadītājs – 
prof. Bljahmans L.) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  

Laika periods 1971.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomiste;  diploms Щ № 347733  
no  30 .06.1971 g. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas valsts universitāte 

Laika periods 1973.g.-1977 g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Dienas aspirantūra, Ļeņingradas universitātes ekonomikas fakultāte 
  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu  
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

   Ļoti labi Labi ļoti labi labi ļoti labi labi 

Latviešu  +    +    +    

Vācu            +                                        +   +  

  
  

Citas prasmes Datora lietošana:  
Windows XP, Microsoft Word XP,  Excel XP un PowerPoint XP 

  

Zinātniskā darbība  

 

 

  

LZP, valsts finansēto vai Starptautisko 
pētījumu projektu dalībnieks vaivadītājs 

1. 2006.g. Konkurences  padome  (www.competition.lv). Pētījums Konkurence 
piena, graudu, gaļas un to produktu ražošanas tirgū Latvijā. 
 Pētījuma vadītāja “ Konkurences  piena un  tā produku ražošanas tirgū Latvijā” un 
līdzizpildītāja (pētījumu teorētiskais pamatojums) gaļas un miltu jomā.  
2. 2000г. Starptautiskā programma PHARE 2000, līdzizpildītājs . 
3. Tirgus mārketinga pētījumi pēc biznesa struktūru pētījumiem, to skaitā RIMI , SIA 
SIMEKS, SIA POLIS 

  
  

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

Publicēti vairāk par 40 rakstu, izdoti mācību materiāli.  Daži no tiem : 
 
L.Bahmane Konkurence piena un  tā produktu ražošanas tirgū Latvijā/ Rīga.2007, 
www.competetions.lv 
 
Л.Бахмане  Проблемы выработки  маркетинговой стратегии предприятия в 
условиях быстроменяющейся конкурентной среды. Минск, 2007/Problems of 
marketing strategy development of an enterprise in rapidly changing competition 
environment. Minsk, 2007/Uzņēmuma mārketinga stratēģijas izstrādāšanas 
problēmas ātri mainošās konkurences vides apstākļos. Minska, 2007  
 
L.Bakhmane.Creative managerial solutions in marketing activities: their development 
and evaluation. 31.augusts – 2. Septembris, Rīga, 2006.g. . New Venture Creation 
and the Creative Trajectory: Entrepreneurship, Innovation and Creativity in Business. 
International Entrpreneurship Forum 2006. 6th International Conference 
 
L.Bakhmane Managerials Marketing Solutions: New Tehnologies and Possibilities. 
Socialiniai tyrimai.1(7).Sauliai. 2006. 
 
Ludmila Bakhmane. Cluster Analysis as the Method of Subject Segmentation of 
European Development Funds of Small and Medium-Sized Business in Latvia. The 
5th Internacional Conference. Reliability and Statistics in Transportacion and 
Communication (RelStat 05). Rīga, Latvija. 2005. 
 

http://www.competetions.lv/
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L. Bahmane. Кластерный анализ как  метод повышения эффективности 
использования европейских фондов развития малым и средним бизнесом 
Латвии./ Cluster Analysis as the Method of Subject Segmentation of European 
Development Funds of Small and Medium-Sized Business in Latvia/ Klasteru analīze 
kā Eiropas attīstības fondu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas līdzeklis 
Latvijas mazajā un vidējā biznesā  
Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitātes VI starptautiskās konferences 
"Menedžmenta un mārketinga teorija un prakse" rakstu krājums. Minska, Baltkrievija.  
2005.g. 
 
L. Bahmane. „Основы маркетинга и маркетингового управления”/”Mārketinga un 
mārketinga pārvaldīšanas pamati”/”Principles of marketing and marketing 
management”// Mācību līdzeklis. Transporta un sakaru institūts. Rīga, Latvija. 
2003.g. 150 lpp., 3-ais izdevums  
 
L.Bahmane. „Маржинальная прибыль как метод и инструмент маркетингового 
управления конкурентноспособностью фирмы”/”Marginal profit as a company 
competitive ability management method and tool”/”Maržas peļņa kā firmas 
konkurētspējas mārketinga pārvaldīšanas metode un instruments”// Starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli. Sankt-Pēterburga, Krievija. 2003.g. 
 
L. Bahmane. Līdzautore E. Maslovskaja. „Креативный подход к продвижению 
кофе отечественных производителей на Латвийский рынок”/”Radošā pieeja pie 
pašmāju ražotāju kafijas virzīšanas Latvijas tirgū”/”A creative approach to coffee 
promotion produced by domestic companies at Latvian market”// Zinātniski praktiskā 
konference «Наука и Технология – Шаг в Будущее»/”Science and Technology – a 
Step into Future”/”Zinātne un Tehnoloģija – Solis Nākotnē”. Transporta un sakaru 
institūts. Rīga, Latvija. 2002.g. 
 
L. Bahmane. „Основы маркетинга и маркетингового управления”/”Principles of 
marketing and marketing management”/"Mārketinga un mārketinga pārvaldīšanas 
pamati"// Mācību līdzeklis. Transporta un sakaru institūts. Rīga, Latvija. 2002.g. 132 
lpp., 2-ais izdevums 
 
L. Bahmane. „Основы маркетинга и маркетингового управления”/”Principles of 
marketing and marketing management”/"Mārketinga un mārketinga pārvaldīšanas 
pamati"// Mācību līdzeklis. Transporta un sakaru institūts. Rīga, Latvija. 2001.g., 130 
lpp. 
 
L. Bahmane. Līdzautore V. Bahmane. „Preču tirdzniecības mārketinga sistēma, kas 
bāzēta uz marģinālās peļņas analīzi” //11. Pasaules Latvijas zinātnieku kongress. 
Rīga,Latvija, 2001.g.  
 
L. Bahmane. „Mārketinga Metodes Konkurētspējas Paaugstināšanai Latvijas Firmās 
pēc Eiropas Tirgus Prasībām” //Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 
Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz ES. Rēzekne, Latvija, 2000.g. 
 
L. Bahmane. „Marketing Research of the Problem of Distribution of the State and 
Commercial Procurement in the Bandaging Material Market in Latvia”// International 
conference. Nordic-Baltic Sea Region on the Eve of 21st  century. Rīga, Latvija, 
2000.g.  

  

Papildu informācija Citas intereses:  
māksla, literatūra, tūrisms. 
Ģimenes stāvoklis:  
precējusies, divi bērni 
 

Aktualizēts: 2009.03.06. 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds  Ieva BERKMANE 

 

Adrese Rīga, Aviācijas iela 19-50 

Mobilais tālrunis (+371)29747827   

E-pasts ieva.berkmane@gmail.com 

Dzimšanas datums 13.10.1973 

Darba pieredze  

  

Laika periods 2007.04. – 2007.09. 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore ( kursi un semināri saskarsmes psiholoģijā,                                     

pedagoģijā, sociālajā menedţmentā un personāla vadībā) 

Darba vietas nosaukums SIA „Mereons” 

Laika periods 2003 02. – 2005.08. 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore (attīstības psiholoģija) 

Darba vietas nosaukums IM Valsts jaunatnes iniciatīvas centrs 

Laika periods 2002.09. - ... 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore (sociālais menedţments, sociālā psiholoģija, personāla 

vadība, socioloģija, biznesa komunikācija) 

Darba vietas nosaukums Baltijas Starptautiskā Akadēmija 

Laika periods 1999. - 2006. 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore (organizāciju psiholoģija, personāla vadība) 

Darba vietas nosaukums Profesionālās izglītības centrs – Studija 

Laika periods 2001.-2002. 

Profesija vai ieľemamais amats Ekonomikas katedras lektore (personāla vadība, saskarsmes 

psiholoģija, video-treniľš, lietišķā komunikācija) 

Darba vietas nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Laika periods 1999.- 2002. 

Profesija vai ieľemamais amats Vadības katedras lektore (personāla vadība, saskarsmes 

 psiholoģija, video-treniľš, uzľēmējdarbības psiholoģija) 

Darba vietas nosaukums Biznesa augstskola “Turība” 

Laika periods 1999. - 2002. 

 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore (saskarsmes psiholoģija, video-treniľš) 

Darba vietas nosaukums Latvijas Tautsaimniecības vadītāju un speciālistu valsts  

institūts 

Laika periods 1999.-2001. 

Profesija vai ieľemamais amats Direktore 



©RSEBAA, 2009  studiju programma "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" (1.līmenis) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

  

Darba vietas nosaukums SIA “Ģimenes Atbalsta Centrs” 

Laika periods 1998.-1999. 

Profesija vai ieľemamais amats Sociālais darbinieks 

Darba vietas nosaukums B/O SIA “Cerību ligzda” 

Laika periods 1997.-1998. 

Profesija vai ieľemamais amats Psiholoģijas skolotāja 

Darba vietas nosaukums Natālijas Draudziľas ģimnāzija 

Laika periods  1991.-1997. 

Profesija vai ieľemamais amats Pedagogs, mūzikas pedagogs 

Darba vietas nosaukums Rīgas 225. bērnu dārzs 

Izglītība  

  

Laika periods 2007.02.01.-2008.03. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Francijas psiho-organiskās analīzes skola ( psihoterapija) 

Laika periods 2000.- 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Doktorantūra 

Izglītības iestādes nosaukums un veids LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

Laika periods 1996.-1997. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistrs pedagoģijā 

Izglītības iestādes nosaukums un veids LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

Laika periods 1992.-1996. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Bakalaurs pedagoģijā, pirmsskolas un sākumskolas skolotāja 

kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Papildu izglītība  

  

Laika periods 2006. g 21. jūlijā 

Izglītības veids Latvijas psihoterapeitu biedrības un Latvijas Ģimenes centra  

rīkotais seminārs „Homoseksualitāte- jautājumi un atbildes 

psihoterapijā” 

Laika periods 2007. g. 5.-8. jūlijā 

Izglītības veids Baltijas Psihoorganiskās analīzes centra un Latvijas 

Psihoorganiskās analīzes psihoterapeitu biedrības rīkotā 

starptautiskā konference „Psihes un ķermeľa vienotība- jaunākais 

teorijā un praksē” ( 24 stundas) 

Laika periods 2007. 11. – 2008. 04. 

Izglītības veids Latvijas Psihiatrijas asociācijas organizētie kursi „Psihiatrija 

psihoterapeitiem” ( 80 stundas) 

Prasmes  

  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  
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Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Krievu  Izcili Izcili Izcili 

Angļu  Viduvēji Viduvēji Viduvēji 

  

 

Aktualizēts: 
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 Europass 
Curriculum Vitae 

 

 
 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Bērziņa Ieva  

Personas kods 221277 - 11502 

Dzimšanas vieta Bauska 

Adrese  Ausmas iela 7, LV 2141, Inčukalns, Rīgas raj., Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 29506071 

E-pasts ieva.berzina@rsebaa.lv 
  

Pilsonība LR 

  

Dzimums Siev. 
  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Mg.oec., Mg.paed. 

Darba pieredze  
  

Laika periods 01.02.2007. – šobrīd 

Profesija vai ieņemamais amats Lektore (studiju kursi „Mārketings”, „Mārketinga pētījumi”, „Biznesa ētika”, „Starptautiskais 
mārketings”) 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA), 
 Meža iela 3, LV-1048, Rīga, Latvija 

  

Laika periods 15.10.2006. – šobrīd 

Profesija vai ieņemamais amats Mārketinga speciālists  

Darba vietas nosaukums  SIA „Baltijas Mēdiju un komunikāciju projekts”, Šmerļa 3, Rīga, Latvija  

  

Laika periods 22.01.2007. – 12.01.2009. 

Profesija vai ieņemamais amats Pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmas „Komercdarbības organizācija” 
direktore  

Darba vietas nosaukums  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA) Imantas 7. līnija 1, Rīga, Latvija  

  

Laika periods 01.09.2000 – šobrīd 

Profesija vai ieņemamais amats Lektore (studiju kursi „Mārketings un mārketinga pētījumi”, „Mārketinga komunikāciju 
tehnoloģijas”, „Vadības socioloģija”)  

Darba vietas nosaukums  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA) Imantas 7. līnija 1, Rīga, Latvija  

  

Laika periods 26.1./1998. – 30.06.2006. 

Profesija vai ieņemamais amats Ilgstoši slimojošo apmācāmo skolotāja un metodiskās apvienības vadītāja  

Darba vietas nosaukums  RD IJSD Centra raj.nodaļa, Jāņa sēta 5, Rīga, Latvija  

  

Laika periods 03.09.1999. – 10.09.2000. 

Profesija vai ieņemamais amats Galvenais speciālists informācijas jautājumos  

Darba vietas nosaukums  Rīgas Skolu valdes Centra raj.nodaļa, E.Birznieka-Upīša iela 17, Rīga, Latvija  

 

Izglītība 

 
  

Laika periods 2003 - 2006 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Akadēmiskais maģistrs/ 

Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā (starptautiskās attiecības) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids LU Ekonomikas un vadības fakultāte 
  

Laika periods 2000 – 2001 Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Profesionālais maģistrs/  

Vispārīgā pedagoģija 
Izglītības iestādes nosaukums un veids LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

  
Laika periods 1995 - 2000 Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Profesionālais bakalaurs pedagoģijā/  

Ekonomikas un uzľēmējdarbības, matemātikas, veselības mācības skolotājs 
Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

  
Laika periods 1992 - 1995 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Vidējās vispārējās izglītības diploms Izglītības iestādes nosaukums un veids Jūrmalas 1.vidusskola 
  Laika periods 2007.g. februāris – marts 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Principles and Practice of Marketing; 

Principles and Practice of Management 
Izglītības iestādes nosaukums un veids European School of Management 

 

  
Laika periods 22.09.2008. – 23.09.2008. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

BMDA Competence Seminar “skills for organizing conferences and seminars” 
Izglītības iestādes nosaukums un veids BMDA (Baltic Management Development Association)    

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   Vācu valoda   x    x   x Citas prasmes    
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Zinātniskā darbība  

 

 

  

LZP, valsts finansēto vai Starptautisko 
pētījumu projektu dalībnieks vai 

vadītājs 

Projekts „Latvijas publisko bibliotēku bibliotekāru apmācību kurss „Inovatīvā darbība 
bibliotēkās””, bibliotekāru apmācība par tēmu „Mārketinga komunikācijas”, 2008.g.janvāris - 
maijs 

  

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē   

 

  Bērziľa I., Germane I. Slepenais ierocis – iekšējais mārketings // Office Manager. 

– Nr.31. Jūlijs/augusts, 2007.: 52.-55.lpp. 

Bērziņa I., Germane I. Vai esat gatavi pakalpojumu mārketingam? // Office Manager. – Nr.27. 
Marts, 2007.: 25. – 27.lpp. 

  

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 
veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

RPIVA 4.starpt. zinātniskā konference 13. - 15. 03. 2008. „Teorija praksei mūsdienu 
sabiedrības izglītībā” – uzstāšanās ar referātiem „Konkurējošo vērtību problēmas 
uzņēmumos”; „Iekšējā komunikācija uzņēmumā” 
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  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds  Solveiga Blumberga 

Personas kods 240162-12902 

Adrese  Anniņmuižas iela 20, dz.106, LV-1029, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis +371 26461229 

E-pasts solveigablumberga@gmail.com 
  

Pilsonība Latviešu  
  

Dzimums sieviete 
  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Sociālo zinātľu maģistra grāds psiholoģijā. 

Sociālo zinātľu bakalaura grāds psiholoģijā. 

Darba pieredze  
  

Laika periods 2005.g. – līdz šodienai 

Profesija vai ieņemamais amats    organizāciju psiholoģijas , vadības psiholoģijas, sociālās psiholoģijas docente 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

Laika periods 2000. g. – līdz šodienai 

Profesija vai ieņemamais amats   mārketinga psiholoģijas (patērētāju uzvedība) priekšmeta lektore 

Darba vietas nosaukums  Ventspils augstskola 

Laika periods 1999. – 2006.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 maģistrantūrā psiholoģijas priekšmeta lektore 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Jūras akadēmija 

Laika periods 2003. - 2006.g. 

Profesija vai ieņemamais amats reklāmas un mārketinga psiholoģijas priekšmetu lektore 

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 
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Izglītība  
  

Laika periods 2003.g. līdz šodienai 

Izglītības iestādes nosaukums un veids studijas Latvijas Universitātes psiholoģijas doktorantūra 

Laika periods 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 zinātľu 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 

  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 

  

LZP, valsts finansēto vai Starptautisko 
pētījumu projektu dalībnieks vai 

vadītājs 

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. 

 
  

Latvijas vai starptautisko projektu un 
programmu ekspertu padomju, komisiju 

loceklis 
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Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

 

raksti recenzētos izdevumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem, norādiet pasākuma norises vietu un 
laiku, referāta nosaukumu,  tēžu publicēšanas izdevumu, vietu, gadu, lpp. 
 
 

 

 2008.g. iesniegts raksts recenzēšanai  „Sekmīgu un mazāk sekmīgu 

uzľēmēju diferencējošie psiholoģiskie rādītāji” LU rakstu krājumam 

„Psiholoģija”  

 

2007.g. raksts i „ Vadītāju vīriešu un sieviešu apmierinātības ar darbu, 

lojalitātes pret profesiju un nodoma aiziet no darba atšķirības‖ DU 

konferences „ Person.Color.Nature. Music.” rakstu krājums (5lpp) 

 

2006.g. “ Līdera efektivitātes saistība ar adaptācijas 

sociālpsiholoģiskajiem rādītājiem” (5.lpp), RPIVA 3.Starptautiskā 

zinātniskā konference “ Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” 

zinātnisko rakstu krājums. 

 
2005.g. “Subjective Well-Being Differences of Employed and 

Unemployed Adults.” (7lpp) Daugavpils Universitātes 

4.Starptautiskās konferences zinātnisko rakstu krājums. 

 

2004.g. “Laimes izjūta un dzīves mērķi” (5 lpp.).RPIVA  

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli “Teorija un prakse 

skolotāju izglītībā II “. 

 

2002. g. - “Pusaudţu asociālas uzvedības un pašaktualizācijas 

vajadzības izpausme mūsdienu sabiedrības kontekstā (7 lpp.). 

RPIVA Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli “Teorija 

un prakse skolotāju izglītībā”. 

 

 

 

 

 

         2007.g. Raksts ţurnālā „ Ofisa menedţeris” – Darbinieku lojalitāte un 

nodoms aiziet no darba. 

 

 

2006g. Raksts ţurnālā „ Psiholoģijas pasaule” , Apmierinātību ar darbu 

ietekmējošie psiholoģiskai faktori. 

 

2005.g. 2 raksti ţurnālā “Psiholoģijas pasaule”. Tēmas - “ Seksualitāte 

kā reklāmas virzītājspēks”(5lpp), „” Vai reklāma ir agresīva?( 4lpp) 

 

 

2003.g. 2 raksti ţurnālā “Psiholoģijas pasaule”. Tēmas - “Kas 

mūsdienu vadītājam jāzina par līderību?” (2 lpp.), “Vadītājs un viľa 

vadības stils” (3 lpp.) 
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Piedalīšanās ar referātu (jebkura 
veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

2008 – kongress Berlīnē “ XXIX International Congress of Psychology ICP” 
”Sekmīgu un mazāk sekmīgu uzņēmēju sociālpsiholoģisko rādītāju atšķirības” 

 
2007.g. „ Vadītāju vīriešu un sieviešu apmierinātības ar darbu, lojalitātes 

pret profesiju un                   nodoma aiziet no darba atšķirības‖ DU 

konference  „ Person.Color.Nature. Music.” 

 

 2007.g.  piedalīšanās kā klausītājam European Conference on 

Developmental Psychology, Jena,  Germany  

 
2007.g. „Līdera un uzľēmuma vadītāja atšķirības 

sociālpsiholoģiskajos mērījumos”, powerpoint prezentācija, Latvijas 

Universitātes 65.konference. 

 

2006.g. “ Subjective Well Being and Job Satisfaction Promotional 

Factors for Medics in the Medicine Institutions” –poster, 

7.Starptautiskā Baltijas psiholoģijas konference “ Baltic Psychology 

in Global Context: Where Do We Stand?‟” Latvijas Universitāte 

 

2006.g. “ Līdera efektivitātes saistība ar adaptācijas 

sociālpsiholoģiskajiem rādītājiem” (5.lpp), RPIVA 3.Starptautiskā 

zinātniskā konference “ Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” 

zinātnisko rakstu krājums. 

 

2006.g. ,“ Sociālā reklāma: teorija un prakse Baltijas valstīs un pasaulē”, 

3. akadēmiskās publiskās komunikācijas un mediju konference Rīgas 

Stradiľu universitātē. 

 
2005.g. “Subjective Well-Being Differences of Employed and 

Unemployed Adults.” (7lpp) Daugavpils Universitātes 

4.Starptautiskās konferences zinātnisko rakstu krājums. 

 

2004.g. “Laimes izjūta un dzīves mērķi” (5 lpp.).RPIVA  

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli “Teorija un prakse 

skolotāju izglītībā II “. 

 

2002. g. - “Pusaudţu asociālas uzvedības un pašaktualizācijas 

vajadzības izpausme mūsdienu sabiedrības kontekstā (7 lpp.). 

RPIVA Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli “Teorija un 

prakse skolotāju izglītībā”. 

 

Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem, norādiet pasākuma norises vietu un laiku, 
referāta nosaukumu, līdzautorus, tēžu publicēšanas izdevumu, vietu, gadu, lpp. 
 

2006.g. 22.marts “ Atbalsta sniegšana izglītojamajiem, pedagogiem, vecākiem 

pedagoģiskajā procesā” powerpoint prezentācija,  Limbaţu rajona pārvaldes un 

Limbaţu pilsētas domes organizētā konference. 

 

 

 

 

 

 



©RSEBAA, 2009  studiju programma "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" (1.līmenis) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

  

CURRICULUM VITAE 

 

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  
  

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 
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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 zinātľu 

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. 

 

                      M.   Buikis, 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 – Uzľēmējdarbība un 

vadīšana (Tautsaimniecība: teorija un prakse). 3. sējums. RTU, Rīga, 

2001. 

 

Buikis M. Net Premium Calculation for Motor Liability Insurance in 

Latvia. 1
st
 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 18
th

 

European Simulation Multiconference,  Magdeburg, Germany, 13
th

-16
th

 

June 2004. 301-307 pp. 

 

Buikis M., Babusikna V. Adjustment of Parametres og a tariff network 

of Bonus-Malus System in Latvia. 5
st
 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. 11
th  

Interantional Conference MMA 

May 31 – June 3, 2006, Latvia.  10 pp. 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Valentīns Buiķis  

Adrese Blaumaľa 26 – 15A, LV 1011, Rīga,  

Tālrunis Darba tālrunis: 

(371) 29326545 

 

  

 

Mobilais tālrunis (371) 29326545 

E-pasts isobalt@apollo.lv 

Pilsonība Latvijas Republika 

Dzimšanas datums 25.09.1955 

Dzimums vīrietis 

 

 

Darba pieredze  
 

 

Laika periods 2005.g. - šodien 

Profesija vai ieņemamais amats Ugunsdrošības pasniedzējs, eksperts; 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas lauksaimniecības universitātes Arhitektūras un būvniecības katedra, 

Akadēmijas 19, LV 3001, Jelgava 

VUGD Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledţa, Ķengaraga 3, LV-1063, 

Rīga 

SIA „ISOBALT”, Blaumaľa 26-15A, LV – 1011, Rīga 

Nozare Izglītība, pētniecība 

Laika periods 2002.g. -  2005.g. 

Profesija vai ieņemamais amats   VUGD Zinātniski pētnieciskās pārvaldes    priekšnieka p. i., priekšnieks un 

VUGD  Ugunsdrošības un      civilās     aizsardzības koledţas lektors. 

 

Darba vietas nosaukums un adrese Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), Maskavas iela 5, LV-1050, 

Rīga 

Struktūru iela 14, LV-1039, Rīga 

Nozare Pētniecība 

Laika periods 1998.g. - 2002.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Zinātniski pētnieciskās pārvaldes priekšnieka vietnieks  

Darba vietas nosaukums un adrese VUGD 

Maskavas iela 5, LV-1050, Rīga 

Nozare Pētniecība 

Laika periods 1997.g. - 1998.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Ugunsdzēsības izmēģinājumu laboratorijas priekšnieks 

Darba vietas nosaukums un adrese VUGD 

Maskavas iela 5, LV-1050, Rīga 

Nozare Pētniecība 
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Laika periods 1992.g. – 1997.g. 

Profesija vai ieņemamais amats  Ugunsdzēsību izmēģinājumu laboratorijas inţenieris, galvenais speciālists 

Darba vietas nosaukums un adrese VUGD 

Maskavas iela 5, LV-1050, Rīga 

Nozare Pētniecība 
 

 

Izglītība  
 

 

Laika periods 2004.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

  ―Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija un prakse‖, sertifikāts Nr. 0320, 

izdots 29.03.2004. 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes  Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

Laika periods 2003. g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Profesionālās pilnveidošanas programma (228st.) ugunsdrošības inspektoriem, 

apliecība Nr. 49 izdota 07.03.2003. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids VUGD Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledţa 

Laika periods 1997. g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

1997.g. 20. septembra sertifikāts par apmācību ugunsdrošībā un ugunsdzēsībā 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Lielbritānijas ugunsdzēsības dienesta Moreton – in - Marsh koledţa 

Laika periods 1978.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inţenieris - elektriķis 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas politehniskais institūts, Elektroenerģētikas fakultāte 
 

 

Piedalīšanās starptautiskos 
zinātniskos projektos: 

 

Laika periods 2005.g. 

Projekta veids, atbildība  Project „Fire investigation methods and lessons learnt”  developed under the 

Community action programme in the field of civil protection  

  Grant agreement 07.030601/2004/3910967SUB/A5 
 

 

Meža attīstības fonda 
pasūtītos pētījuma projektos: 

 

Laika periods 2006.g.  

Projekta veids Zinātniskais pētījums. Tēma: „Koksnes un kokmateriālu pielietojuma veidu 

daţādošanai nepieciešamo īpašību teorētiskā un eksperimentālā izpēte”. Pētījuma 

vadītājs  SIA „Meţa un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” 
 

 

Tirgus orientētais pētījums:    

 

 

Laika periods 2001. g. - 2002.g. 

Projekta veids TOP 00-84  Pētījums ar tēmu: „Maztoksisku antipirēnu ar nekaitīgu dūmu 

izdalīšanos izstrādāšana” (pētījuma vadītājs ZRA „SILAVA”). 
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Goda nosaukumi, 
apbalvojumi: 

 Astoľi daţādi apbalvojumi dienesta laikā VUGD. 

 

 

Prasmes 1. Zviedrijas firmas ―Fire Safety Nordic‖ un VUGD Zinātniski pētnieciskās 

pārvaldes sertifikāts Nr. 0094 izdots 18.12.2001.g. ―Ugunsdrošība 

būvniecībā.‖ 

2. LR IeM Valsts policijas Ekspertīţu centra sertifikāts Nr. 853 izdots 

27.03.2002.g. par tiesībām veikt ugunsgrēku tehniskās ekspertīzes. 

3. Zviedrijas firmas ―Bejaro Fire Protection Corporation‖ Sertifikāts par 

apmācību. ―Alternatīvās ugunsdzēsīgās gāzes un dzēšanas sistēmas‖ 

izdots 2003.g. 2.maijā. 

4. ASV Aizsardzības ministrijas un Federālā izmeklēšanas biroja 2005. g. 9. 

jūnija kvalifikācijas paaugstināšanas sertifikāts par rīcību nozieguma 

vietas izmeklēšanā. 

5. „Saint-Gobain Isover‖ SIA 2006. gada 17. maija sertifikāts „Ekoloģiskā 

arhitektūra‖. 

 
 

 

Dzimtā valoda Latviešu 
 

 

Citas valodas Angļu un krievu valodas 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda  
 zemākā    zemākā  

 Varu 

saprasties 
 labi  labi 

Krievu valoda   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

 
(*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Datora lietošanas prasmes Outlook; PowerPoint; MS Office 2000; 

 

 

Vadītāja apliecība  B. kategorijas  autovadītāja apliecība 
 

 

Papildu informācija 
   2006. gadā izstrādāju un īstenoju speciālu apmācību programmu 

„Ugunsdrošība” 1KP apjomā LLU Arhitektūras un būvniecības katedras 

studentiem (katedras vadītāja S. Štrausa). Programma tiek pilnveidota un tās 

apjomu paredzēts palielināt līdz 2-3 KP(ir izstrādāti atbilstoši projekti).  
 

 

Publikācijas 
Publikācijas ţurnālā „Būvēt” par daţādām ugunsdrošības tēmām laika posmā no 

2001 līdz 2005. gadam (kopskaitā piecas). 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds                  IRĒNA BUKREJEVA 

Adrese Gulbju iela 22/2-26, Rīga, LV-1076 

Tālrunis Darba tālrunis: 
(371) 7027805 

Mājas tālrunis: 
 (371) 7620016 

  

 

Mobilais tālrunis (371) 26541263 

Fakss   

E-pasts Irena.bukrejeva@vaad.gov.lv 

Pilsonība Latvijas Republika 

Dzimšanas datums 17.07.57. 

Dzimums sieviete 

Darba pieredze  

Laika periods 2003.g. - šodien 

Profesija vai ieņemamais amats    Iekšējā audita daļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese    ZM Valsts augu aizsardzības dienests 

   Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981 

Nozare    Lauksaimniecība 

Laika periods  01/1997 – 02/2003 

Profesija vai ieņemamais amats    Direktora palīdze- Iekšējā audita vadītāja, Valsts darba inspektore  

Darba vietas nosaukums un adrese    Valsts darba inspekcija  

   Kr.Valdemāra 38, Rīga, LV-1010 

Nozare    Sociālā 

Laika periods  10/1992 – 11/1997 

Profesija vai ieņemamais amats    Rīgas pilsētas darba tirgus konjuktūras daļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese    Nodarbinātības valsts aģentūra Rīgas pilsētas centrs,  Jēzusbaznīcas iela 

11, Rīga 

Nozare    Sociālā 

Laika periods    02/1978 – 08/1988 

Profesija vai ieņemamais amats    Sektora vadītāja, vec. inţeniere  

Darba vietas nosaukums un adrese    LM Kolektīvās lietošanas skaitļošanas centrs,  Eizenšteina iela11, Rīga 

Nozare    Lauksaimniecība 

Laika periods    09/1975 – 02/1978  

     Darba vietas nosaukums un adrese    Sociālās nodrošināšanas skaitļošanas centrs, Fridriķa iela 9, Rīga 

Profesija vai ieņemamais amats Ekonomiste 

Nozare Sociālā 
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             Papildus darba pieredze 

 

Laika periods    2003 - šodien 

Profesija vai ieņemamais amats    Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Imantas 7.līnija, Rīga, LV-
1083; 

    Mācību centrs „BUTS” , Lāčplēša ielā 125, Rīga; LV-1003; 

    Mācību centrs ”Liepa” Brīvības gatve 219-7,Rīga,LV-1011 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1997.-2004 

Profesija vai ieņemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums un adrese Sociālo tehnoloģiju augstskola, Baltā iela 10, Rīga, LV-1055; 
SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs”, Rīga; 

   Nodarbinātības valsts aģentūra, Salaspils, Skolas iela 7, LV-2121 

                                           Nozare Izglītība 

Izglītība  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

   
   Sociālo zinību  maģistra  grāds  vadībzinātnēs  (Mag.sc.soc. vadībzinātnēs) 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

LU Ekonomikas un vadības fakultātes maģistrantūra 

Laika periods 1988/1992 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Praktiskā  sociologa  kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Sanktpēterburgas politoloģijas institūts 

Laika periods 1972 /1975 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Plānotāja  pārtikas   rūpniecībā   specialitāte 

     Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas pārtikas rūpniecības un tehnoloģijas tehnikums 

Papildus izglītība 1. KVALITĀTES VADĪTĀJS - SERTIFIKĀTS Nr.LV/05/206/KSV 

BVQI-Bureau Veritas neatkarīga sertifikācijas organizācija (2005); 

 

2. LU SERTFIKĀTS Nr.0321, Augstskolu didaktika: mūsdienu 

teorijas un prakse(2004); 

  

3. Iekšējā auditora pirmais līmenis, saskaľā ar Ministra kabineta 

noteikumu Nr.307 10.06.2003. „Iekšējo auditoru sertifikācijas 

kārtība” prasībām(2003); 

 

4. Kvalitātes vadības auditors- BUREAN VERITAS QUALITY 

INTERNATIONAL (ISO 9001-2000) sertifikāts reģistrēts 

Lielbritānijas vadības izveidotajā auditoru reģistrā IRCA(2002). 
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Kvalifikācijas uzturēšana 1. Politikas un budţeta plānošana (2007); 

2. Administratīvais process iestādē(2006); 

3. Valsts pārvaldes iekārtas likums(2006); 

4. ES reģionālā politika un strukturālie fondi(2005); 

5. Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēma(2005); 

6. Stresa vadība(2005); 

7. Riska vadība(2004); 

8. Publiskā runa, sarunu un sapulču vadīšana(2004); 

9. Datu aizsardzība(2004); 

10. Iekšējā audita padziļinātais kurss lietpratējiem(2003); 

11. Iekšējā audita prakse(2003); 

12. IT audita pamati(2003); 

13. Ierēdľu un valsts pārvaldes iestāţu darbinieku amata novērtēšana un  

amata kvalifikācijas kategoriju noteikšana(2002); 

14. Klientorientētā saskarsme(2002); 

15. Personāla vadība(2002); 

16. Kvalitāte kā vadības stratēģija(2002); 

17. Darba tiesības(2002); 

18. Konfliktu vadības psiholoģija; Stresu vadības psiholoģija(2001). 

Piedalīšanās projektos Zviedrijas AMU, Zviedrijas pieaugušo apmācības sistēmas moduļu mācību 
programmu veidošana(1995). 

 Zviedrijas Darba ministrija, pieaugušā kontingenta apmācību organizēšana un 
apmācības veikšana(1993). 

 Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas Angļu un krievu valoda 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

            

Angļu valoda   viduvēji  viduvēji  vāji  viduvēji  vāji 

Krievu valoda   izcili  teicami  izcili  izcili  labi 

  

Datora lietošanas prasmes   PowerPoint; MS Office 2000; 

Vadītāja apliecība  Nav 

Publikācijas Maģistra darbs 
„Integrētā  kvalitātes  vadības  sistēma” 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Jūlija Bulatova  

Adrese Katrīnas Dambis  24a - 12,  Rīga, LV-1045, Latvija 

Tālrunis (+371) 67382053 Mobilais tālrunis (+371) 29168996 

E-pasts julija1503@hotmail.com 

Dzimšanas datums 15.03.1976 

Darba pieredze  

  

Laika periods 2002 - …….  

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 

Rīga, Latvija 

Laika periods 2004.g. febr.-okt. 

Profesija vai ieľemamais amats Galvenā ekonomiste 

Darba vietas nosaukums Rīgas Domes Ārlietu nodaļa, Rīga, Latvija 

Laika periods 2002 – 2004 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums Banku augstskola, Rīga, Latvija 

Laika periods 2001 – ……. 

Profesija vai ieľemamais amats Organizācijas uzvedības konsultante radošas domāšanas stimulēšanas 

jautājumos kā arī starp-kulturālo atšķirību apzināšanas jautājumos 

Darba vietas nosaukums Strategic Consultancy Ltd., Kembridţa, Lielbritānija 

Laika periods 1999 – 2003 

Profesija vai ieľemamais amats Profesora asistente un lektore 

Darba vietas nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Rīga, Latvija 

Laika periods 1998 – 2000 

Profesija vai ieľemamais amats Psihologs-konsultants un Psiholoģijas un angļu valodas pasniedzēja 

parastajās klasēs un klasēs bērniem ar īpašām vajadzībām 

Darba vietas nosaukums Rīgas 66. vidusskola, Rīga, Latvija 

Izglītība  

  

Laika periods 2003 - ……  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

MBA kandidāte 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 

Rīga, Latvija 

 

mailto:julija1503@hotmail.com
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Laika periods 2002 - ……  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Psiholoģijas un pedagoģijas fakultātes doktorante 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija 

Laika periods 2000 – 2001  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Maģistra grāds psiholoģijā 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Kembridţas Universitāte, Kembridţa, Lielbritānija 

Laika periods 1994 – 1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sociālo zinātľu bakalaura grāds psiholoģijā 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija 

Laika periods 1982 – 1994 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Vispārējā vidējā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Rīgas 66.vidusskola, Rīga, Latvija 

Papildus izglītība  

Laika periods 1999 – 2002 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Divu gadu lekciju kurss klīniskajā psiholoģijā, kā arī prakse un 

supervīzijas kognitīvi biheviorālajā terapijā 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Klīniskās Psiholoģijas katedra, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija 

Laika periods 1999 – 2000 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sertifikāts, “Psiholoģiskā konsultēšana”, praktiskie semināri kognitīvi 

biheviorālā konsultēšanas virzienā un psihodramā.  

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Sanktpēterburgas Psiholoģijas skola, Sanktpēterburga, Krievija 

Laika periods 1998.g.augusts 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sertifikāts, Starptautiskais Geštaltistu intensīvais mācību treniľseminārs.  

 

Laika periods 1996 – 1998 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Vokālās mākslas kurss.  

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Mūzikas akadēmija, Rīga, Latvija 
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Laika periods 1996 – 1997 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Apgūti grāmatvedības, marketinga, mikro- un makro- ekonomikas kursi, 

kā arī darbam ar personālo saistīti pamatkursi.  

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Rīga, Latvija 

Laika periods 1994 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Literatūras kritikas fakultāte.  

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Kultūras akadēmija, Rīga, Latvija 

Laika periods 1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Medicīnas māsas kurss    

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Rīgas traumatoloģijas institūts, Rīga, Latvija 

Laika periods 1988 - 1991 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms par muzikālo izglītību (arfas nodaļa) 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Rīgas 1.mūzikas skola, Rīga, Latvija 

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda Krievu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Latviešu  Izcili Izcili Izcili 

Angļu  Teicami  Teicami Teicami 

  

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

Starptautisko pētījumu projektu 

dalībnieks vai vadītājs  

1. IP ERASMUS programmas koordinatore Biznesa ētikas idejas 

izplatīšanā Latvijā. Baltijas valstu pasniedzēju projekts. Latvijā veikts 

uz Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskolas bāzes. 2003 – turpinās. 

2. Piedalīšanās starptautiskajā Barona programma: kursa sastādītāja un 

pasniedzēja. 2004.g.maijs. 
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Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

populārzinātniskas publikācijas 

1. “Pie jaunrades motivācijas jautājuma.” // Radošā Personība. (R.Bebre 

red.) Rīga, Vārti, 1999/2000. 
 

2. “Kreativitāte: no dezadaptācijas pie adaptācijas sociālās vides pārmaiľu 

kontekstā.” // Sociālā pedagoģija un personības psiholoģiskā 

adaptācija mainīgajā sociālajā vidē. (Starptautiskās konferences rakstu 

krājums). Rīga, Vārti, 2000. 
 

3.  “Valodu mācīšanās motivācijas īpatnības mūsdienu Latvijā kā 

adaptācija pie sociālas vides izmaiľām.” //  Sociālā pedagoģija un 

personības psiholoģiskā  adaptācija mainīgajā sociālajā vidē. 

(Starptautiskās konferences rakstu krājums). Rīga, Vārti, 2000. 
 

4. “Skolotāja loma radošās domāšanas attīstībā.” // Skolotājs, 2003., Nr.2. 

 

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 

veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos  

1. Organizators, starptautiskā studentu konference „Ilgspējīga attīstība: 

problēmas un risinājumi”, RSEBAA, Rīga, Latvija, 2005.g.aprīlis. 

2. Piedalīšanās 5. gadskārtējā starptautiskā konferencē „Ilgtspējīgas 

attīstības priekšnoteikumi: jauni izaicinājumi un perspektīvas”, 

RSEBAA, Rīga, Latvija, 2003.g.septembris. 

3. Piedalīšanās Starptautiskajā 26. Psihologu kongresā Stokholmā, 

Stokholma, Zviedrija, 2000.g. augusts. 

4. Uzstāšanās Latvijas Skolu psihologu konferencē, Rīga, Latvija, 

1999.g.jūnijs. 

5. Organizators un spīkers Starptautiskā jaunrades psiholoģijas konferencē, 

Rīga, Latvija, 1998.g.decembris.  
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Georgijs Burakovs  

Adrese Maskavas iela, 323, LV - 1063 , Rīga , Latvija 

Mobilais tālrunis (+371) 6546269   

E-pasts georgi@rsebaa.lv 

Dzimšanas datums 29.11.1944 

Darba pieredze  

  

Laika periods 2000 -  ….. 

Profesija vai ieľemamais amats    Programmas direktors 

Darba vietas nosaukums RSEBAA 

Laika periods 1994 - 2000 

Profesija vai ieľemamais amats   Prorektors 

Darba vietas nosaukums RSEBAA 

Laika periods 1991 - 1994 

Profesija vai ieľemamais amats   Docents 

Darba vietas nosaukums Rīgas Aviācijas Universitāte (RAU) 

Laika periods 1988 - 1991 

Profesija vai ieľemamais amats   Mācību - raţošanas informācijas centra direktors 

Darba vietas nosaukums Rīgas Aviācijas Universitāte (RAU) 

Laika periods 1973 - 1988 

Profesija vai ieľemamais amats   Vecākais pasniedzējs, docents 

Darba vietas nosaukums Rīgas Aviācijas Universitāte (RAU) 

Izglītība  

  

Laika periods 1991 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Zinātľu doktora diploms 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Rīgas Aviācijas Universitāte 

Laika periods 1973 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Tehnisko zinātľu kandidāta diploms 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Rīgas Aviācijas Universitāte 
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Laika periods 1968 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Inţeniera diploms 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Rīgas Aviācijas Universitāte 

Papildus izglītība  

Laika periods   No 2004.g.marta  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Socrates THENEXOM  projekta latvijas koordinators 

Laika periods 15-18/01/2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Programmu vadības seminārs 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

CEEMAN, Bled, Slovēnija 

Laika periods 10-12/11/2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

CME – Consultancy for Management Educators Workshop.  

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

CEEMAN, Bled, Slovēnija 

Laika periods 25/08/2003-28/08/2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Apmācības programma „ Research Methodology and Design „  

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

The University of Salford, Salforda, Lielbritānija. 

Laika periods 01/2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Projektu vadības programma 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

The University of Salford, Salforda, Lielbritānija. 

Laika periods 01/1999-06/2000 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Projekts „ Export Skills Development Baltic”   

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Dānijas valde, Dānija, Latvija 

Laika periods 02/1998-04/1998 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Pētījumi loģistikā 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

The University of Salford, Salforda, Lielbritānija.    
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Laika periods 03/1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Training Programme in Quality Management 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

MANCAT, Mančestera, Lielbritānija.    

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda Krievu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Latviešu  Izcili  Izcili Izcili 

Angļu  Teicami Teicami Teicami 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Aleksandrs Fedotovs  

Adrese Miera iela 82/1, LV-1013, Rīga, Latvija 

Tālrunis (+371) 67372633   

E-pasts alexandrfedotov@yahoo.co.uk  

Dzimšanas datums  11. 12. 1954 

Darba pieredze  

  

Laika periods 1995 – šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats Asoc. profesors 

Galvenie pienākumi Ekonomikas teorijas pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

(RSEBAA), Rīga 

Laika periods 2000 – šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats Asoc. profesors, vieslektors 

Galvenie pienākumi Ekonomikas teorijas pasniedzējs 

               Darba vietas nosaukums Banku augstskola, Rīga 

Laika periods 1977 – 1991 

Profesija vai ieľemamais 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 ieľemamais amats Profesors, viesdocents 

Galvenie pienākumi Ekonomikas teorijas pasniedzējs 

               Darba vietas nosaukums Baltijas krievu institūts/ Baltijas starptautiskā akadēmija, Rīga 

Laika periods 1991 – 1999 

Profesija vai ieľemamais amats Profesors 

Galvenie pienākumi Ekonomikas teorijas pasniedzējs, ekonomikas teorijas katedras vadītājs, 

ekonomikas fakultātes dekāns 

               Darba vietas nosaukums Rīgas Aviācijas universitāte, Rīga 

Izglītība  

  

Laika periods 1989 – 1990  
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Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Ekonomikas zinātľu doktors 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

PSRS Zinātľu akadēmijas Ekonomikas institūts, Maskava 

Laika periods    1979 – 1982  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Ekonomikas zinātľu kandidāts 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Zinātľu akadēmijas Ekonomikas institūts,  Rīga 

Laika periods    1972 – 1977  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Inţenieris ekonomists 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Rīgas Politehniskais institūts,  Rīga 

Prasmes  

  

Dzimtā valoda Latviešu, krievu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Angļu  Ļoti labi Ļoti labi Ļoti labi 

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

Starptautisko pētījumu projektu 

dalībnieks vai vadītājs  

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 

uzľēmumos” īstenošanā (2006 – 2007); 

 

Līdzdalība ES „eLearning” programmā EVENE „Erasmus Virtual  

Economics and Management Studies Exchange” 
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Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ES paplašināšanās: nevienlīdzīgu tirdzniecības partneru apvienība // 

Zināšanu sabiedrība un Lisabonas stratēģijas īstenošana Eiropā un 

Latvijā. Starptautiskās zinātniskās konferences ziľojumu krājums. 2004. 

g. 14. – 15. okt. – Rīga : Banku augstskola, 2005.   43. – 49. lpp. 

  2. Ekonomikas augsme un reģionālās atšķirības: Eiropas SavienIba un 

Latvija // Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi: jauni izaicinājumi un 

perspektīvas. Starptautiskās zinātniskās konferences ziľojumu krājums . 

2003. g. 11. – 12. sept. – Rīga : Banku augstskola, 2004.   84. – 89. lpp. 

  3. Latvijas augstākās izglītības rādītāji starptautiskā salīdzinājumā // 

Augstskolu kvalitatīvā izaugsme un tās ietekme uz tautsaimniecības un 

zinātnes attīstību: Starptautiskās zinātniskās konferences ziľojumu  

krājums. –  Rīga : Banku augstskola, 2002.  66. – 70. lpp. 

  4. Iekšzemes kopprodukta dinamika Eiropas Savienībā un ārpus tās // 

Izglītota sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīvā mijiedarbībā: 

Starptautiska zinātniska  konference. Ziľojumu krājums. – Rīga: Rasa 

ABC, 2001.  76. – 81. lpp. 

  5. Importēšanas robeţtieksme Latvijas ekonomikā // Konkurētspēja un 

kvalitātes vadības problēmas: Starptautiskā konference. Ziľojumu 

krājums. – Rīga: JUMI, 2000.  85. – 88. lpp. 
 

. 
 

  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos) 

 

 

Citas publikācijas  

1. Mikroekonomika: Tālmācības studiju kurss. – Rīga: Latvijas 

Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmija, 2006. – 253 lpp. 

 2. Ekonomika: Tālmācības studiju kurss. – Rīga: Latvijas 

Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmija, 2007 

 

Microeconomics  (mācību kurss ES „eLearning” programmā EVENE 

„Erasmus Virtual  Economics and Management Studies Exchange”) 

 

 

 

Komentāri laikrakstā  „Dienas Bizness”: 11. 03. 2005.;       30.01.2006. 

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 

veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos  

  1. Zināšanu sabiedrība un Lisabonas stratēģijas īstenošana Eiropā un 

Latvijā. - Rīga, Banku augstskola,  2004. g. 14. – 15. okt.  

  2. Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi: jauni izaicinājumi un 

perspektīvas. - Rīga, Banku augstskola, 2003. g. 11. – 12. sept.   

  3. Augstskolu kvalitatīvā izaugsme un tās ietekme uz tautsaimniecības un 

zinātnes attīstību.  Rīga, Banku augstskola, 2002.   

  4. Izglītota sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīvā mijiedarbībā. Rīga, 

Banku augstskola, 2001. g. 26. okt. 

  5. Konkurētspēja un kvalitātes vadības problēmas. Rīga, Banku 

augstskola, 2000. g. 27. okt. 
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  Europass 

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Andrejs Jānis Galiľš 

Personas kods 260638-10269 

Dzimšanas vieta Vecpiebalga, Cēsu raj., Latvija 

Adrese  Vaļľu 31-16, Daugavpils, Latvija LV-5401 

Tālrunis 65429959 Mobilais tālrunis  

Pilsonība Latvijas  
  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Inţenierzinātľu doktors  

 

Darba pieredze  
  

Laika periods no 2005 līdz š.d.  

Profesija vai ieľemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA) 

Laika periods no 2002 līdz š.d. 

Profesija vai ieľemamais amats Matemātikas katedras docents 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte  

Laika periods no 1995-2002.g.  

Profesija vai ieľemamais amats Algebras un ģeometrijas katedras docents 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte  

Laika periods 1982-1995.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Algebras un ģeometrijas katedras vadītājs, docents 

Darba vietas nosaukums Daugavpils Universitāte  

Laika periods 1980-1982.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Algebras un ģeometrijas katedras docents 

Darba vietas nosaukums Daugavpils Universitāte 

Laika periods 1977-1982.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Docents  

Darba vietas nosaukums Daugavpils augstākās Kara Aviācijas skolas docents 

Laika periods 1974-1976.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Zinātniskais sekretārs 

Darba vietas nosaukums Kazaľas Valsts universitātes 

Laika periods 1972-1977.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Vecākais zinātniskas līdzstrādnieks 

Darba vietas nosaukums Kazaľas Valsts universitātes 

Laika periods 1966-1972.g. 
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Profesija vai ieľemamais amats Jaunākais zinātniskas līdzstrādnieks 

Darba vietas nosaukums  Kazaľas Valsts universitātes 

Izglītība  
  

Laika periods 1993.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Doktora diploms, inţenierzinātľu  doktors cietvielu mehānikas apakšnozare 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 

Polimēru Mehānikas institūts 

Laika periods 1974.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Atestāts, vecākais zinātniskas līdzstrādnieks cieta deformējama ķermeľa teorijā 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Kazaľas Valsts universitātes 

Laika periods 1970.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms, fizikas un matemātikas kandidāts 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Kazaľas Valsts universitātes 

Laika periods 1966.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Mehānikas un matemātikas fakultātes aspirantūra 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Kazaľas Valsts universitātes 

Laika periods 1962.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms, mehānikas un matemātikas fakultātes 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Kazaľas Valsts universitātes 

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas Krievu  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Krievu  *   *   *   
  

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

 

raksti recenzētos izdevumos   

un citas publikācijas 

 

 

 

 

 

 Raksti zinātniskajos ţurnālos un rakstu krājumos-20 

 Konferenču tēzes-3 

 Mācību grāmatas-2 

 Mācību līdzekļi-2 

 Sagatavots publikācijai  mācību līdzeklis „Lineārā algebra” I daļa 

Piedalīšanās konferencēs 
 

2002.g. Augstskolu didaktika 

1984.g. Maskavas Valsts Pedagoģiskā institūta kvalifikācijas celšanas fakultāte 

(algebra) 
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 Europass 

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Vitolds Gedroics 

Personas kods 180850-10203 

Dzimšanas vieta Ezernieku pagasts, Latvija 

Adrese  Rīgas 76a-14, LV-5400, Daugavpils 

Mobilais tālrunis: 29883537 
  

Pilsonība Latvijas 

  

Dzimums Vīrietis 

  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 

grādi 

Pedagoģijas doktors 

Matemātikas maģistrs  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 2000.gada  

Profesija vai ieľemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA), Daugavpils filiāle 

Laika periods No 2002.gada  

Profesija vai ieľemamais amats Docents. Dabaszinātľu un matemātikas fakultāte. Matemātikas katedra. 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte.  

Laika periods No 1993.gada līdz 1996.gadam 

Profesija vai ieľemamais amats 1995-1996 - Matemātikas katedras vadītājs 

 1995-1996 - Matemātikas katedras lektors 

 1993-1995 – matemātikas analīzes katedras lektors 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 

Laika periods No 1974.gada līdz 1993.gdam 

Profesija vai ieľemamais amats 1981-1993 - matemātikas analīzes katedras vecākais pasnidzējs 

 1974-1981 - matemātikas analīzes katedras pasnidzējs 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

Izglītība  
  

Laika periods 1996.gada 6.jūnijs 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms G-D Nr.000042 

LR pedagoģijas doktora zinātniskais grāds 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 

Laika periods 1993.gadā 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Matemātikas maģistrs 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 

Laika periods No 1968.gada līdz 1973.gadam 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms Ю № 390183 

Vidusskolas matemātikas un fizikas skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Daugavpils Pedagoģiskais institūts 
  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu  
  

Citas valodas Krievu, vācu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Krievu  *   *   *   

Vācu    *   *   * 

  

  

Zinātniskā darbība  

 

 

  

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

     populārzinātniskas publikācijas 

 

citas publikācijas 

Matemātiskās metodes ekonomikā (datorsalikums). - 2006., 91 lpp. 

V. Gedroics http://www.de.dau.lv/matematika/rindas.pdf (2005.) 

V. Gedroics. Vairāku argumentu funkciju integrālrēķini (2004.) 

http://www.de.dau.lv/matematika/int2.pdf 

V. Gedroics. Ievads matemātiskajā analīzē (2003.) 

http://www.de.dau.lv/matematika/ievmatanavit.pdf 

V. Gedroics. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini (2002.) 

http://www.de.dau.lv/matematika/funl.pdf 

V. Gedroics. Viena argumenta funkciju integrālrēķini (2002.) 

http://www.de.dau.lv/matematika/int 1 .pdf 

V. Gedroics. Vairāku argumentu funkciju diferenciālrēķini (2002.) 

http://www.de.dau.lv/matematika/fun2.pdf 

Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini. - DPU: izd. "Saule", 2002. -100 

lpp. 

http://www.de.dau.lv/matematika/funl.pdf 

Kombinatorika. Algebras profilkursa jautājumi (datorsalikums). - 2001. 

Elementārā      skaitļu      teorija.      Algebras      profilkursa     jautājumi. -

DPU: izd. "Saule'
1
, 2000. - 54 lpp.    

  

Piedalīšanās ar referātu cita veida 

konferencēs 

 

  

http://www.de.dau.lv/matematika/rindas.pdf%20(2005
http://www.de.dau.lv/matematika/int2.pdf
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  Europass 

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Lilija Gorbaceviča  

Personas kods 181051-10229 

Dzimšanas vieta Igaunija 

Adrese  Zaru 20, LV-5400, Daugavpils 

Tālrunis 5442254 Mobilais tālrunis 26135198 

Fakss 5422681 

E-pasts lilijagor@inbox.lv 
  

Pilsonība Latvijas 

  

Dzimums Sieviete 

  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Filozofijas doktora zinātniskais grāds 

Darba pieredze  
  

Laika periods No 1998.gada 

Profesija vai ieľemamais amats Sabiedrisko sakaru direktors 

 Docente 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA), Daugavpils filiāle  

Laika periods No 2001.gada 

Profesija vai ieľemamais amats SZF Socioloģijas katedras vadītāja 

 Docente 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte 

Laika periods 1991-1998 

Profesija vai ieľemamais amats 1995-1998 - Socioloģijas, filozofijas un ekonomikas katedras vadītāja 

 1991-1995 - Ekonomikas un sociālo zinātľu katedras vadītāja 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 

Laika periods No 1985.gada līdz 1991.gadam 

Profesija vai ieľemamais amats 
1985-1991 - Filozofijas un politekonomijas katedras docente 

 
1982-1985 - vecākā pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

Laika periods 1975-1982 

Profesija vai ieľemamais amats 
Filozofijas fakultātes asistente 

Darba vietas nosaukums  Ļeľingrādas Universitāte 

Izglītība  

mailto:lilijagor@inbox.lv
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Laika periods 1993.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Doktora diploms C-D Nr.001247 

Filozofijas doktora zinātniskais grāds (Dr.phil.) 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte, Rīga 

Laika periods 1983.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Zinātľu kandidāta diploms ФС № 004843 

Filozofijas zinātľu kandidāts   

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Ļeľingradas Valsts universitāte 

Laika periods No 1969.gada līdz 1974.gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms Я № 663268 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Ļeľingradas Valsts universitāte 

  

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas Krievu, vācu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Krievu  *   *   *   

Vācu    *   *   *  

  

  

Zinātniskā darbība  

 

 Laika vadīšana un organizēšana uzľēmumos 2004.g. Latvijas Zinātnes padome 
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Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

     populārzinātniskas publikācijas 

 

citas publikācijas 

Inta Ostrovska, Lilija Gorbaceviča, Vera Boronenko “Laika vadīšana un 

organizēšana uzľēmumos”. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2005.gadā. Latvijas Zinātnes Padomes 

Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, Nr. 11.; Rīga 2006, 

lpp.62-63. 

Горбацевич Л.В. „Рабочее время и его цена”. Nowa ekonomija a 

spoleczenstwo T2, Lublin, 2006, стр.391-395 

Lilija Gorbaceviča, Vera Boroľenko, Inta Ostrovska “Laika vadīšana un 

organizēšana uzľēmumos” // LZP ekonomikas un juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2005.gadā, Rīga 2006. lpp. 62-63 

Every day and ―Other‖ Values. Religia a gospodarka T1, Lublin, 2005, 

339.-345.lpp. 

Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Globalizācija 

un kultūra. Globalizācija un hierarhija mūsdienu sabiedrībā. Zinātnisko 

rakstu krājums, Daugavpils, Saule, 2005., 33.- 40.lpp. 

Горбацевич Л.В. „Время как экономический ресурс в восприятии 

работающего населения регионов Латвии‖ // 2 Всероссийская 

научная конференция „Сорокинские чтения – 2005 Будущее России: 

стратегии развития” 14.-15. декабря 2005 г. – М.:МГУ,2005. 

Drošība un tās izteiksme vajadzību hierarhijā // starpt konf. rakstu krājums 

„Drošība un tautas attīstība”. (iesniegts public.) 

Reģionālais ziľojums. Pētījumu materiāli Nr.1 (2004) 

L.Gorbaceviča, V.Boroľenko, I.Ostrovska. LZP Ekonomikas un juridiskās 

zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā Nr.10. Rīga, 2005., 55.-

56.lpp. 

L.Gorbaceviča, V.Boroľenko. Darba laika efektīvas izmantošanas 

problēmas strādājošo latgales iedzīvotāju skatījumā. Reģionālais 

ziľojums. Pētījumu materiāli Nr.1, 2004., 53. – 94.lpp 

Организационная культура и проблемы эффективности//межд.конф.    

«Человек и рынок». – Люблин, Польша, 2004, стр. 64 – 69. 

Современный человек. Современные ценности//HF XIII zinātniskie 

lasījumi. – Daugavpils, DU HF, Saule, 2004., 29.-36. lpp. 

Globalizācija un hierarhija mūsdienu sabiedrībā// Globalizācija un 

kultūra. – Daugavpils, DU HF, (iesniegts publicēšanai 2004.) 

Cilvēks ir izvēle// Starpt. konf. „Eksistence un komunikācija” tēzes. – R.,  

LU Filosofijas un socioloģijas institūts, Dānijas Kultūras institūts, 2003., 18.-

19. lpp. 

Mūsdienu cilvēks. Mūsdienu vērtības. – HF XIII zinātniskie lasījumi. – 

Daugavpils, DU HF, 2003.g. janvāris 

XX gs. pamatvērtības//Finansu socioloģija: problēmas un to risināšana. –  

Daugavpils, DU SZF, Saule, 2002., 102. – 112. lpp. 

Naudas Filozofija// Ekonomikas un uzľēmējdarbības problēmas Latvijā. –  

Rīga, RSEBAA, 2002., 139. – 146.lpp. 

Kāpēc mēs neatsākāmies no filosofijas// DPU EN pasniedzēju un studentu 

zinātniski metodiskās konferences “Akadēmiskās izglītības problēmas 

universitātē” rakstu krājums. – Daugavpils, PU, EN, Saule, 2001., 8 – 10 lpp. 

Основные ценности XX века// HF XI Zinātniskie lasījumi. - Daugavpils, 

DPU HF, Saule, 2001., 19. – 24.lpp. 

Objekta metamorfozes // DPU 8. Ikgad. Zinātniskās konferences rakstu 

krājums. – Daugavpils, DPU, 2000., 43 – 48 lpp. 
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Piedalīšanās ar referātu cita veida 

konferencēs 
2006.g. 9.-11.oktobrī 

Starptautiskā zinātniskā konference. Izglītība sociālo pārmaiľu apstākļos. 

Daugavpils Universitāte.  

2005.g.13.-14.janvārī 

Question about the Sence of Life: History and Modernity. International 

conferece „Humanities in New Europe”. – Kaunas, Vytautas Magnus  

University 

2004.g. 1.-2. jūnijā 

Starptautiskā konference. Drošība un tautas attīstība. Daugavpils 

2004. 17.—19.maijā 

Starptautiskā konference. Czlowiek a rynek. Lublin.  

2003.g.4.-5.decembris 

Starptautiskā konference. Globalizācija un kultūra. – Daugavpils, DU HF 

2003.g. 5. – 6. maijs 

LU Filosofijas un socioloģijas institūta, Dānijas Kultūras institūta 

starptautiskā konference „ Eksistence un komunikācijas. Sērenam 

Kirkegoram – 190”, Latvija, Rīga 

2002.g. oktobris 

RSEBAA 10 gadu jubilejai veltīta konference „Ekonomikas un 

uzľēmējdarbības problēmas Latvijā”. – Rīga, RSEBAA 

2001., 25.-26. novembris 

Lietuvas Filosofijas un Socioloģijas institūta, Lietuvas Republikas tautību 

departamenta, Lietuvas Kultūras institūta zinātniski praktiskā konference “ 

Austrumu Lietuva: sabiedrības un sociālo grupu mijiedarbība”, Lietuva, Viļľa 

2001.g. 25.- 26.janvāris 

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Humanitārās fakultātes XI Zinātniskā 

konference, Latvija, Daugavpils,  

2000.g. 
8.Zinātniskā konference.  Daugavpils, DPU, 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Aldis Greķis  

Adrese Lemešu iela 13-25, LV-1016, Rīga, Latvija. 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 29424411 

E-pasts aldis.grekis@lg.lv 

Dzimšanas datums 09.04.68. 

Darba pieredze  

Laika periods no 2003 līdz šim 

Profesija vai ieľemamais amats Docents 

Galvenie pienākumi Izstrādāt un pilnveidot studiju plānus un studiju kursu 

programmas, lasīt lekcijas, vadīt seminārus, praktiskās 

nodarbības, patstāvīgos darbus, kontroldarbus, uzdevumus, 

situāciju analīzes, kursa, bakalaura, maģistra un doktora 

disertācijas darbus 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā Universitātes Siltuma, gāzes un ūdens 

tehnoloģiju institūts 

  

Laika periods no 2003 līdz šim 

Profesija vai ieľemamais amats Daļas vadītājs 

Galvenie pienākumi Noteikt un formulēt Daļas darbības stratēģiju, mērķus un 

pamatvirzienus. 

Sastādīt un apstiprināt īstermiľa (taktiskos) un ilgtermiľa 

(stratēģiskos) Daļas plānus, koriģēt un pilnveidot tos. 

Plānot, vadīt un koordinēt Daļas funkcionēšanu kopumā; 

organizēt Daļas racionālu un saskaľotu darbību; deleģēt un 

koordinēt pienākumu izpildi. 

Izvēlēties, novērtēt, motivēt un kontrolēt sev pakļautā personāla 

pienākumu izpildi. 

Darba vietas nosaukums A/S ,,Latvijas gāze” 

  

Laika periods 1994 - 2003 

Profesija vai ieľemamais amats Projektu vadītājs 
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Galvenie pienākumi Pasākumu koordinēšana un piedalīšanās projektos, kas saistīti ar 

enerģētikas ietekmes uz vidi mazināšanu (piem., enerģijas 

efektivitāte, vietējo energoresursu izmantošana u.c.); 

Konsultācijas enerģētikas projektu sagatavošanā; 

Sadarbība ar starptautiskajām un ārvalstu institūcijām 

enerģētikā; 

Enerģētikas informācijas sistēmas uzturēšana, kas ir 

nepieciešama enerģētikas jautājumu sagatavošanā; 

Energo audita veikšana uzľēmumos un ēkās; 

Energoefektīvu priekšlikumu izstrādāšana; 

Enerģijas modeļa ENPEP izmantošana enerģētikā. 
 

Darba vietas nosaukums Latvijas Investīcijas un Attīstības aģentūra, 

Izglītība  

Laika periods 01. 2000 – 05. 2004 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Inţenierzinātľu doktors 

 
Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Tehniskās Universitāte 

Latvijas Zinātľu akadēmijas, 

Fizikālās enerģētikas institūts 

  

Laika periods 09. 1996. - 05. 1997. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Maģistra grāds vides zinātnē un pārvaldē 

 
Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte; Ģeogrāfijas fakultāte 

  

Laika periods 09. 1986. - 07. 1994. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
būvinţeniera kvalifikācija rūpniecības un civilās 

celtniecības specialitātē 

 
Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Tehniskās Universitāte, Būvniecības fakultāte 

  

Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu valoda 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Krievu valoda  5 4 4 

Angļu valoda  4 4 4 

  

Citas prasmes Pieredze darbā ar PC un programmēšanā ar EXCEL, BASIC, 

ENPEP un citām programmām. 

  

Zinātniskā darbība un publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 
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LZP un citu valsts finansēto pētījumu 

projektu, programmu dalībnieks vai 

vadītājs  

 

Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks 

vai vadītājs  

 

 

Līgumdarbu dalībnieks vai vadītājs  
Ēku energoefektivitātes aprēķina metodikas projekts 

//em.gov.lv//, 2008-2009. Galvenais eksperts 

Latvijas vai starptautisko projektu un 

programmu ekspertu padomju, komisiju 

loceklis  

 

Publikācijas atbilstošajā zinātľu nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

populārzinātniskas publikācijas 

 

1. P. ŠIPKOVS, G. KAŠKAROVA, A. GREĶIS „Energy 

conservation possibilities in household in LATVIA‟‟ 

Eiropas konference ,,REBUILD the cities of tomororow‟‟, 

Barselona, Spānija, 2000.g.; 

2. J REĶIS, A. GREKIS „Evaluation of CO2 emission 

reduction potential in building sector in Latvia” Kongress 

,,Clima” Napoli 2000/2001. September 15-18. lpp, 2001 

Napoli Itālija (nolasīts referāts); 

3. P. ŠIPKOVS, G. KAŠKAROVA, A. GREĶIS, A. 

ŠIPKOVS, L. SITENKO „Kurināmā krājumu veidošana 

Latvijā, liberalizējoties enerģijas tirgum” - Otrais Pasaules 

latviešu zinātnieku kongress, Rīga 2001. g.; 

4. A. GREĶIS, J. REĶIS ,,Evaluation of CO2 emission 

reduction potential in Latvia”. Latvian Journal of Physics 

and Tehnical Sciences, Riga 2000.;  

5. A. GREKIS, J. REKIS, A. PINKIS „Development of 

Registries in Latvia” Project ,,Support of the 

Implementation of the Kyoto Protocol in Countries with 

Economies in Transition”, 2003. (//www.rec.org/); 

6. A. GREKIS „Energy audit country report in Latvia” 

SAVE AUDIT II programma, 2003. (//www.motiva.fi/); 

7. A. GREKIS Energo audita attīstība Latvijā un citur 

Eiropā”; ţurnāls ”Enerģija un pasaule”. 

8. A. GREKIS and E. FORTINS „Comparative economic 

analyses of the utilization of renewable energy resources 

in Latvia”, Economical Questions of Utilizing Renewable 

Energy Sources International Conference in Sopron, 

Hungry 8-9 November 2006 (nolasīts referāts) 

9. A. Greķis, E. Fortiľš, Ģeotermālās enerģijas izmantošanas 

perspektīvas Latvijas tautsaimniecībā “Reģionālais 

ziľojums" 2007 Izdevējs: Daugavpils Universitātes 

Akadēmiskais apgāds "Saule", 2008. 

10. Ēku energoefektivitātes aprēķina metodikas projekts 

//em.gov.lv//, 2008-2009. 

Citas publikācijas  
 

Saľemtie patenti un licences  
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Piedalīšanās ar referātu (jebkura veida) 

starptautiskās zinātniskās konferencēs un 

kongresos  

 

„Evaluation of CO2 emission reduction potential in building 

sector in Latvia” Kongress ,,Clima” Napoli 2000/2001. 

September 15-18. lpp, 2001 Napoli Itālija (nolasīts referāts); 

 

„Comparative economic analyses of the utilization of renewable 

energy resources in Latvia”, Economical Questions of Utilizing 

Renewable Energy Sources International Conference in Sopron, 

Hungry 8-9 November 2006 (nolasīts referāts) 

 

Piedalīšanās ar referātu cita veida 

konferencēs.  

 

Papildu informācija  

Aktualizēts: 04.03.2009 
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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  
  

Laika periods 2007 
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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 zinātľu 

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 Uzľēmējdarbības un menedţmenta 

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 “1
st
 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 “3
rd

 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 Svetlana Ignatjeva 

Personas kods 170160-10272 

Dzimšanas vieta Daugavpils, Latvija 

Adrese  Raipoles 4-28. LV-5421, Daugavpils, Latvija 

Tālrunis 5423655 Mobilais tālrunis 26466715 

Fakss  

E-pasts veta@dau.lv 
  

Pilsonība  

  

Dzimums 1960.gada 17.janvārī 

  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Latvijas Republikas fizikas doktore 

Darba pieredze  
  

Laika periods no 1995 līdz š.d.  

Profesija vai ieľemamais amats Informātikas katedras docente 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte 

Laika periods 1994-1995 

Profesija vai ieľemamais amats Informātikas katedras lektore 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

Laika periods 1988.-1994. 

Profesija vai ieľemamais amats Informātikas katedras pasniedzēja  

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

Laika periods 1985.-1988. 

Profesija vai ieľemamais amats Daugavpils Pedagoģiskā institūta zinātniski-pētnieciskā darba vadītāja 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

Izglītība  
  

Laika periods 29.12.1992. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Diploms G-D Nr.000013/Latvijas Republikas fizikas doktora zinātniskais grāds  

Dr. phys.  

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte 

Laika periods  1982. -19.11.1986. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Diploms КД Nr. 005621 /Fizikas un matemātikas zinātľu kandidāte 

mailto:veta@dau.lv
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Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 Maskavas Valsts Universitāte, Mehānikas un matemātikas fakultāte,  

 Viļľu un gāzes dinamikas katedras aspirante  

Laika periods 1977.-1982. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

  Diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Maskavas Valsts Universitāte, Mehānikas un matemātikas fakultāte, studente 

Laika periods 26.06.2002. – 19.07.2002. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Certification of accreditation. 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

University of Caen, France, European Summer University „Innovation and business 

intelligence” 

Laika periods 23.10.2002. – 11.12.2002. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts Nr.1465 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Daugavpils Universitāte, Augstskolu didaktika. 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu, angļu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi Labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu   *   *   *  

Angļu   *    *   * 

  

  

Zinātniskā darbība  

 

2001-2002  Member of The European Commission Community Research FIFTH   

FRAMEWORK PROGRAMME  "REG-ELIN-LAT" (IPS-1999-

50053) Establishing of support network for promotion of innovative SMEs 

development of Electronic and Information Technology branches in the regions of 

Latvia 

1997-1999 Member of  TEMPUS projekt S_JEP-12552-97   NEW 

INFORMATIONAL TECHNOLOGY IN  CONTINUING EDUCATION  
  

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

     populārzinātniskas publikācijas 

 

citas publikācijas 
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Piedalīšanās ar referātu cita 

veida konferencēs 
Ignatjeva S., Bogdanova N ADO tehnoloģija. Izmantošana prgrammās Visual Basic 

un Delphi. Daigavpils Pedagoģiskās universitātes 9.ikgadējās zinātniskās 

konferences rakstu krājums. DPU, Saule, 2001.g. 163.-164.lpp. 

 Ignatjeva S., Romanovskis T. Interactive Screen Tools for Measurements on 

Images of Physical Phenomena MPTL 8 Multimedia in Physics Teaching and  

learning Workshop on of the European Physical Society September 14 -16, 2003, 

Prague, Czech Republic Abstracts of oral contributions 

Ignatjeva S., Liberts G.Interactive screen tools of advanced physical experiment. 

MPTL9 Multimedia in Physics Teaching and  learning ,Workshop  of the European 

Physical Society September 13 -15, 2004, Graz, Austria, Abstracts . 

Ignatjeva S. Java Programming for Artists. GENERATIVE ART 2004 7th 

International Conference and Exhibition , December 13 -16, 2004, Milan, Italia, 

Proceedings-Volume 2, page 25-30  . 

Ignatjeva S. Data mining in business. 2nd International Conference „ Information 

Society and Modern Business” July 1-2, 2005 Ventspils University College 

Ignatjeva S. Java programming on physics examples. MPTL10 Multimedia in 

Physics Teaching and learning, Workshop of the European Physical Society, 

October 5 -7, 2005, Berlin, Germany, Abstracts. 

Ignatjeva S., Drozdovs P. Teaching of Computer Science to students of not profile 

specialities, Starptautiskā konference „Dabaszinātnes un matemātika Daugavpils 

Universitātē pagātnē un mūsdienās”, 2006. gada 1.-3. februārī. Tēzes. 45.-46. lpp. 
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  Europass 

Curriculum Vitae 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Irīna Irbe  

Personas kods 070653-10205 

Dzimšanas vieta Kazahstāna 

Adrese  Lāčplēša iela 40 – 7, LV-5400, Daugavpils, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 26867721 

Fakss  

E-pasts irbe@dautkom.lv 
  

Pilsonība Latvijas Republikas pilsonis 

  

Dzimums sieviete 

  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Bioloģijas maģistra grāds 

Darba pieredze  
  

Laika periods no 1995 līdz š.d.  

Profesija vai ieľemamais amats Latviešu valodas un vides zinību skolotāja 

Darba vietas nosaukums  Latgales Transporta koledţa 

Laika periods 1990-1995 

Profesija vai ieľemamais amats Direktora vietniece mācību darbā, bioloģijas un latviešu valodas skolotāja 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils eksperimentālā pamatskola 

Laika periods 1985-1990 

Profesija vai ieľemamais amats Bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja   

Darba vietas nosaukums  Daugavpils spec. prof. tehniskajā skolā Nr.99 

Laika periods 1981-1985 

Profesija vai ieľemamais amats Pasniedzēja Zooloģijas un fizioloģijas katedrā 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskais universitāte 

Izglītība  
  

Laika periods 1999-2001 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Kvalifikācija – latviešu valodas skolotājs cittautu mācībvalodas skolā 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte 

Laika periods  1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Diploms 000097 /bioloģijas maģistra grāds zooloģijas apakšnozarē 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte  
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Laika periods 1978-1981 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

  Studijas bioloģijas aspirantūrā 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas valsts Universitāte 

Laika periods 1972-1977 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Iegūta kvalifikācija – bioloģijas un ķīmijas skolotājs vidusskolā, diploms Ю № 

403137 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Daugavpils pedagoģiskais institūts 

Laika periods 1961- 1972 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Daugavpils 1.vidusskola 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu  
  

Citas valodas Krievu, angļu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Krievu  *   *   *   

Angļu   *   *   *  

  

  

Zinātniskā darbība  

 

E.Faibuseviča, A.Miesniece, I.Irbe, U.Gura. dabas pamatlikumi. BVS, R., 1996  
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 Europass 

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Jurijs Jemeļjanovs  

Personas kods 210763-10228 

Dzimšanas vieta Daugavpils 

Adrese  Raipoles iela 7-27, LV-5400, Daugavpils, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 29148429 

Pilsonība Latvijas Republikas pilsonis 

  

Dzimums vīrietis 

  

Darba pieredze  
  

Laika periods no 2005 līdz š.d.  

Profesija vai ieľemamais amats Komandiera vietnieks 

Darba vietas nosaukums  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Daugavpils brigāde 

Laika periods 1991 - 2005 

Profesija vai ieľemamais amats Vecākais Inspektors 

Darba vietas nosaukums  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Daugavpils brigāde 

Laika periods 1983 -1991 

Profesija vai ieľemamais amats Vecākais instruktors 

Darba vietas nosaukums  18.militarizēta ugunsdzēsības daļa 

Izglītība  
  

Laika periods 1984- 1990 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Augstākās izglītības diploms ТВ № 983874, inţeniera – celtnieka kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 Rīgas Tehniskā universitāte 

Papildus Izglītība  

Laika periods 19980 - 1983 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Ugunsdzēsības un ugunsdrošības tehniķis 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 Ļeľingradas ugunsdzēsības tehniskā skola 

Laika periods 1970 - 1980 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Vidējā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Daugavpils 10.vidusskola 
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Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda Krievu  
  

Citas valodas Latviešu, angļu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu   *   *  *   

Angļu    *   *   * 

  

  

Zinātniskā darbība  

Dalība konferencēs: 

 
 

 

 
Publikācijas: 

 

 

 

 

 
Strarptautiskā konference «Актуальные вопросы, связанные с экологией и 
безопасностью жизнедеятельности в мире» Санкт – Петербург, 2003 г  
 
 
 
«Пожарная безопасность – забота предпринимателя». Журнал «Капитал – регион», 
2002 г.  №8 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

 

Pe

rso

na

s 

inf

or

mā

cij

a 
 

Vārds / Uzvārds   
Viktorija Kazanovska 

Adrese  Rudens 3-47, LV-1082, Rīga, Latvija 

Tālrunis  67551510 29929587 

   

E-pasts  vkaz59@mail.ru 
 

Pilsonība  Latvijas 
 

Dzimšanas datums  03.Oktobris.1959  
 

 Dzimums  Azerbaidţāna 

Da

rb

a 

pie

re

dz

e 
 

Laika periods  2008 -    RSEBAA 

2007 -   Ukraiľu vidusskola 

2005 -   TSI 

1995 -    EKA 

1993- 2007 - ģimnāzija  “Maksima” 

1982-1993 – Latvijas Patentu Bibliotēka 

Profesija vai ieľemamais amats  Lektore;  skolotāja;  lektore;    lektore;  skolotāja; Standartu un katalogu nodaļa 

vadītāja 

   

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

 Meza 1;   Visvalzu 4;     Lomonosova 1;   Lomonosova 1;   Bultu 10; Škuľu 10 

   

mailto:vkaz59@mail.ru
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Iz

glī

tīb

a 
 

Laika periods  1999-2000    Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas Institūts 

1978-1982    Latvijas Universitāte, svešvaloda fakultāte    

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Maģistra Diploms #  008754                   Filologs, pasniedţēja, tulks, Diploma # 

360717 

Galvenie vispārizglītojošie un 

profesionālie mācību priekšmeti 

 Angļu valoda; Angļu valodas teorētiska gramatika; Ang.lu valodas 

leksikoloģija; Angļu valodas stilistika; Angļu valodas fonētika; Angļu valodas 

vēsture, Tulkošanas teorija un prakse; 

Psiholoģija; Pedagoģija; Vispārēja valodniecība; Aizrobeţu literatūras vesture  

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas Institūts 

Latvijas Universitāte, svešvaloda fakultāte    
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 Prasmes 

Dzimtā valoda  Krievu 

 Citas valodas 

Pašnovērtējums  Izpratne Runāšana Rakstīšana 

 Līmenis
 (*)

   Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs  
 

Latviešu  Trešās pakāpes 

prasībām 

Trešās pakāpes 

prasībām 

Trešās pakāpes 

prasībām 

Trešās pakāpes 

prasībām 

Trešās pakāpes 

prasībām 

 Angļu  Brīvi Brīvi Brīvi Brīvi Brīvi 

;;;;;;;;;;l 

18.09.2008 

 

________________ / V. Kazanovska / 
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Mg oec. Ilona Kojalo 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads:  1947. 

Izglītība:  

1964.-1969. Studijas LVU Fizikas un matemātikas fakultāte, iegūtā specialitāte - 

matemātiķe 

2001.-2003. Maģistrantūra Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes 

matemātiskās ekonomikas katedra 

2004.-patreiz LU doktorantūra, EV fakultāte, ekonometrija 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2003. Ekonomikas zinātľu maģistre 

Nodarbošanās: 

2005. Rīgas Starptautiskā Ekonomikas Administrācijas augstskola, lektore un 

vakara nodaļas metodiķe. 

1997. LU Ekonomikas un Vadības fakultātes matemātiskās ekonomikas 

katedra, lektore (stundu pasniedzēja). 

2001.-2008. Projektu vadīšanas un komercizglītības centrs (agrāk: LU pašvaldību 

un projektu vadības mācību centrs), lektore. 

1997.-2005. LU Ekonomikas un Vadības fakultātes Grāmatvedības Institūts, stundu 

pasniedzēja: Ekonomikas Informātika I; Ekonomikas Informātika II; 

Finanšu grāmatvedība. 

1993.-2001. LU Profesionālās atjaunotnes un apmācības centrs, lektore: MS 

Windows;MS Office programmas; Internet. 

1993.-1997. Rīgas pilsētas 2. klīniskā slimnīca, programmētāja un sistēmas 

administratore. 

1993.-1994. SIA „Mabeks” grāmatvede. 

1983.-1993. Centrālais projektēšanas un konstruēšanas birojs, SIA “Resurss”, SIA 

“Rintekss”, programmētāja. 

1969.-1979. LVU Skaitļošanas centrs, matemātiķe-programmētāja. 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Mara Gulbe, Arnis Gulbis, Ilona Kojalo „Education as a Significant Component of the 

Development of Information Society: a Comparison of Statiatical Data for Latvia, Europe 

and the US”. LU Ekonomika, III 

2. Ilona Kojalo „The Elements of Prospect Theory for Latvian Products Supply Modeling”. 

LU Ekonomika, IV 

3. АВДОНИН Н.А. КОЯЛО И.Э. “Расчет общей задачи кристаллизации с учетом зарождения 

и динамики роста кристаллов в обеме переохлажденного расплава.” Вопросы теории 

кристаллизации.1975, Рига. 

4. АВДОНИН Н.А. КОЯЛО И.Э “Исследования теплового переохлаждения и зарождения 

кристаллов.” Тезисы Всесоюзного совещания по росту кристаллов. Минск, 1975 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos 9 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Piedalīšanās finansētos projektos: 

1. Eiropas Komisijas finansētais 5-ās ietvara programmas starptautiskais projekts “Statistical 

Indicators Benchmarking the Information Society”, 2002.-2003.g.  

2. Eiropas Komisijas finansētais “eBusiness Market Watch” projekts, 2005.g. 

3. Eiropas Komisijas finansētais 6-ās ietvara programmas starptautiskais projekts „EPRI-start”, 

2005.g. 
Akadēmiskie kursi: 

 Augstākā matemātika  A daļa    (RSEBAA) 

 Informācijas tehnoloģijas I  A daļa    (RSEBAA) 

 Informācijas tehnoloģijas II  A daļa    (RSEBAA) 

 Datu bāzes   A daļa    (RSEBAA) 
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 Matemātika ekonomistiem  A daļa  semināri (LU) 

 Finanses      semināri (LU) 

 Finanšu matemātika    semināri (LU) 

 Ekonomikas Informātika I     (LU)    

 Ekonomikas Informātika II    (LU)    

 Finanšu grāmatvedība     (LU)  

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

Serifikāti (Tekmetrics, tagad: Brainbench) 1999. gads: 

Written English; 

MS Word Power User; 

MS Excel Power User; 

High IT Aptitude. 

Sertifikāts (Latvijas Universitāte) 2005. gads: 

Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide; Inovācijas augstākās izglītības sistēmā; Izglītības 

darba vadība. 

Matemātiskā modelēšana. Datu analīze, izmantojot statistiskās metodes. Datu bāţu izstrāde. 

Darbs ar datoru (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, MS visual Basic, HTML, 

PHP, SPSS for Windows, Internet). 
 

 

 

 

2009. gada 11.janvārī 

 

 Mācībspēka paraksts 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati Vulfs Kozlinskis 

 Uzvārds / Vārds  

Adrese Marijas 1, Jūrmala, Latvija 

Tālrunis +371 9207455   

E-pasts vulfs.kozlinskis@llu.lv 

Dzimšanas datums 02.03.51 - 10007 

Darba pieredze  

  

Laika periods Kopš 2007. 

Profesija vai ieľemamais amats Zinātniskā Institūta vadītājs. 

Darba vietas nosaukums Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola; 

Laika periods Kopš 2006. 

Profesija vai ieľemamais amats Doktora studiju programmas direktors 

Darba vietas nosaukums Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola; 

Laika periods Kopš 2004. 

Profesija vai ieľemamais amats Zinātľu prorektors 

Darba vietas nosaukums Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola; 

Laika periods Kopš 1999.-2005. 

Profesija vai ieľemamais amats Vadītājs LLU 

Darba vietas nosaukums Starptautiskā Maģistru programmas “Uzľēmējdarbības ekonomika un vadība”; 

Laika periods 1999. – 2003.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Zinātniskais vadītājs; 

Darba vietas nosaukums Latvijas – Norvēģijas Lauku attīstības un studiju centrs; 

Laika periods 1991.-1997. 

Profesija vai ieľemamais amats Ekonomikas fakultātes profesors; 

Darba vietas nosaukums Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Laika periods 1994 – 2004 

Profesija vai ieľemamais amats Prezidents; 

Darba vietas nosaukums Agrobiznesa centrs; 

Laika periods 1985-1991 

Profesija vai ieľemamais amats Ekonomikas fakultātes docents; 

Darba vietas nosaukums Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

Laika periods 1978-1985 

Profesija vai ieľemamais amats Ekonomikas fakultātes Lektors 

Galvenie pienākumi  

Darba vietas nosaukums Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

mailto:vulfs.kozlinskis@llu.lv
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Laika periods 1974-1978 

Profesija vai ieľemamais amats Zinātniskais līdzstrādnieks 

Darba vietas nosaukums Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes; 

  

Izglītība  

Laika periods 2007.g. 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Pedagoģiskās meistarības paaugstināšanas kursi. Salfordas universitāte 

(Lielbritānija) 

 

Laika periods 2004.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts par “Ekspertu apmācības kursu” apgūšanu 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra kursi – Leonardo da Vinči 

pilotprojekta LT/03/B/F/PP-171005 “Mācību programmas izveidošana ekspertu 

apmācīšanai kvalitātes ārējai novērtēšanai”  

Laika periods 2001. g. 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Zviedrija- Seminārs “Lauksaimniecība kā atjaunojamo izejvielu raţotājs” 

Laika periods 1996. gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Innovation in agribusiness” Sertifikāts 

Laika periods 1993. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Dr. habil. oec. Diploms 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Zinātnes padome 

Laika periods 1991. gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Kursi ekonomikā - sertifikāts 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte, 

Laika periods 19987.- 1989. gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Doktora studijas - Diploms 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte,  

Laika periods 1975.-1978. gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Zinātnes kandidāts – Diploms 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 

Laika periods 1970. – 1974. gads 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Diploms 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda Latvian 

Citas valodas  

Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

English  Very good Good Good 

Latvian  Very good Very good Very good 

Russian  Very good Very good Very good 

  

  

Zinātniskā darbība un publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

Biznesa makrovide Baltijā,  

Nekustamā īpašuma tirgus.  

 

Vairāk nekā 70 zinātnisko rakstu un publikāciju. 

Līdzdalība Latvijas Zinātnes Padomes zinātniskajos projektos (2004-2007):  

Dalība starptautiskajās konferencēs. 

Ekonomikas un vadībzinātnes nozares Profesoru padomes loceklis LLU. 

Līgumdarbu dalībnieks vai vadītājs  
Līdzdalība Latvijas Zinātnes Padomes zinātniskajā projektā (2004-2005): „Baltijas 

valstu uzľēmējdarbības vides attīstības monitoringa sistēmas metodoloģiskās bāzes 

izstrāde un aprobācija”  

Līdzdalība Latvijas Zinātnes Padomes zinātniskajā projektā (2006-2007): 

„Uzľēmējdarbības vides attīstības monitoringa veikšana Latvijas reģionos un tā 

metodoloģiskās bāzes pilnveidoša”  

LR Zemkopības ministrijas projekta „Latvijas Lauku attīstības programmas 

projekta 2007.-2013.gadam iepriekšējais (Ex-ante) novērtējums”  eksperts. 

Projekta izpildes termiľš 07.2006 – 12.2006.  

LR Zemkopības ministrijas projekta „Lauksaimniecības un lauku atbalsta politika 

Latvijā un citās ES dalībvalstīs: potenciāls raţošanas attīstībai un konkurētspējas 

paaugstināšanai” eksperts. Projekta izpildes termiľš 05.2006 – 11.2006.  

NVA ESF projekta „Jaunu nodarbinātības iespēju izpēte uz zināšanām balstītā 

sabiedrībā cilvēkresursu un mūţizglītības aspektā Kurzemes reģionā” vadošais 

pētnieks. Projekta izpildes termiľš 06.2006-06.2007. 

Projekta „Diferencētas pievienotās vērtības nodokļa likmes atsevišķām pārtikas 

grupām ietekme uz šo produktu patēriľu un šo produktu raţotāju konkurētspēju” 

vadība. 2007.g. 

Līdzdalība projektā „Administratīvā sloga un izmaksu izvērtējums 

lauksaimniekiem” vadošais pētnieks. 2007.g. 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 

 

Studiju priekšmeti: Lauksaimniecības ekonomika 4 KP, Komercdarbība 2,5 KP; 

Biznesa Makrovide Baltijā 2 KP, Pētījuma metodes 4 KP 

Socrates/Erasmus mācībspēks: Agricultural economics 4 CP; Business macro 

Environment in the Baltic‟s  2 CP. 

Kopš 2006. gada Starpaugstskolu doktora studiju Biznesa vadība direktors 
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Publikācijas atbilstošajā zinātľu nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

populārzinātniskas publikācijas 

1. Jaunu nodarbinātības iespēju izpēte uz zināšanām balstītā sabiedrībā 

cilvēkresursu un mūţizglītības aspektā Kurzemes reģionā. 2007. 

www.nva.lv/esf/docs/16 469cb5bla7f9f4.99374331.pdf  

2. „Legal aspect of business macro environment. Case of Latvia. Līdzautori J. 

Vucāns, A. Vucāne. International Entrepreneurship Forum 6. konferences 

“New Venture Creation and the Creative Trajectory: Entrepreneurship, 

Innovation and Creativity in Business” materiāli. 2006.g. 

3. „Evaluation of some business macro environment forecasting methods”. 

Līdzautore K. Guseva. Journal for Business Economics and Management. 

Special edition. 2006.  

4. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā. Mācību līdzeklis. Ar 

līdzautoriem. Jelgava, 2005. 

5. “Biznesa makro vides tiesiskie aspekti”, Starptautiskā zinātniskā 

konference “Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai” (līdzautori: A. Vucāne, 

J. Vucāns), Jelgava, 2004. gada aprīlī, lpp. 11 – 18 ; 

 

 
6. Information Society and Modern Business, Proceeding of International 

Scientific conference “Comparative Analysis of Development of Business 

Macro Environment in the Baltic States” (co-authors: A. Vucāne, J. 

Vucāns), Ventspils, Latvia 2004, Jumava, pp. 359-367; 

 

7. “Methodological Aspects of Evaluation of Development of Business Macro 

Environment in the Baltic Countries”, International conference “Research 

in Statistics – Basis of Social Sciences and Education” Riga, Latvia 2.–

4.10.2003.; 

 

8. BME: Social Component, International Scientific conference “Economic 

Science for Rural Development” (co-authors: A. Vucāne, J. Vucāns), 

Jelgava, Latvia, 2003; 

9. “Evaluation of Business Macro Environment in Latvia” 7th Nordic-Baltic 

Conference in Regional Science: Regional Integration and Transition in the 

Baltic Rim, Ystad, Sweden, 2003; 

10. Elaboration and approbation of appropriate aggregate index evaluation and 

forecasting of business macro environment in Baltic states, Proceedings of 

the International Scientific Conference “Traditions and innovations in 

sustainable economic development” Rēzeknē, Latvia, Higher Education 

Institution, 2002. pp. 466-474; 

11. Planning of Socio-Economic Development in the Regions of Latvia, 

Scientific Conference “Agriculture in Globalising World”, Tartu, Estonia 

on June 1-2, 2001; 

12. “Business macroenvironment in the Baltic”, Proceeding of International 

Seminar “Economic policy, agriculture and future business development in 

the Baltic”, Jūrmala, Latvia, February 1-4, 2001; 

13. Research methods in Economics (with co-authors), Jelgava, 2001; 

14. Evaluating and prognosing of business macro environment changes in the 

Baltic‟s. Proceeding of International Scientific conference: “Problems and 

Solutions for Rural Development”, LAU, Jelgava, 2001. – p.24-38; 

15. Role of Cooperation in dairy farming in Latvia. Proceeding of International 

Scientific conference, LAU, Jelgava, 2000; 

 

 

http://www.nva.lv/esf/docs/16%20469cb5bla7f9f4.99374331.pdf
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Europass  
Curriculum Vitae  

                                                                                                     

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds  Silvija Kristapsone 

Adrese Zemturu 14,  Mārupes pag. Rīgas raj., LV-2167 

Tālrunis  (371) 67613487 Mobilais tālrunis (371) 29155599 

E-pasts s.kritapsone@inbox.lv; silvija.kristapsone@lu.lv 

 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 1959. gada 14. marts 

Dzimums Sieviete 

 

 

Darba pieredze  

Laika periods 2002  . - šobrīd 

Profesija vai ieņemamais amats docente 

Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra,  

Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1038 

Nozare Psiholoģija, pedagoģija 

Laika periods 2004. - šobrīd 

Profesija vai ieņemamais amats 
docente 

Darba vietas nosaukums un adrese 
LU EVF 

Laika periods 1998.-2003 

Profesija vai ieņemamais amats lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese LU PPF Psiholoģijas katedras 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1992. -1998 

Profesija vai ieņemamais amats Studiju procesa administratore 

Darba vietas nosaukums un adrese LU PPF Psiholoģijas katedras 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1990. -1992 

Profesija vai ieņemamais amats inţeniere 

Darba vietas nosaukums un adrese LU Skolu psiholoģiskais dienests 

Nozare Izglītība  

Laika periods 1985. -1990. 

Profesija vai ieņemamais amats sekretāre 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Tiesu ekspertīţu zinātniskās pētniecības laboratorija 

Laika periods 1982. -1985.  

Profesija vai ieņemamais amats inţeniere 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas PSR Centrālā statistikas pārvalde 

mailto:s.kritapsone@inbox.lv
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Izglītība  
 

 

Laika periods 1998 - 2002  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

doktorantūra, apakšnozare - Statistika 

ekonomikas doktors  (Dr.oec), docente 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

LU Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 1996 - 1998  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

maģistratūra, apakšnozare - Statistika 

sociālo zinātľu maģistrs ekonomikā (Ma oec.)  

lektore 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

LU Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 1977 - 1982  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Tautsaimniecības plānošanas specialitātē 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

LVU Ekonomikas fakultāte 

Laika periods 2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības pamati 

 
 

 

Prasmes  
 

 

Dzimtā valoda  Latviešu 

Citas valodas  krievu, angļu, vācu 

Prasmes 
Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu 
krievu x x x 

angļu x x  

 vācu x x x 
  

Datora lietošanas prasmes Microsoft officce programmas, SPSS, Internets 

Citās prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
  

Papildu informācija Piedalīšanās starptautiskās konferencēs: 
 Starptautiskā zinātniskā  konference  Teorija un prakse skolotāju izglītībā II 

2004. gada 5.-6.  aprīlis.-  Rīga: RPIVA 

 ISPA 25th International School Psychology Colloquium,Nyborg, Denmark, 

July 25 th – 29 th 2002 

Piedalīšanās citās konferencēs: 
 Biznesa izglītība un reģionālā attīstība – Rīga, 2005. gada 18.maijs  

 LU Ekonomikas un vadības fakultātes 63. zinātniskā konference, 2005. 

februāris. „Pilnās un nepilnās ģimenēs dzīvojošu pusaudţu un jauniešu sociāli 

demogrāfisko un ekonomisko faktu un sevis un savu vienaudţu novērtējuma 

atšķirības”. 
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  RPIVA konference 2004. gada 5.-6. aprīlis LU Ekonomikas un vadības 

fakultātes 62. zinātniskā konference, 2004. februāris „Četrpadsmit līdz 

astoľpadsmit gadu vecu pusaudţu un jauniešu demogrāfiskais un sociāli 

ekonomiskais raksturojums” .// Latvijas Universitātes raksti. 2004. 671. sējums. 

Ekonomika, III Rīga: Zinātne.- 180.- 191.lpp. 

 LU Ekonomikas un vadības fakultātes 61. zinātniskā konference, 2003. 

februāris 

 LU Ekonomikas un vadības fakultātes 60. zinātniskā konference, 2002. 

februāris „Noziedzību noteicošie sociāli ekonomiskie faktori Latvijā”. Latvijas 

Universitātes zinātniskie raksti. 647. Ekonomikas un vadības zinību attīstības 

problēmas, IV. (2002), Rīga, LU, 397-408 lpp. 

 LU Ekonomikas un vadības fakultātes 59. zinātniskā konference, 2001. 

februāris „Nepilngadīgo deviantās uzvedības statistiskais raksturojums 90.-to gadu 

Latvijā” //LU  Ekonomikas un vadības fakultātes 59. zinātniskās konferences 

referāti. (2001) – Rīga, LU – 30-41 lpp. 

 

Projekti   Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1. LZP finansēto pētījumu projektu vadītāja: Projekts Nr. 08.2145. Korporatīvās 

sociālās atbildības komunikācijas interkuloturālie aspekti Latvijā. Periods 

01.012008.-31.12.2008.  

2. LZP finansēto pētījumu  projektu dalībniece 2006.-2007.  zinātniskā tēma LU Nr. 

868 – Nepilngadīgo sociālās adaptācijas problēmas Latvijā. 

3. LZP finansēto pētījumu projektu dalībniece 2003.-2005 zinātniskā tēma LU Nr. 645 

- Nepilngadīgo sociālās adaptācijas problēmas Latvijā 

Publikācijas     Raksti recenzētos izdevumos (pēdējie 6 gadi):  
1. Kristapsone S. (2007) Iedzīvotāju mirstības ārējo nāves cēloľu raksturojums 

Latvijas reģionos 1996.-2005. gadā // Latvijas Universitātes raksti. 718. sēj, 

Ekonomika VI. Rīga : Latvijas Universitāte, 2007. - 201-222. lpp. 

2. Kristapsone S. (2006) Noziedzības situācijas raksturojums Latvijā 2000.-2006. 

gadā.// Latvijas Universitātes raksti. 

3. Kristapsone S. (2006) Iedzīvotāju mirstības ārējo nāves cēloľu izmaiľas 1990.–

2004. gadā// Latvijas Universitātes raksti. 702. sēj. Ekonomika, V – Rīga : Latvijas 

Universitāte, 2006 - 221. – 238.lpp. 

4. Kristapson S. (2004) Četrpadsmit līdz astoľpadsmit gadu vecu pusaudţu un 

jauniešu demogrāfiskais un sociāli ekonomiskais raksturojums // Latvijas 

Universitātes raksti. 2004. 671. sējums. Ekonomika, III.- Rīga: Zinātne,2004 - 180. 

- 191.lpp. 

5. Kristapsone S. (2004) Socioeconomic Consequences of Alcohol Abuse at the Turn 

of the 21
st
 Century in Latvia.// Humanities and Social Sciences Latvia. Population 

and labour force. 4(44)/2004. – Riga: University of Latvia , 2004 - 98-113 p. 

6. Kristapsone S. (2005) Pusaudţu un jauniešu sociāli demogrāfiskās un ekonomiskās 

atšķirības pilnās un nepilnās ģimenēs// Latvijas Universitātes raksti. 2005. 689. 

sējums.Ekonomika, IV- Rīga: Zinātne, 2005 - 148.- 160. lpp. 

7. Kristapsone S. (2003) Noziedzību noteicošie sociāli ekonomiskie faktori Latvijā 

1996.-2000. gadā. // Latvija Universitātes raksti 658 sējums. Ekonomika, I. – Rīga: 

Zinātne, 2003 –  133-146.lpp. 

8. Kristapsone S. (2002) Correlations of Latvian criminality and socioeconomic 

phenomena in nineties.//Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības 

ilgtspējīgāattīstībā. Starptautiskās zinātniskās conferences materiāli. - Rēzekne: RA, 

2002 - 69-78 lpp. 

9. Kristapsone S. (2002) Noziedzību noteicošie sociāli ekonomiskie faktori Latvijā.//  

Latvijas Universitātes zinātniskie raksti. 647. Ekonomikas un vadības zinību 

attīstības problēmas, IV. Rīga: LU, 2002. -397-408 lpp. 

10. Kristapsone S. (2002) The incidence of HIV infections and AIDS in Latvia 

and world//Hymanities and social Sciences Latvia 2(35)/2002, Riga: University of 

Latvia, 2002. – 139–155 p. 

11. Tiltiľa I., Škuškovnika D., Kristapsone S. (2002) Components of Teachers‟ 

Job Motivation in Latvia. // Decade of Reform: Achievements, Challenges, 

Problems. – Rīga : Izglītības soļi, 2002 – 16 -24 lpp. 
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 Monogrāfijas: 
Kristapsone S. (2003) Noziedzība Latvijā (Noziedzību noteicošie sociāli 

ekonomiskie faktori Latvijā 90. gados). – Rīga: RAKA, 203 lpp. 
 

Mācību literatūra:  
1. Kristapsone S. (2008) Zinātniskā pētniecība studiju  procesā. Mācību grāmata 

sociālo zinātľu programmu studentiem. – Rīga : BAT Turība, 352 lpp. 

2. Kristapsone S. (2003) Statistika. Tālmācības studiju kurss.- Rīga : SIA Latvijas 

Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmija, 324 lpp. 
3.  Raščevska M., Kristapsone S. (2000) Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: 

Izglītības soļi, 2000. 353 lpp 
 

Populārzinātniskas publikācijas:  
1. Kristapsone S. (2002) Demogrāfiskie procesi sabiedrībā. Laulības un 

dzimstības procesi.//Skolotājs 1(30)2002, 20-28 lpp. 

2. Kristapsone S. (2002) Demogrāfiskie procesi sabiedrībā. Iedzīvotāju mirstība 

un mūţa ilgums. //Skolotājs 2(31)2002, 25- 31 lpp. 

3. Kristapsone S. (2002) Demogrāfiskie procesi sabiedrībā. Migrācijas procesi. 

//Skolotājs 3(32)2002, 40- 48 lpp. 

4. Kristapsone S. (2001) Demogrāfiskie procesi sabiedrībā. Demogrāfijas kā 

zinātľu nozares raksturojums.//Skolotājs, 3 (27)2001, 14.-19. lpp. 

5. Kristapsone S. (2001) Demogrāfiskie procesi sabiedrībā. Iedzīvotāju skaits un 

sastāv.//Skolotājs 5(29)2001, 20-28 lpp. 

Papildu ziľas par profesionālo 

darbību: 

 

Akadēmiskie kursi: 
Statistika (Matemātiskā statistika, Statistika I, II, Vispārīgā statistika) 

Psiholoģisko pētījumu datu  apstrāde un analīze (Excel, SPSS)  

Sabiedriskās domas statistiskā izpēte 

Pētījuma metodoloģija  (Ievads studijās) 

Iedzīvotāji  un attīstība 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 
Latvijas Statistiķu asociācijas valdes locekle 

LZA Demogrāfijas terminoloģijas apakškomisijas locekle 

BVK tālmācības materiālu redkolēģijas locekle 
  

 
 
 
 
 
2009. gada 5.janvārī 

S.Kristapsone 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Irina Kuzmina  

Adrese Prūšu iela 24/6 - 4, LV-1057, Rīga, Latvija 

Tālrunis (371) 7500261 Mobilais tālrunis (371) 29610918 

Fakss (371) 7500252 

E-pasts kira@rsebaa.lv 

Dzimšanas datums 08.07.1957 

Darba pieredze  

  

Laika periods 2000 – …… 

Profesija vai ieľemamais amats   Ekonomikas un finanšu katedras asociētā profesore 

Darba vietas nosaukums Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

(RSEBAA), Meţa iela 3, LV-1048, Rīga 

Laika periods 2006 - 2007 

Profesija vai ieľemamais amats 
Piedalīšana EVENE projektā (Erasmus Virtual 

Economics & Management Studies Exchange) Nr. 2005-

3837/001-001 ELE-ELEB12 - studiju kursa Vadības 

gramatvedība metodiskā nodrosinājuma izstrāde un 

pasniegšana, izmantojot e-learning pieeju. 

Laika periods   2005 – 2006 

Profesija vai ieľemamais amats Studiju kvalitātes vadītāja 

Darba vietas nosaukums Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

(RSEBAA), Meţa iela 3, LV-1048, Rīga 

Laika periods 2004 – 2005, 1998 – 1999 

Profesija vai ieľemamais amats   Mācību daļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

(RSEBAA), Meţa iela 3, LV-1048, Rīga 

Laika periods  1995 – 2002 

Profesija vai ieľemamais amats Ekonomikas un finanšu katedras vadītāja 

Darba vietas nosaukums Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

(RSEBAA), Meţa iela 3, LV-1048, Rīga 

Laika periods 1992 – 1995 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

(RSEBAA), Meţa iela 3, LV-1048, Rīga 

Laika periods  1993 – š.d. 

Profesija vai ieľemamais amats Valdes loceklis 
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Darba vietas nosaukums   SIA „Bilance Serviss”, Prūšu iela 24/6 – 4, LV-1057, Rīga 

 

Laika periods  2002 – 2004 

Profesija vai ieľemamais amats  Galvenā grāmatvede 

Darba vietas nosaukums A/S Baltijas – Āzijas finanšu korporācija 

Laika periods  1987 – 1991 

Profesija vai ieľemamais amats  Lektore 

Darba vietas nosaukums  Enerģētikas un Rūpniecības Ministrijas izglītības centrs 

Laika periods  1979-1993 

Profesija vai ieľemamais amats  Pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums  Rīgas vieglās rūpniecības tehnikums 

Izglītība  

  

Laika periods 2007 (Kemer, Turkey – jūlijā; Heraklion, Greece – septembrī) 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Starptautiskā semināra “Key issues of International Financial Reporting 

Standards‟ (IFRS) application in the practice of Latvian enterprises” 

programmas sagatavošana un semināra vadīšana 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 
Konsultatīvā firma SIA Perfekta  

Laika periods 2006 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Kvalifikāciju paaugstināšana un pieredzes apmaina 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

The University of Greenwich Business School, Department of 

Accounting and Finance, London, U.K. 

Laika periods 2004 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms Nr. 205666 Starptautiskajos grāmatvedības standartos 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Finanšu analītiķu institūts, Lielbritānija (Institute of Financial 

Accountants) 

Laika periods 2002 – 2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sertifikāts un Diploms Nr. 190753/3 starptautiskajā grāmatvedībā 

(GAAP, Lielbritānija) 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Starptautiskā grāmatveţu asociācija (International Association of Book-

keepers, Lielbritānija) 

Laika periods 1996 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

ISO 9002 kvalitatīvā menedţmenta sistēmas apmācība, MANCAT, 

Mančesters, Lielbritānija 

Laika periods 1997 – 1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Ekonomikas doktora zinātniskais grāds 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas Universitāte 
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Laika periods 1974 - 1979 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Goda Diploms  Я Nr. 295382 par augstāko izglītību; specialitāte 

„Grāmatvedības uzskaite”, kvalifikācija „ekonomiste” 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Jaroslavļas valsts universitāte, Krievija 

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda Krievu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Latviešu  Augstākais līmenis Augstākais līmenis Vidējais līmenis 

Angļu  Vidējais līmenis Vidējais līmenis Vidējais līmenis 

  

Sociālās prasmes Spēja strādāt komandā 

Labas spējas pielāgoties daudzkultūru videi 

  

Organizatoriskas prasmes Pieredze projektu un grupu vadīšanā 

Datora lietošanas prasmes labas iemaľas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, 

PowerPoint) 

Citās prasmes Pirmā klase basketbolā 

  

Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

populārzinātniskas publikācijas 

Mācību grāmatu un mācību  līdzekļu sagatavošana: 

1. Kuzmina I. (2006). Международные стандарты финансовой 

отчетности. 1 – 6 IFRS.  Rīga: ABC Balt – 88. lpp. 

2. Kuzmina I., F.Dunn (2005). Международные стандарты финансовой 

отчетности. Institute of Professional Financial Managers (UK). 

Учебное пособие. ISBN 9984-9817-0-3. Rīga: АВС Balt  – 288.lpp. 

3. Kuzmina I. (2003). Vadības grāmatvedība. Lekciju kurss. Rīga: 

RSEBAA - 86.lpp. 

 

Zinātniskās publikācijas vispāratzīto recenzējamo izdevumu 

sarakstā: 

1. The Role of Financial Reporting for the Development of Business: 

Evidence from Latvia // Proceeding of International conference 

Sustainable Business Development / (nodots publikācijai) 

2. Accounting of Intangible Assets in the context of company‟s strategy // 

International Professional Management Association – IPMA: Journals, 

Volume 3, No. 1, February, 2008/ http://www.ipma.co.uk 

3. Latvian Accounting System and IFRS // Information Society and 

Modern Business / Ventspils University College. ISBN 9984-648-50-8. 

Ventspils, 2007, 119-127 p. 

4. Self-employment as a Kind of Entrepreneurial activity in Latvia // 

Entrepreneurship in United Europe – Challenges and Opportunities. 

Proceeding of the International Conference/ BAMDE. ISBN 954-9827-

04-6. Bulgaria, Sofia, 2007, 328-345 p. 

 

 

http://www.ipma.co.uk/
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5. Latvian Accounting System in the Context of European Integration // 

Latvijas ekonomikas llīdzvarota attīstība: problēmas, riski, 

perspectīvas. Proceedings / The Baltic Forum, 12 International 

conference. ISBN 978-9984-9884-8-1. Riga, 2007, 159-166 p. 

6. Accounting for Intangible Assets: current practice and future directions 

// Accounting, Taxes and Audit. ISBN-13: 978-9985-894-97-2; ISBN-

10: 9985-894-97-9. Tallin, 2006, 100.-110. lpp. 

7. Measurement of Intellectual Capital: Problems and Perspectives // New 

venture creation and the Creative Trajectory: Enterpreneurship, 

Innovation and Creativity in Business. ISBN 9984-705-21-8. Rīga, 

2006. 

8. The concept of Fair value and the International Financial Reporting 

Standards. LU raksti, 702. sējums. Ekonomika, V. ISBN 978-9984-

802-28-2. Riga, LU, 2006, 289.-298. lpp. 

9. Self-employment as a type of economic activity: nature and definition 

(T.Minajeva, S.Devjatovska) // The Next Decade Challenges for 

Business. Proceedings. ISBN 9984-705-20-X. Rīga, 2006, 317.-327. 

lpp. 

10. Key issues of International Financial Reporting Standards‟ (IFRS) 

application in the practice of Latvian enterprises // 3rd International 

Conference on Accounting and Finance in Transition (ICAFT–2005) 

Greenwich University Business School (U.K.). London.  July 13-16, 

2005 (atdots publikācijai). 

11. Latvian Financial Reporting and International Harmonisation. 

International Journal of Applied Finance for Non-Financial 

Managers. ISSN 1742-528X. Volume:2, issue:2, UK. 

www.managementjournals.com    

12. Entrepreneurship and Small Business Development in Latvia // 

Small Firms and Economic Development in Developed and 

Transition Economics: A Reader. Edited by D.A.Kirby and 

A.Watson. / ISBN 0754630609. London: Ashgate, 2003, p.153-

164. 

13. Termina “Uzľēmējs” attīstība // Uzľēmējdarbība  un tās tiesiskā 

vide. Starptautiskā zinātniskā konference.  ISBN 9984-609-93-6. 

Biznesa augstskola Turība / Rīga 2002, p.158-163. 

 

Zinātniskās publikācijas LZP izdevumos: 

1. Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā tirgū 

(O.Šulca, I.Sproģe). LZP Ekonomikas un Juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2007. gadā. Nr. 13. ISSN 1691-290X; 

ISBN 9984-19-923-1. Rīga, 2008, 149.- 156.lpp. 
2. Latvijas uzľēmēju konkurētspējīgas priekšrocības Eiropas Savienības 

vienotajā tirgū (G.Oļevskis, J.Saulītis, M.Dzelmīte). LZP 

Ekonomikas un Juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007. 

gadā. Nr. 13. ISSN 1691-290X, Rīga, 2008, 100.-102.lpp. 
3. Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā tirgū 

(O.Šulca, I.Sproģe). LZP Ekonomikas un Juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2006. gadā. Nr. 12. ISSN 1691-290X; 

ISBN 9984-19-923-1. Rīga, 2007, 147.- 149.lpp. 
4. Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā tirgū 

(O.Šulca, I.Sproģe). LZP Ekonomikas un Juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2005. gadā. Nr. 11, Rīga, 2006, 138.- 

140.lpp. 
5. Latvijas uzľēmēju konkurētspējīgas priekšrocības Eiropas Savienības 

vienotajā tirgū (G.Oļevskis, J.Saulītis, M.Dzelmīte). LZP 

Ekonomikas un Juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005. 

gadā. Nr. 11, Rīga, 2006, 99.-101.lpp. 

 
 
 

 

 

http://www.managementjournals.com/
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6. Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā tirgū 

(O.Šulca, I.Sproģe) // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā. Nr.10. Rīga 2005, 142.-

143.lpp. 

7. Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā (G.Oļevskis, 

J.Saulitis, M.Dzelmīte) // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2003.gadā. Nr.9. Rīga 2004, 118.-122.lpp. 

8. Kapitāla aktīva daļas cenu veidošanās dinamiskā modeļa analīze 

(O.Šulca, I.Sproģe) // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2002.gadā. Nr.8. Rīga 2003, 143.-144.lpp. 

9. Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā (G.Oļevskis, 

J.Saulitis, M.Dzelmīte) // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2002.gadā. Nr.8. Rīga 2003, 100.-103.lpp. 

10. Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā (G.Oļevskis, 

J.Saulītis, A.Zagurilo)// LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2001.gadā. Nr.7 / Rīga 2002, 78.-81.lpp. 

 

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 

veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

1. Sustainable Business Development under scenarios of possible 

economic slowdown // International scietific conference hosted by 

RISEBA/ Riga, April 10-12, 2008. 

2. The Latvian Economic Development: problems, risks, and 

perspectives // The Baltic Forum‟s 12th international conference / 

Riga, 25-26 May, 2007. 

3. Accounting, Audit and Taxes: Development and Trends of Theory 

and Practice // Tallin University of Technology, Department of 

Accounting, Tallin, 26-27 October, 2006. 

4. Entrepreneurship in United Europe – Challenges and Opportunities // 

Bulgariean Association for Management Development and 

Entrepreneurship, Bulgaria, Sofia, 13-17 September, 2006. 

5. New Venture Creation and the Creative Trajectory: 

Entrepreneurship, Innovation and Creativity in Business // 6th 

International Entrepreneurial Forum / RSEBAA, Riga, August 31 – 2 

September, 2006. 

6. Accounting, Audit and Taxes: Development and Trends of Theory 

and Practice // University of Latvia, Faculty of Economics and 

Management, Accountancy Institute, Riga, 10 February, 2006. 

7. The Next Decade Challenges for Business // RISEBA, Riga, 

February 2-3, 2006. 

8. 3rd International Conference on Accounting and Finance in 

Transition (ICAFT–2005), The University of Greenwich (U.K.). 

London. July 13-16, 2005. 

9. Information Society and Modern Business // 2nd International 

Conference / Ventspils University, Ventspils. July 1-2, 2005. 

10. Innovation and Development of Knowledge-based 

Interpreneurship // Baltic – Dynamics 2004 / hosted by  Latvijas 

Tehnoloģijas Centrs.  Rīga. September 09–11, 2004. 

11. Uzľēmējdarbība un tās tiesiskā vide // Starptautiskā konference / 

Biznesa Augstskola Turība. Rīga, 2002. 

12. Economic Integration issues of Central and Eastern European 

Countries into European Union// Rēzekne 1999. 

13. Entrepreneurship and Small Business Development in Latvia // 

RENT XIII - Research in Entrepreneurship and Small Business. 

Middlesex University Business School / November 25-26. London, 

UK,  1999. 
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14. 22nd ISBA National Small Firms Policy and Research Conference 

European Strategies, Growth and Development // Leeds Business 

School / 17 – 19 November. Leeds, UK, 1999. 

15. Internationalizing Entrepreneurship Education and Training // 

IntEnt99. 9-th annual Conference / June 14-16. Sofija, Bulgārija, 

1999. 

16. CEEMAN seminārs „Curriculum Design”. March 15-17. Budapest, 

Hungary, 1998. 

 

Papildu informācija 1. Starptautiskās konferences „Latvijas ekonomikas līdzsvarota attīstība: 

problēmas, riski, perspektīvas”, Rīga 25.05.2007.g. programmas 

komisijas priekšsēdētāja. 

2. Zinātnisko rakstu recenzēšana angļu valodā (RSEBAA  2006-2007; LU 

2006-2007). 

3. Starptautiskās kvalifikācijas programmu pasniegšana grāmatveţiem un 

finansētājiem: - GAAP /Generally Accepted Accounting Principles – 

Lielbritānijas starptautisko grāmatveţu asociācijas   programma, kurai 

ir divi līmeľi: Intermediate (Certificate in Book-keeping) un Final 

(Diploma in Accountancy and Advanced Book-keeping);- IAS 

/International Accounting Standards – Lielbritānijas  finanšu analītiķu 

institūta programma (Institute of Financial Accountants). 

4. Ţurnāla „Finansists” SGS nodaļas redaktore (2004.-2006.) 

5. Starptautiskā zinātniskā e-ţurnāla International Management Journals 

redakcijas kolēģijas loceklis no 2005. gada.  

www.managementjournals.com 

6. Latvijas zvērināto revidentu asociācijas kvalifikācijas eksāmena 

komisijas loceklis „Finanšu grāmatvedība” kursā (no 2005. gada). 

7. Finanšu experta darbība starptautiskā projektā: Latvian Fund BAS 

programma Nr. 52, 2000. 

8. Latvijas augstskolu profesoru asociācijas biedrs no 2004. gada. 

9. RSEBAA Senāta loceklis (no 1996. gada) 

 

 

http://www.managementjournals.com/
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Līga Leitāne  

Adrese Murjāņu iela  25, LV-1024, Rīga , Latvija 

Tālrunis 7523559 Mobilais tālrunis 29476933 

E-pasts liga@rsebaa.lv 
  

Pilsonība Latvijas Republika  
  

Dzimšanas datums 15.03.1975 
  

Dzimums siev. 
  

  

Darba pieredze  

Laika periods 2007- šodien 

Profesija vai ieņemamais amats Finanšu direktore 

Galvenie pienākumi Finanšu plūsmu plānošana, grāmatvedības funkciju veikšana  

Darba vietas nosaukums un adrese SIA „Pure Chocolate” Pūre 

Laika periods 2001-šodien  

Profesija vai ieņemamais amats Ekonomikas un finanšu katedras lektore 

Galvenie pienākumi Lekciju lasīšana  

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola , Meža iela 1 
korp 2, Rīga LV-1048 

Nozare izglītība  

Laika periods 1999-šodien  

Profesija vai ieņemamais amats Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu institūta lektore 

Galvenie pienākumi lekciju lasīšana  

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte, Aspāzijas 5, Rīga , LV-1050 

Nozare Izglītība  

Laika periods 2000-2002 

Profesija vai ieņemamais amats Finanšu ministra padomniece 

Galvenie pienākumi Finanšu jomā konsultāciju un rekomendāciju sniegšana, situāciju analīze 

Darba vietas nosaukums un adrese LR Finanšu ministrija, Smilšu 1, LV-1050 

Nozare Valsts pārvalde  

Laika periods 01.2000-05.2000 

Profesija vai ieņemamais amats Norēķinu grupas vadītāja 

Galvenie pienākumi norēķinu grupas vadīšana 

Darba vietas nosaukums un adrese A/S Latvijas Unibanka, Rīga  

Nozare finanses 

Laika periods 1997-2000 

Profesija vai ieņemamais amats Individuālās klientu apkalpošanas vadītāja  

Galvenie pienākumi nodaļas vadīšana klientu apkalpošanā  
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Darba vietas nosaukums un adrese A/S Latvijas Unibanka, Rīga 

Nozare finanses 

Laika periods 1996-1997 

Profesija vai ieņemamais amats klientu individuālās apkalpošanas vecākā speciāliste 

Galvenie pienākumi klientu apkalpošana finanšu pakalpojumu jomā 

Darba vietas nosaukums un adrese A/S Latvijas Unibanka, Rīga 

Nozare finanses 

Laika periods 1995-1996 

Profesija vai ieņemamais amats galvenā grāmatvede 

Galvenie pienākumi finanšu un vadības grāmatvedības uzskaite, finanšu analītika 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA „KL-4” Mores 4, Rīga  

Nozare pakalpojumi 
  

Izglītība  
  

Laika periods 1999-2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

pabeigta doktorantūra 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  Latvijas Universitāte  

Laika periods 1997-1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 1996-1997 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Banku ekonomists 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 1993-1997 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Bakalaura grāds ekonomikā  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte 

Laika periods 1982-1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Vidējās izglītības atestāts 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Juglas ģimnāzija , Rīga  

  

Papildus ziņas par profesionālo 
darbību 

 

Darbības virziens  Latvijas biodegvielas ražotāju asociācijas biedre 

Darbības virziens Latvijas nodokļu konsultantu sertifikāts –nodokļu konsultante 

Papildus iegūtās zināšanas   

 Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide. Inovācijas augstākajā izglītības sistēmā. 
Izglītības darba vadība. Profesionālās pilnveide izglītība  LU Pedagoģijas fak.  

 Latvijas nodokļu konsultantu sertifikāts –nodokļu konsultante 

 Institute of Finansial Accountants. Diploma in International Accontanting 

Standards. 

 

 Sertifikāts par psiholoģiskās apmācības kursu rīcībai ekstremālās situācijās 



©RSEBAA, 2009  studiju programma "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" (1.līmenis) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

  

 KPMG Šveices sertifikāts par programmu” Darbs ar aizdevumiem” 

 

 Seminārs “ Konfliktējošā saskarsme” 

 

Piedalīšanās projektos  

Laika periods  05.2006-11.2006 

Projekta veids Projekta tēma „Lauksaimniecības un lauku atbalsta politika Latvijā un citās ES 

dalībvalstīs: potenciāls raţošanas attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai.” 

Pasūtītājs Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienests. 

Laika periods  04.2006-12.2006 

Projekta veids LR Vides ministrijas projekts ar tēmu „Biodegvielas izmantošana un vides 

prasību integrēšana reģionālajos biocentros. 

Laika periods  04.2006-11.2007  

Projekta veids Intereg projekts 

Laika periods  2002-2003 

Projekta veids Ar Latvijas Izglītības Fondu  piedalīšanās pašvaldības iepirkumā ar identifikācijas 

Nr. RD ARP 2002/5, līgums Nr. 77 no 2003.gada 28. februārī par mācību 

palīglīdzekļa izstrādāšanu “ Kas ir kontrole?” 

 
  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas krievu, vācu, angļu 

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

krievu   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

vācu   labi  labi  labi  viduvēji  viduvēji 

angļu   viduvēji  viduvēji  viduvēji  viduvēji  viduvēji 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

  

Datora lietošanas prasmes EXCEL , POWER POINT, WORD, MS OFFICE 

  

Publikācijas 1. Starptautiskajā  zinātniskajā konferencē “ Tradicionālais un 

novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā  ekonomikas attīstībā “  2002.gada  

28 februāris-2 marts Rēzeknē  referāts “Parāda vērtspapīru 

izmantošanas iespējas enerģētikas nozares finansēšanā.” 

2. “ Banku loma enerģētikas nozares finansēšanā.” LU zinātniskie raksti 

Nr. 627 

3. “Energetic and development problems of economy inLatvia”, LU 

zinātniskie raksti Nr. 644. 

4. ” Enerģētikas un tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā” 

Ziľojumu krājums Banku augstskola 2001.gads. 
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5. ” The Tendencies of Latvian Energy Balance”LU Zinātnisko rakstu 

krājums . 

6. “The Problem of Energetic and Development of Latvian Economy” 

Zinātnisko rakstu krājums Tartu. 

7. Latvijas Grāmata , Jumava 2004.gads Raksti „Tranzīts Latvijā „ 

„Rūpniecības attīstība „ 

8. Ţurnāls „Finansists” Peļľa par akciju” 

9. Ţurnāls „Finansists” Pamatlīdzekļu uzskaite ( 16 SGS) , 2005.gads Nr. 1 

10. Ţurnāls „Finansists” Pārskats pēc 1 SGS .  

11. Ţurnāls „Finansists  18 SGS Ieľēmumi  
12. Экономический эффект использования инновативного продукта – 

биотоплива”Kijeva, rakstu krājums  
 

Pētnieciskā darbība un 

piedalīšanās zinātniskajās 

konferencēs : 

 

Darbs pie disertācijas  par tēmu „„Investīciju problēmas enerģētikā Latvijā 

 

Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un publikācijas: 

2001.gads 

Piedalīšanās Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Banku Augstskolā 26. 

oktobrī 2001.gadā konferencē “ Izglītota sabiedrība un jaunā ekonomika 

kvalitatīvā mijiedarbībā” ar referātu” Enerģētikas un tautsaimniecības attīstības 

problēmas Latvijā” un publikācija. 

Piedalīšanās 2 pasaules latviešu zinātnieku kongresā  ar referātu “ Nodokļi, 

valstiski ekonomiskā attīstība un sabiedrības loma tajā.”2001.gada 14-15 

augusts, tēţu krājums. 

Piedalīšanās 2 pasaules latviešu zinātnieku kongresā ar referātu “ Enerģētikas 

finansēšana un mārketinga komunikāciju loma tanī.”2001.gada 14-15 augusts, 

tēţu krājums. 

2002.gads 

Piedalīšanās Starptautiskajā  zinātniskajā konferencē “ Tradicionālais un 

novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā  ekonomikas attīstībā “ no  2002.gada  28 

februāris-2 martam ar referātu “ Parāda vērtspapīru izmantošanas iespējas 

enerģētikas nozares finansēšanā.”, publikācija. 

Piedalīšanās Starptautiskajā  zinātniskajā konferencē LU 2000.gadā ar referātu 

“ Banku loma enerģētikas nozares finansēšanā.” , publikācija 

Piedalīšanās Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Banku Augstskolā 26. 

oktobrī 2001.gadā konferencē “ Izglītota sabiedrība un jaunā ekonomika 

kvalitatīvā mijiedarbībā” ar referātu” Enerģētikas un tautsaimniecības attīstības 

problēmas Latvijā”, publikācija. 

Piedalīšanās Starptautiskajā zinātniskajā  konferencē LU 2001.gadā ar referātu 

“Energetic and development problems of economy inLatvia”, publikācija. 

2003.gads 

Piedalīšanās Starptautiskajā zinātniskajā konferencē HI  2003.gada 13. februārī  

ar referātu” The Tendencies of Latvian Energy Balance”, publikācija. 

Piedalīšanās Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Ventspilī. 2003.gada  ar 

referātu “The Problem of Energetic and Development of Latvian Economy”, 

publikācija. 

Piedalīšanās Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Kauľā, Lietuvā  ar 

referātu ”Seience and Energetic business cooperation posibilities and Latvia” 

2003.gada 15-16 maijs, publikācija 

Piedalīšanās Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Rīgā , Tirgus ekonomika 

valsts integrācijas apstākļos, problēmas , perspektīvas, ar referātu “ Latvijas  

enerģētikas attīstība Eiropa integrācijas kontekstā” 

         2004.gads 

Piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē  un publikācija Tartu, 

Igaunija The Problem of Energetic and Development of Latvian Economy” 

Zinātnisko rakstu krājums Tartu 

Piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē un publikācijā  Minskā , 

Baltkrievijā «Инвестирование и возможности использования солнечной 

энергии» 
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 2005.gads 

Latvijas Grāmata , Jumava 2004.gads Raksti „Tranzīts Latvijā „ 

„Rūpniecības attīstība „ 

Ţurnāls „Finansists” Peļľa par akciju” 

Ţurnāls „Finansists” Pamatlīdzekļu uzskaite ( 16 SGS) , 2005.gads Nr. 1 

Ţurnāls „Finansists” Pārskats pēc 1 SGS .  

Ţurnāls „Finansists  18 SGS Ieľēmumi  

. 

2006.gads 

       19.  Piedalīšanās LU zinātniskajā konferencē ar tēmu”Bioenerģijas 

finanšu problēmas un risinājumi” 

        20 .  Piedalīšanās Kijevā starptautiskajā zinātniskajā konferencē ar 

referātu  „Экономический эффект использования инновативного 

продукта – биотоплива” un publikācija 

 
  

Vadītāja apliecība B kategorijas autovadītāja apliecība  
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  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Aloizs Lešinskis 

Personas kods 020551-10303 

Dzimšanas vieta Bauska, Latvija  

Adrese  Dzērvju Iela, 10 dz 13, LV1019, Rīga, Latvija 

Tālrunis 67143775 Mobilais tālrunis 29186901 

Fakss  

E-pasts aloizs@rsebaa.lv 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimums vīrietis 
  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Inženierzinātņu maģistrs 

Darba pieredze  
  

Laika periods 2001 …pašlaik  

Profesija vai ieņemamais amats docents 

Darba vietas nosaukums  RSEBAA 

Laika periods 1999 - 2001 

Profesija vai ieņemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Tehniskā Universitāte 

Laika periods 1992 - 1999  

Profesija vai ieņemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas  Aviācijas Universitāte   

Laika periods 1975 - 1992  

Profesija vai ieņemamais amats  inženieris … vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūta Zinātniski - pētnieciskais sektors 

Izglītība  
  

Laika periods 1993 - 1996 
 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms , inženierzinātņu maģistra grāds 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Aviācijas Universitāte 
  

Laika periods 1969 - 1975 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inženiera diploms, inženieris-mehāniķa kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūts 

  

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   

Vācu   x    x  x  

Angļu    x   x   x 

  

  

Citas prasmes  
  

Zinātniskā darbība  

 

Pētnieciskie un līgumdarbi a/s „DATI” un SIA „DataPro” (sistēmu analīze, koncepciju 
izstrāde, informācijas sistēmu izstrādāšana) 

  

LZP, valsts finansēto vai Starptautisko 
pētījumu projektu dalībnieks vai 

vadītājs 

 

  

Latvijas vai starptautisko projektu un 
programmu ekspertu padomju, komisiju 

loceklis 

 

  

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

 

  

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 
veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

Подготовка операторов транспортных средств в условиях малых 

предприятий. . Москва, МГТУГА  17-18 апреля 2003 г. Международная 

научно-техническая конференция "Гражданская авиация на современном 

этапе развития науки, техники и общества”. 

Виктор Феофанов, Алоиз Лешинскис, Александр Медведев 
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Piedalīšanās ar referātu cita veida 
konferencēs 

Актуальные аспекты использования пилотажного стенда в подготовке 

летного состава. Rīga. Transporta un Sakaru Institūts. 2002.gada 10.-

14.decembrī. Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference “Наука и 

технология – шаг в будущее” 
 

  

Papildu informācija  

 



©RSEBAA, 2009  studiju programma "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" (1.līmenis) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

  

CURRICULUM VITAE 

VITAUTS  LIEDE 

Personas kods 130851- 11810 

Dzimšanas vieta RĪGA 

Adrese  NĪCGALES IELA 21, DZ. 21., LV- 1035 

Tālrunis 7578477 Mobilais tālrunis 29215460 

Fakss  

E-pasts liede@lanet.lv 
  

Pilsonība LATVIJAS 
  

Dzimums VĪRIETIS 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

DOCENTS. MG. VAD., MBA 

Darba pieredze  
  

Laika periods 2001- pašlaik 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

Docents 

Darba vietas nosaukums  RSEBAA, Menedţmenta un mārketinga katedra 
  

Laika periods 1997- 2001 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

Klientu apkalpošanas pārvaldes vad. 

Uzľēmumu apkalpošanas daļas vad. 

Darba vietas nosaukums  A/s Latvijas Krājbanka 

Laika periods 1994- 1997 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

Kreditēšanas pārvaldes vadītājs 

Restrukturēšanas daļas vadītājs 

Darba vietas nosaukums  A/s Latvijas Unibanka 

Laika periods 1993-1994              1991- 1993               1978- 1993 

Profesija vai ieľemamais 

amats 

Valdes loceklis       Ekonomikas pārv.       Vec pasniedzējs 

                                 vad. 

Darba vietas nosaukums  A/s Rekobanka         Rīgas pils.TDP         Latvijas Universitāte 

                                  Izpildkomiteja          Ekon. un vad. fakultāte 

Izglītība  
  

Laika periods 2005- 2007 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms 

 

Profesionālais maģistra grāds uzľēmējdarbības vadīšanā 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

RSEBAA 

mailto:liede@lanet.lv
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Laika periods 1974- 1978 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Apliecinājums par aspirantūras beigšanu 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Maskavas Valsts Universitāte 

Laika periods 1969- 1973 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms 
 
Ekonomists 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 
Latvijas valsts Universitāte 

 

 
  

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   

Franču valoda           

  

  

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA   

  

Publikācijas atbilstošajā 

zinātľu nozarē  

 

  Pēdējos sešos gados publikāciju nav 

 

  

Piedalīšanās ar referātu 

(jebkura veida) 

starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

2007 gads. Janvāris- aprīlis, 65. LU konference 

  

Piedalīšanās ar referātu cita 

veida konferencēs 

  Nav 

     

PAPILDU INFORMĀCIJA     Saľemama pēc pieprasījuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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  Europass 

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Armands Mutuls 

Dzimšana datums 23.07.1964 

Dzimšanas vieta Rīga 

Adrese  Ģertrūdes iela 115-48, Rīga, LV-1009, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis:  

E-pasts  
  

Pilsonība Latvijas Republikas 

  

Dzimums Vīrietis 

  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Pedagoģijas maģistrs 

Darba pieredze  
  

Laika periods No 2007.gada līdz šim brīdim  

Profesija vai ieľemamais amats Skolotājs 

Darba vietas nosaukums  Rīgas 1.speciālā internātpamatskola 

Laika periods No 2007.gada līdz šim brīdim 

Profesija vai ieľemamais amats Pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums  SIA „FN Serviss” mācību centrs „Drošība” 

Laika periods 2007, jūn. – sept. 

Profesija vai ieľemamais amats Galvenās pārvaldes Personāla apmācības koordinācijas pārvaldes Profesionālās 

apmācības nodaļas priekšnieks 

Darba vietas nosaukums  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 

Laika periods 2006 – 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes Profesionālās sagatavošanas nodaļas 

priekšnieks 

Darba vietas nosaukums  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

Laika periods No 2001.gada 

Profesija vai ieľemamais amats Ūdenslīdēju kursu pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

Laika periods 2004 – 2006 

Profesija vai ieľemamais amats Zinātniski pētnieciskās pārvaldes priekšnieka vietnieks 

Darba vietas nosaukums  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

Laika periods 2002 – 2006 

Profesija vai ieľemamais amats Arod (amat) mācību skolotājs 

Darba vietas nosaukums  Rīgas pašvaldības bērnu mans „Ziemeļi” 
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Laika periods 2002 – 2004 

Profesija vai ieľemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums  VUGD Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledţa 

Laika periods 2002 

Profesija vai ieľemamais amats Docenta pienākumu izpildītājs 

Darba vietas nosaukums  VUGD Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledţa 

Laika periods 2000 – 2002 

Profesija vai ieľemamais amats Glābšanas uz ūdens cikla priekšnieks 

Darba vietas nosaukums  VUGD Ugunsdrošības tehniskā skola 

Laika periods 1998 – 2000 

Profesija vai ieľemamais amats Tehnikas cikla priekšnieks 

Darba vietas nosaukums  VUGD Ugunsdrošības tehniskā skola 

Laika periods 1997 – 1998 

Profesija vai ieľemamais amats Tehnikas cikla priekšnieka pienākumu izpildītājs 

Darba vietas nosaukums  VUGD Ugunsdrošības tehniskā skola 

Laika periods 1996 – 1997 

Profesija vai ieľemamais amats Ugunsdzēsības un glābšanas darbu cikla vecākais pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums  Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta departaments 

Laika periods 1995 – 1996 

Profesija vai ieľemamais amats Ugunsdzēsības un glābšanas darbu cikla pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums  Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta departaments 

Laika periods 1994 – 1995 

Profesija vai ieľemamais amats Ugunsdzēsējs 

Darba vietas nosaukums  LR Iem UGDD Rīgas pilsētas Centra rajona 3.UGD 

Laika periods 1993 – 1994 

Profesija vai ieľemamais amats Strādnieks ekspeditors 

Darba vietas nosaukums  SIA „Bille” 

Laika periods 1992 – 1993 

Profesija vai ieľemamais amats Nodaļas komandieris 

Darba vietas nosaukums  VEF drošības centra ugunsdzēsības dienests 

Laika periods 1991 – 1992 

Profesija vai ieľemamais amats Nodaļas komandieris 

Darba vietas nosaukums  IeM Proletāriešu rajona raţošanas apvienības VEF profesionālā ugunsdzēsības daļa 

Laika periods 1986 – 1991 

Profesija vai ieľemamais amats Ugunsdzēsējs 

Darba vietas nosaukums  IeM Proletāriešu rajona raţošanas apvienības VEF profesionālā ugunsdzēsības daļa 

Laika periods 1986 

Profesija vai ieľemamais amats Strādnieks 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Profesionāli tehniskā skola Nr.6 

Izglītība  
  

Laika periods 2008 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Profesionālās pilnveides progtramma 20P86106 Ugunsdrošība un aizsardzība 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

SIA „Latconsul” 

Laika periods 2003 – 2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra grāds pedagoģijā 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 2004.gada febr. – jūn. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Pamatkursi pedagoģijā, sertifikāts 

Laika periods 2002 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Latvijas Sporta speciālistu tālāk izglītības centra kursi, apliecība Nr. 624-T  

Laika periods 1983 – 2000 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Bakalaura grāds būvniecībā 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Rīgas Politehniskais institūts 

Laika periods 1995 – 1996 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Ugunsdrošības tehniskā skola 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas Krievu, angļu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi Vāji 

Krievu  *   *   *   

Angļu    *   *   * 
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  Europass 
Curriculum Vitae 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Poļina Naidenko 

Personas kods 040576-10503 

Dzimšanas vieta Rīga, Latvija 

Adrese (pieraksta un dzīves vietas) Staraja Rusas 12-26, Rīga LV-1048, Latvija 

Tālrunis 7600687 Mobilais tālrunis 9462801 

Fakss 7500252 

E-pasts polina@rsebaa.lv 

Pilsonība Latvijas Republika 

Dzimums sieviešu 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Mg.vad. 

Darba pieredze  

  

Laika periods 2002 - 2007  

Profesija vai ieņemamais amats Programmas "Eiropas biznesa studijas" direktore  

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un  biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA), 
Riga, Latvija 

Laika periods 2004 - 2007 

Profesija vai ieņemamais amats Solfordas Universitātes vieslektore 

Darba vietas nosaukums    RSEBAA, Riga, Latvija 

Laika periods 1999 - 2007 

Profesija vai ieņemamais amats Biznesa angļu valodas, tirgzinību, mārketinga pētījumu, pētījumu metodoloģijas un 
prezentēšanas prasmju lektore. 

Darba vietas nosaukums  RSEBAA, Riga, Latvija 

Laika periods 1996 - 1999  

Profesija vai ieņemamais amats   Importa nodaļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums  SIA "ROSI", Rīga, Latvija 

Laika periods 1994 - 1995 

Profesija vai ieņemamais amats Sekretāre-referente, tulks 

Darba vietas nosaukums  SIA "CASA International Finans ApS" 

Izglītība  

  

Laika periods 2004 - 2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

maģistra grāds vadībzinātnē 

Izglītības iestādes nosaukums un veids RSEBAA, Rīga, Latvija 

Laika periods 2000 - 2004 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Executive MBA studiju programma 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Biznesa Institūts (Rīgas Tehniskā universitāte), Rīga, Latvija 

Laika periods 1994 - 1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Augstākā profesionālā izglītība, menedžmenta un mārketinga nodaļa 

Izglītības iestādes nosaukums un veids RSEBAA, Rīga, Latvija 

Laika periods 1991 - 1994 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Vidējā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Puškina Licejs, Rīga, Latvija 

Prasmes  

  

Dzimtā valoda krievu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi ļoti labi labi ļoti labi labi 

Latviešu  x    x    x    

Angļu  x    x    x    

Franču    x    x     x 

  

Citas prasmes vadītāja apliecība, B kategorija (izsniegta 24.09.1999) 

  

Papildu informācija  

  

Laika periods 1994.g. aprīlis 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Oksfordas Angļu valodas skola, Lielbritānija Angļu valodas augstākā līmeņa kursi. 

Laika periods 1994.g. 30.jūnijs 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Atestāts 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Puškina licejs, Rīga. Latviešu valodas augstākā līmeņa tests. 

Laika periods 1996.g. jūnijs 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums un veids RSEBAA un Adelaides Institūts (Austrālija), Rīga, Latvija Semināri “Mārketinga plāna 
attīstīšana” un “Bizness ārzemēs”.   

Laika periods 1997.g. jūnijs 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums un veids MANCAT, Lielbritānija, NEBS (National Examining Board for Supervision and 
Management) menedžmenta ievada apbalvojums. 

Laika periods 1998.g. februāris – maijs 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Francijas Kultūras Centrs, Rīga, Latvija Franču valodas kursi. 

Laika periods 2000.g. februāris 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums un veids IEDC Menedžmenta skola, Bleda, Slovēnija. IFDP - Fakultātes attīstības programma 
(IMTA: International Management Teaching Academy - Starptautiskā menedžmenta 
pasniedzēju akadēmija). 

Laika periods 2003.g.maijs 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums un veids IESE Starptautiskā fakultātes attīstības programma, Barselona, Spānija. 

Laika periods 2003.g. augusts 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums un veids RSEBAA un Solfordas universitāte. Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi „Pētniecisko 
darbu metodoloģija un noformēšana”. 

Laika periods 2004. janvāris 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Lilitas Ozoliņas studija. Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi „Meistarība. Runas 
māksla. Komunikācija”, Rīga. 

Laika periods 2005. gada janvāris 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums un veids IEDC Menedžmenta skola, Bleda, Slovēnija. CEEMAN Program Management Seminar 
(PMS). 

Laika periods 2006. gada oktobris 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums un veids RSEBAA un RBI, Rīga. Situāciju analīzes seminārs. 
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  Europass 

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Ļubova Nikolajeva 

Personas kods 111259-10248 

Dzimšanas vieta Krievija 

Adrese  Raipoles 10A-29, LV-5400, Daugavpils, Latvija 

Tālrunis 5450306 Mobilais tālrunis: 29184982 

Fakss 5422681 

E-pasts nikolajeva@rsebaa-d.lv  
  

Pilsonība Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs 

  

Dzimums Sieviete 

  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Ekonomikas doktora zinātniskais grāds 

Darba pieredze  
  

Laika periods No 1998.gada  

Profesija vai ieľemamais amats Studiju programmas vadītāja  

 Docente 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA), Daugavpils filiāle 

Laika periods No 2000.gada  

Profesija vai ieľemamais amats Ekonomikas nodaļas docente  

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte 

Laika periods 1991-2000 

Profesija vai ieľemamais amats 1994-2000 - Neklātienes nodaļas vadītāja, studiju programmas koordinatore 

 1994-2000 - Ekonomikas  nodaļas docente 

 1991-1993 - Ekonomikas un sociālzinātľu katedras  metodiķe 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 

Laika periods 1987- 1991 

Profesija vai ieľemamais amats Sociālzinātľu laboratorijas zinātniskais darbinieks 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

Izglītība  
  

Laika periods 1996.gada 17.aprīlī 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Doktora diploms C-D Nr.001347 

Ekonomikas doktora zinātniskais grāds  

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte 

mailto:nikolajeva@rsebaa-d.lv
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Laika periods No 1990.gada līdz 1994.gadaa maijam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Kandidāta zinātľu diploms  КТ № 002243 

Ekonomikas kandidāta zinātniskais grāds 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Krievijas Valsts Pedagoģiskā universitāte 

Laika periods No 1982.gada līdz 1987.gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms ПВ № 305857 

Augstākā ekonomiskā izglītība  

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Ļeľingrada Valsts Universitāte 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu, angļu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi Vāji 

Latviešu  *    *   *  

Angļu   *   *   *  

  

  

Zinātniskā darbība  

 

Izglītības ekonomiskā efektivitāte Latvijā. Izglītības ietekme uz ienākumu 

apjomu un nodarbinātības līmeni. Latvijas Zinātnes padome. Projekts Nr. 

05.1446. Uzsākšanas datums - 2005.g.28.februārī  

 

Orgkomitējas loceklis –  

1.studentu zinātniskā konference. RSEBAA Daugavpils filiāle. 2004.gada 

30.aprīlī. 

2.studentu zinātniskā konference „Ekonomika un Izglītība‖. RSEBAA 

Daugavpils filiāle. 2005.gada 12.aprīlī. 

3.studentu zinātniskā konference „Ekonomika un Izglītība‖. RSEBAA 

Daugavpils filiāle. 2006.gada 21.aprīlī. 
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Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

     populārzinātniskas publikācijas 

 

citas publikācijas 

  

Значимость высшего образования и профессиональная ориентация 

молодѐжи.  2006.g.9-11.oktobris - Daugavpils 

Tertiary Education and Labour Market. Proceedings of the International 
Scientific Conference The Next Decade Challenges for Business. Riga: RISEBA, 

2006.g., p.245-252.   

Izglītības līmenis un nodarbinātība. Grām: Augstākā izglītība 21.gs. sākumā. 

Rakstu krājums, Daugavpils: DU, Saule, 2005., 106-110.lpp. 

Количественные критерии экономической стабильности и 

экономической безопасности. Grām: Drošība un tautas attīstība. Starptautiskās 

zinātniskās konferences rakstu krājums, 2004.g. 1.-2. jūnijs – Daugavpils: DU, Saule, 

2004., 167-171.lpp     

Ekonomiskās drošības parametru skaitliskais novērtējums// Drošība un tautas 

attīstība. Daugavpils, 2004.g      

Municipālo uzľēmumu attīstības problēmas// DPU 9. Ikg. konf. tēzes. – 

Daugavpils, DPU, Saule, 2001. 

Проблемы развития малого и среднего бизнеса в Латвии// Экономическая 

ситуация в России и в ближнем зарубежьем. – Пятигорск, 2001. стр. 71-76 

 
  

Piedalīšanās ar referātu cita veida 

konferencēs 
2006.g. 9.-11.oktobrī 

Starptautiskā zinātniskā konference. Izglītība sociālo pārmaiľu apstākļos. Daugavpils 

Universitāte.  

2005.g. 26.-27.septembrī 

Starptautiskā zinātniskā  konference. Efektivitāte un konkurence. Daugavpils, 

Rīcības komitejas loceklis. 

2004.g. 1.-2. jūnijā. 

Starptautiskā konference. Drošība un tautas attīstība. Daugavpils 
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  Europass 

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Andrejs Nikolajevs 

Personas kods 250556-10262 

Dzimšanas vieta Krievija 

Adrese  Raipoles iela 10A - 29. LV-5400, Daugavpils, Latvija 

Tālrunis 5450306 Mobilais tālrunis 29671886 

Fakss 5422681 

E-pasts andrey@rsebaa-d.lv 

Pilsonība Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs 

Dzimums Vīrietis 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Asociētais profesors Ekonomikas zinātľu nozarē ekonomikas teorijas 

apakšnozarē 

Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.) 

 

Darba pieredze  
  

Laika periods no 2002 līdz š.d.  

Profesija vai ieľemamais amats RSEBAA Daugavpils filiāles direktors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA) 

Laika periods No 2001 līdz š.d. 

Profesija vai ieľemamais amats Asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte 

Laika periods 2002-2004 

Profesija vai ieľemamais amats Studiju programmas „Ekonomika” direktors 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte 

Laika periods 2001-2002 

Profesija vai ieľemamais amats Sociālo zinātľu fakultāte, Ekonomikas katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte 

Laika periods 2000-2002 

Profesija vai ieľemamais amats Studiju programmas direktors Daugavpils filiālē 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA) 

Laika periods 1991-2001 

Profesija vai ieľemamais amats Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Ekonomikas nodaļas vadītājs 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 

Laika periods 1987-2001 

Profesija vai ieľemamais amats Docents 

mailto:andrey@rsebaa-d.lv
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Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 

Laika periods 1984-1987 

Profesija vai ieľemamais amats Aspirants, lektors 

Darba vietas nosaukums  St.Peterburgas Universitāte 

Laika periods 1980-1984 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums  Valsts medicīnas institūts, Ivanovo 

 

Izglītība 

 

  

Laika periods 1984-1987    

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (nostrificēts Latvijas Republikā 

1995.gada 28.decembrī) 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids Sankt-Pēterburgas Universitāte 

Laika periods 1974-1980 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Augstākā ekonomiskā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids Ļeľingradas Valsts Universitāte  
  

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu, angļu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi Vāj

i 

Latviešu  *    *  *   

Angļu   *   *  *   
  

Zinātniskā darbība  

 

Projekti ar: 

- Baltkrieviju (Valsts Universitāte) 1999.g. 

- Igauniju (Ekonomikas Valsts universitāte) 1998.g. 

- Holandi (Nethconsult) un Lietuvu (Viļľas Universitāte) 1997.g. 

- Lietuvu (Socioloģijas un tiesību valsts universitāte) 1997.g. – 1999.g. 

- Poliju (Toruna Universitāte) 1997.g. – 1999.g. 

- ASV (NCEE) 1997.g. -1998.g. 

Svarīgākie projekti:  
1. “Latgales ekonomiskās un sociālās attīstības optimizācija”. (1997 – 1999, 

Latvijas Zinātniskā Akademija) 

2. Household Water Conservation 

 How to promote efficiency through public awareness and information 

(World Bank, Nethconsult, 1997) 

3. "Pilsētas stratēģijas plāna izstrāde un procedūru apkalpošana" Nr. 01-

46/2004-85., 2004.g. Rezultātā tika izstrādāta "Daugavpils attīstības 

ilgtermiľa stratēģija"  

4. „Izglītības ekonomiskā efektivitāte Latvijā. Izglītības ietekme uz ienākumu 

apjomu un nodarbinātības līmeni” (2005 – 2006, Rīgas starptautiskā 

ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola) 
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Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

 

raksti recenzētos izdevumos   

un citas publikācijas 

 

1. Экономическая теория и реальная налоговая практика в Латвии//Issues 

of state fiscal policy. Riga,1999.90-91. 

2. Ekonomiskā izglītība un darbaspēka tirgus prasības//Profesionālā 

ekonomiskā izglītība: problēmas un  risinājumi. Rīga, 1999.30.-31.lpp. 

3. Daugavpils rūpniecība: pašreizējā situācija un perspektīvas// Rūpniecības 

attīstība pārejas periodā. – Rīga, 1999. 10 – 12 lpp. 

4. Экономическая эффективность образования//Гуманитарное 

образование XXI.Таллинн, 1999. с. 49 – 54. 

5. Tirdzniecības bilances deficīta un ārējā parāda mijiedarbība pārejas 

ekonomikas valstīs// Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 9. Ikgadējās 

zinātniskās konferences rakstu krājums. Daugavpils, DPU, 2001. 

6. Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība: vispārīgās tendences un 

specifika// Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 9. Ikgadējās zinātniskās 

konferences rakstu krājums. –Daugavpils, DPU, 2001. 

7. Bezdarbs Latvijā: makroekonomiskais aspekts// Akadēmiskās izglītības 

problēmas universitātē. – Daugavpils, DPU, 2001. 

8. Izglītības ekonomiskā efektivitāte// Izglītota Sabiedrība un jaunā ekonomika 

kvalitatīva mijiedarbībā. – Rīga, Banku Augstskola, 2001. c. 195-200. 

9. Роль внешней торговли в экономике Латвии // Проблемы экономики, 

управления, финансов и информационного обеспечения – Иваново 

2001 с. 65-68 

10. Влияние образования на размер дохода и уровень занятости // 

Проблемы экономики, управления, финансов и информационного 

обеспечения – Иваново 2001 с. 127 – 129 

11. Cilvēkkapitāla teorija un izglītības ekonomiskā efektivitāte. – Rīga, Banku 

Augstskola, 2001. 

12. Latvija un Eiropas Savienība// Ekonomikas un uzľēmējdarbības problēmas 

Latvijā. – Rīga, RSEBAA, 2002. 

13. Влияние образования на размер дохода и уровень занетости// 

Ekonomikas un uzľēmējdarbības problēmas Latvijā. – Rīga, RSEBAA, 

2002. 

14. Intelektuālais kapitāls un tā loma mūsdienu ekonomikā// Tautsaimniecības 

un izglītības problēmas mūsdienu periodā// Rīga, RTU, 2002. 

15. Роль интеллектуального капитала в современной экономике 

//Starptautiskā konference   “Czlowiek a rynek” , 2004.gada 17.-20. maijs, 

Polija, Ļublinas Universitāte   

16. Влияние образования на экономическую стабильность и 

экономическую безопасность// Starptautiskās zinātniskās konferences 

„Drošība un tautas attIstIba” rakstu krājums, 2004.g.jūnijs,  187.-191.lpp 

Экономические аспекты административо-территориальной реформы в 

Латвии// Местное самоуправление в новых условиях. Санкт-Петербург, 

2004. 

17. Роль интеллектуального капитала в современной экономике 

//Starptautiskā konference   “Czlowiek a rynek” , 2004.gada 17.-20. maijs, 

Polija, Ļublinas Universitāte   

18. Экономические аспекты административно-территориальной реформы в 

Латвии // Материалы II межрегиональной научно-практической 

конференциию Псков - Санкт-Петербург, Россия, 28-29 апреля 2004 г., 

стр.260-267 

19. Izglītības līmenis un nodarbinātība//Augstākā izglītība 21.gs.sākumā. Saule, 

Daugavpils, 106.-110.lpp., 2005.g 

20. Уровень образования, занятость и эффективность: ситуация в 

Центральной Европе,  Religia a Gospodarka, Lublin, Wydavnitstwo KUL, 

T2., lpp. 329.-336., 2005 г. 

21. Транзитные перевозки в экономике Латвии, Актуальные проблемы 

управления экономикой региона, ИНЖЕК, Санкт-Петербург, стр. 329 – 

336., 2005 г. 

22. Образование как фактор роста занятости: миф или реальность // Nowa 

ekonomia a spoleczenstwo, Lublin, 2006., 536.-543.стр. 

23. Tertiary Education and Labour Market. Proceedings of the International 

Scientific Conference The Next Decade Challenges for Business. Riga: 

RISEBA, 2006.g., p.245-252. 
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Piedalīšanās ar referātu konferencēs  1. Izglītības ekonomiskā efektivitāte. Starptautiska konference „Izglītota 

Sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīva mijiedarbībā”, Rīga, Banku 

Augstskola, 2001. 

2. Влияние образования на размер дохода и уровень занятости. 

Международная конференция «Проблемы экономики, управления, 

финансов и информационного обеспечения» Иваново 2001. 

3. Intelektuālais kapitāls un tā loma mūsdienu ekonomikā. Starptautiska 

konference „Tautsaimniecības un izglītības problēmas mūsdienu periodā”  

Rīga, RTU, 2002. 

4. Экономические аспекты административо-территориальной реформы в 

Латвии.  Международная конференция «Местное самоуправление в 

новых условиях» Санкт-Петербург, 2004. 

5. Роль интеллектуального капитала в современной экономике. 

Starptautiskā konference   “Czlowiek a rynek” , 2004.gada 17.-20. maijs, 

Polija, Ļublinas Universitāte   

6. Экономические аспекты административно-территориальной реформы в 

Латвии. II межрегиональная научно-практической конференциия. 

Псков - Санкт-Петербург, Россия, 28-29 апреля 2004 г. 

7. Влияние образования на экономическую стабильность и 

экономическую безопасность. Starptautiskās zinātniskās konferences 

„Drošība un tautas attīstība”, 2004.g.jūnijs. 

8. Baltijas Forums – 2005, Rīga, Latvija, 2005.gads. 

9. Izglītības līmenis un nodarbinātība; Augstākās izglītības attīstības stratēģija 

un perspektīvas, Daugavpils, Latvija, 2005.g. 

10. Уровень образования, занятость и эффективность: ситуация в 

Центральной Европе,  Religia a Gospodarka, Ļubļina, Polija, 2005 .g. 

11. Транзитные перевозки в экономике Латвии; Актуальные проблемы 

управления экономикой региона, ИНЖЕК, Sankt-Peterburga, 2005.g. 

12. Tertiary Education and Labour Market. International Scientific Conference 

The Next Decade Challenges for Business. Riga: RISEBA, 2006. 

13. Образование как фактор роста занятости: миф или реальность. 

Международная научная конференция «Nowa ekonomia a 

spoleczenstwo» Люблин, 2006. 

14. Izglītības līmenis uz cilvēka perspektīvas ES darba tirgū, Starptautiskā 

zinātniskā konference „Izglītība sociālo pārmaiľu apstākļos”, Daugavpils, 

2006.gada 9.-11.oktobrī 
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 Europass 

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Nadeţda Ľesteroviča 

Personas kods 060371-10236 

Dzimšanas vieta Daugavpils 

Adrese  Lidotāju ielā 7 – 1, LV-5400, Daugavpils, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 29594493 

E-pasts  

Pilsonība Latvijas pilsonis 

Dzimums Sieviete 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Profesionālais maģistra grāds uzľēmējdarbības vadībā (Mg.vad.) 

   

Darba pieredze  
  

Laika periods no 2008 līdz š.d.  

Profesija vai ieľemamais amats lektore 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA” 

Laika periods No 2007 līdz š.d. 

Profesija vai ieľemamais amats Darba aizsardzības speciālists 

Darba vietas nosaukums  SIA „Ljuvek 

Laika periods No 2007.g. līdz š.d. 

Profesija vai ieľemamais amats Darba aizsardzības speciālists 

Darba vietas nosaukums  SIA „Ljuvek DS” 

Laika periods No 2006.g. līdz š.d. 

Profesija vai ieľemamais amats Juriste, KVS vadītāja 

Darba vietas nosaukums  SIA „Latgales mācību centrs” 

Laika periods No 2005.g. līdz š.d. 

Profesija vai ieľemamais amats Pasniedzēja (darba un saimnieciskās tiesības, darba aizsardzība) 

Darba vietas nosaukums  SIA „Latgales mācību centrs” 

Laika periods 2004.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Darba aizsardzības speciālists 

Darba vietas nosaukums  LR IeM VP Apvienība „Apsardze” 

Laika periods 2002 

Profesija vai ieľemamais amats Darba aizsardzības speciālists 

Darba vietas nosaukums  SIA „Darba Drošības Serviss” 

Laika periods 2000-2002 

Profesija vai ieľemamais amats jurists 

Darba vietas nosaukums  SIA „DKS” 
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Laika periods 1989-2000 

Profesija vai ieľemamais amats Daugavpils Tiesas sekretāre, tiesu izpildītājs 

Darba vietas nosaukums  LR Tieslietu ministrija 

 

Izglītība 

 

  

Laika periods 2008    

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Maģistra profesionālās studijas „Darba aizsardzība” 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids Rīgas Tehniskā Universitāte 

Laika periods 2008 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds uzľēmējdarbības vadībā (PDE Nr. 0094) 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  

Laika periods 1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Jurista kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids Baltijas Krievu Institūts  

 
  

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu, angļu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu  *   *   *   

Angļu   *   *   *  
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CURRICULUM VITAE 
 

AGRIS OLMANIS 

Personas kods 110948-11828 

Dzimšanas vieta Liepāja, Latvija 

Adrese  Kurzemes prospekts 62 – 33, LV1067, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 29246884 

Fakss  

E-pasts agris.olmanis@delfi.lv 
  

Pilsonība Latvija 
  

Dzimums V 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

M.Sc.Soc. 

DARBA PIEREDZE  
  

2005.g.marts - pašlaik Rīgas Stradiľa universitāte. Lektors 

2004.g. septembris - pašlaik Agra Olmaľa projektu birojs, SIA. Direktors 

2004.g.janvaris – pašlaik Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola. Lektors  

 Pedagoģiskais darbs mācību kursā „Projektu vadība” 

2002.g.oktobris – pašlaik Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola. Lektors 

 Pedagoģiskais darbs mācību kursā „Projektu vadība” 

2000.g.oktobris - pašlaik  Latvijas Universitāte. Lektors  

 Pedagoģiskais darbs mācību kursā „Projektu vadība” 

1999.oktobris - pašlaik Valsts administrācijas skola. Lektors 

 Pedagoģiskais darbs mācību kursā „Projektu vadība” 

2000.g. marts – 2004.g.augusts DECUS, SIA. Projektu vadītājs 

1999.g. marts – 2001.g.augusts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Padomes loceklis 

1999.g. janvāris – 2000.g. marts Nacionālā Trīspusējās sadarbības Padome. Sekretārs 

1995.g. novembris – 1998.g. 

decembris 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Priekšsēdētājs 

1990.g. maijs – 1995.g. 

novembris 

Latvijas Izglītības un Zinātnes darbinieku arodbiedrība. 

Priekšsēdētājs 

1986.g. oktobris – 1990.g. maijs Rīgas Politehniskais Institūts. Arodkomitejas priekšsēdētājs 

1973.g.oktobbris – 1986.g. 

oktobris 

Rīgas Politehniskais Institūts. Telemehānikas katedra. Pasniedzējs, 

zinātniskais līdzstrādnieks 
  

IZGLĪTĪBA  
  

1999.g.septembri – 

2001.g.jūnijs 

LU Ekonomikas un vadības fakultāte. Sabiedrības vadības 

maģistrantūra. Sociālo zinātľu maģistrs 

mailto:agris.olmanis@delfi.lv
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1999.g.augusts – 1999.augusts PHARE Programma: Valsts pārvaldes reforma, Pasniedzēju 

sagatavošanas projekts. Kurss „Projektu vadīšana”, Sertifikāts: 

Projektu vadīšana 

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 

1968.gads - 1973.gads Rīgas Politehniskais institūts. Automātikas un skaitļošanas tehnikas 

fakultāte, inţenieris – elektriķis 

1955.gads - 1966.gads Liepājas Raiľa 6. Vidusskola 
  

PRASMES  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi Vāji 

Valoda  krievu   krievu   krievu   

Valoda   vācu   vācu   vācu  

Valoda   angļu   angļu   angļu  

  

  

Citas prasmes Darbs ar datoru: Lietotājs. IBM tipa datori: prasme strādāt 

Windows vidē ar MSOffice: Word, Excel, Project utt.. 
  

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA   

  

2001.g. jūlijs - pašlaik ES programma TACIS, starptautisks nacionālo koordinācijas biroju 

atbalsta projekts, Holandes kompānijas Planet Consultants eksperts 

apmācību aktivitātē “Projekta cikla vadīšana” 
  

  

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

 mācību līdzekļi (izdoti 

reģistrētos apgādos)  

     populārzinātniskas 

publikācijas 

 

citas publikācijas 

  

2001.g. jūlijs „Projekta cikla vadība. Programmēšana ES TACIS 

programmā”, Baltkrievijas koordinācijas birojs, 

Minska, 11lpp. 

2002.g. jūnijs „Projekta cikla vadība. Stratēģiskās un Indikatīvās 

programmas”, Baltkrievijas koordinācijas birojs, 

Minska, 9lpp. 

2003.g. jūnijs „Projekta cikla vadība. Ieinteresēto pušu analīze, 

projektu formulēšana”, Baltkrievijas koordinācijas 

birojs, Minska, 8lpp. 

2003.g. jūlijs „Projekta cikla vadība. Finanšu priekšlikuma un 

finanšu memoranda sagatavošana”, Armēnijas 

koordinācijas birojs, Erevāna, 13lpp. 
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2003.g. jūlijs „Projekta cikla vadība. Projektu īstenošanas fāze, 

monitorings, ziľojumu sagatavošana”, Tadţikijas 

koordinācijas birojs, Dušanbe, 10lpp. 

2004.g. jūlijs „Projekta cikla vadība. Projektu izvērtēšana, 

izvērtēšanas kritēriju izvēle, atgriezeniskās saites 

mehānisms”, Uzbekijas koordinācijas birojs, 

Taškenta, 9lpp. 

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, 

pieľēmumi un riski”, Azerbaidţānas koordinācijas 

birojs, Baku, 12lpp. 

2005.g. jūlijs „Projekta cikla vadība. Projektu identifikācija”, 

Tadţikijas koordinācijas birojs, Dušanbe, 7lpp. 
 

Papildu informācija  

  No 1968.g. jūnija ir B kategorijas autovadītāja tiesības, 34 gadu 

auto vadītāja pieredze  

 1999.g. augusta Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas 

asociācijas biedrs 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Oškalne Judīte  

Adrese P. Beltes iela 8, Jūrmala, LV-2011 

Tālrunis 29238132   

E-pasts judite@rsebaa.lv 
  

Pilsonība Latviete 
  

Dzimšanas datums 13.01.1958. 
  

Dzimums Sieviete 
  

Vēlamā nodarbošanās / 
profesionālā joma 

 

  

                                            Laika periods 
Profesija vai ieņemamais amats 

 2006. – šobrīd  

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA) lektore 

 
 
 
 

 2006.g. – 2008.g.  

Profesija vai ieņemamais amats    Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Uzņēmējdarbības 
organizācija un  vadība”, „Darba aizsardzība”, „Nekustamā īpašuma pārvaldība” direktore 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA) 

Laika periods 2005.g. – 2006.g. 

Profesija vai ieņemamais amats    Studiju (mācību) prorektore 

Darba vietas nosaukums un adrese  Ekonomikas un kultūras augstskola 

Laika periods 2002.g.- 2006. 

Profesija vai ieņemamais amats    Profesionālās bakalauru studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” un  
„Komercdarbības organizācija” direktore 

Laika periods  2006. g. - šobrīd 

 lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese  Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Laika periods 1998.g. – 2002.g.  

Profesija vai ieņemamais amats    Padomes locekle 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Privatizācijas aģentūra 

Laika periods 1999.g. – 2002.g. 

Profesija vai ieņemamais amats    Finansu direktore 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA „Zvaigznes aģentūra” 

Laika periods 1997.g. – 2007.g 

Profesija vai ieņemamais amats    Direktore 

Darba vietas nosaukums un adrese Atklātā sabiedriskā  fonda „Tēvzeme” 
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Laika periods 1997.g. – 1998..g. 

Profesija vai ieņemamais amats    Finanšu ministra R. Zīles padomniece – biroja vadītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese  Latvijas Republikas Finanšu ministrija 

Laika periods 1996.g. – 1997.g. 

Profesija vai ieņemamais amats    Galvenā valsts notāra vietniece 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs 

Laika periods 1995g. – 2000.g. 

Profesija vai ieņemamais amats    Saeimas deputātu A. Požarnova, G. Grīnbalta un R. Zīles palīdze 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Republikas Saeima 

Laika periods 1992.g. – šobrīd  

Profesija vai ieņemamais amats    Direktore un īpašniece 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA „Artūrs” 

Laika periods Līdz 1987.g. 

Profesija vai ieņemamais amats    Ekonomiste un vēlāk vecākā inženiere 

Darba vietas nosaukums un adrese Jūrmalas Zaļumsaimniecības Eksperimentāls Ražošanas kombināts 
  

  

Izglītība  
  

Laika periods 2002.g. - šobrīd 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas zinātnes nozares programmas tautsaimniecības apakšprogrammas 3. gada - 
doktorante 

Izglītības iestādes nosaukums un veids LU Tautsaimniecības institūts 

Laika periods 2004.g. marts  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Pilnveides kurss „Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”, Sertifikāts Nr. 0355 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte 

Laika periods 2002. marts – oktobris 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Kursi un prakse marketingā, komunikācijā, personālvadībā, grāmatvedībā, finanšu vadībā 
un kontrolingā, Diploms Nr. 36 

Izglītības iestādes nosaukums un veids WIFI Austrijas ekonomikas attīstības veicināšanas institūts 

Laika periods 2001.g. – 2003.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikācijas banku speciālistu kurss, Starptautiskais sertifikāts Nr. 13 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Komercbanku asociācijas un The Charted Institute of Bankers 

Laika periods 1998.g.- 2001.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sociālo zinātņu Maģistra grāds sabiedrības vadībā, Diploms Nr. 010664 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte Ekonomikas vadības fakultāte 

Laika periods 1999.g. un 2001.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Angļu valodas mācību programmas kursa sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Valodu mācību centrs 

Laika periods 1998.g. 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Finansu vadības programmas sertifikāts 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Economic development Institute of Meryland 

Laika periods 1996.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Uzņēmējdarbības kursa sertifikāts Nr. 1754 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Latvijas Uzņēmējdarbības un Menedžmenta Akadēmija un Daremas Universitātes Biznesa 
skola 

Laika periods 1981.g. – 1987.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas organizācijas specialitāte, Diploms Nr. 125000 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas organizācijas fakultāte  

Laika periods 1977.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Pamata un vidējās izglītības diploms 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Jūrmalas 4. vidusskola 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu  
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstī
šana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 

Angļu   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Datora lietošanas prasmes MS Word, Excel, Windows vidē 
  

Vadītāja apliecība B kategorijas autovadītāja apliecība 

  

25.09.2008. 
 
J. Oškalne 
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Europass  
Curriculum Vitae  

Pievienojiet fotogrāfiju, ja nepieciešams (skatīt norādījumus)  

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Pančenko Ērika 

Adrese Ikšķīles iela, mājas numurs 11, dz.86, pasta kods LV-1057, Rīga, Latvija  

Tālrunis Mājas t.      7 269618 
Darba t       7 500261 

Mobilais tālrunis: 
29149026 

 

Fakss Izņemiet iedaļu, ja tā nav būtiska (skat. norādījumus) 

E-pasts panchenko@rsebaa.lv 
  

Pilsonība LR pilsone 
  

Dzimšanas datums 1962. gada 27. jūlijā 
  

Dzimums latviete 
  

Vēlamā nodarbošanās / 
profesionālā joma 

 

  

Darba pieredze 
 

 
  

Laika periods 2002-šobrīd   

Profesija vai ieņemamais amats docente 

Galvenie pienākumi Organizēt studentu mācību procesu, vadīt dilomdarbus, maģistra darbus, izpildīt prakse 
vadītāja pienākumus,  lasīt kursa „Investīcijas” lekcijas 

Darba vietas nosaukums un adrese RSEBAA, Meža 3, Rīgā, LV-1048, Latvija 

Nozare izgiītība 

  

Laika periods  2002-2005   

Profesija vai ieņemamais amats Ekonomikas un finanšu katedras vadītāja 

Galvenie pienākumi Plānot un organizēt katedras ikdienas darbu, organizēt metodisko darbu, nodrošināt  
studentu prakses dokumentācijas izstrādi, prakses vadību un aiztāvēšanu, komplektēt 
nepieciešamos mācībspēkus, plānot mācībspēku slodzi, sekot to izpildei 

Darba vietas nosaukums un adrese RSEBAA, Meža 1, k 2, Rīgā, LV-1048, Latvija 

Nozare izgiītība 

  

Laika periods 2000-2002  

Profesija vai ieņemamais amats lektore 

Galvenie pienākumi Sagatavot un lasīt lekcijas kursā „Investīcijas”, piedalīties katedras un augstskolas dzīvē 

Darba vietas nosaukums un adrese RSEBAA, Meža 1, k 2, Rīgā, LV-1048, Latvija 

Nozare izgiītība 

  

mailto:panchenko@rsebaa.lv


©RSEBAA, 2009  studiju programma "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" (1.līmenis) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

  

Laika periods 1994-2002  

Profesija vai ieņemamais amats grāmatvede 

Galvenie pienākumi Gāmatvedības uzskaite un atskaišu sagatavošana 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA „LIDO” 

Nozare Ražošana un tirdzniecība 

Laika periods 1993-1994   

Profesija vai ieņemamais amats komercdirektore 

Galvenie pienākumi Vadīt un organizēt darba procesu, organizēt preču sagādi un realizāciju, sagatavot finanšu 
atskaites 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA „Viavest” 

Nozare tirdzniecība 

  

Laika periods 1987-1993  

Profesija vai ieņemamais amats aspirante/doktorante 

Galvenie pienākumi Veikt izpēti par tēmas: „Pārkarsēta šķidruma uzvārīšanās izpēte, pie strauja spiediena 
krišanās” jautājumiem, sagatavot disertācijas materiālus, nokārtot eksāmenus 

Darba vietas nosaukums un adrese RTU  siltumenerģētikas katedra 

Nozare Izgiītība un zinātne 

  

Laika periods 1986-1987  

Profesija vai ieņemamais amats vec.inženieris 

Galvenie pienākumi Piedalīties RTU siltumenerģētikas katedras izstrādēs, organizēt zinātniskās konferences, 
piedalītes zinātniskās konferencēs  

Darba vietas nosaukums un adrese RTU siltumenerģētikas katedra 

Nozare Izgiītība un zinātne 

  

Laika periods 1984-1986  

Profesija vai ieņemamais amats inženieris 

Galvenie pienākumi Sekot ražošanas procesiem, pilnveidot tos 

Darba vietas nosaukums un adrese R/A „Alfa” 

Nozare rūpniecība 

  

Laika periods 1981-1984  

Profesija vai ieņemamais amats laborante 

Galvenie pienākumi Veikt eksperimentus, aprēķināt tos, sagatavot darba atskaites, veikt patentu izpēti 

Darba vietas nosaukums un adrese RTU siltumenerģētikas katedra 

Nozare Izgiītība un zinātne 
  

Izglītība  
  

Laika periods    2002 – 2004  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms № 0242 izsn.09.06.04, RSEBAA 

profesionāla maģistra grāds - uzľēmējdarbības vadība 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

pogramma MBA 

Izglītības iestādes nosaukums un veids RSEBAA 
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Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā 

5 

  

Laika periods    1995 – 1999  .  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms № 002640 izsn.19.03.99, RAU,   

ekonomikas zinātņu bakalaura grāds 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Uzņēmējdarbības juridiskais nodrošinājums 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Aviācijas Universitāte, Ekonomikas   fakultāte 

Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā 

 

  

Laika periods 1987 – 1993 
 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Doktora Diploms № 000757 izsn. 14.09.93, RTU,  
inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.ing.) 
 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Programmēšana un matemātiskā modelēšana 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskā Universitāte, doktorantūra 

Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā 

5 

  

Laika periods 1979 – 1984 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms № 466482 izsn. 25.06.84, RTU,  

 inženieris- rūpniecības siltumenerģētiķis 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Programma - Rūpniecības siltumenerģētika 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskā Universitāte, Elektroenerģētikas fakultāte 

Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā 

 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu valoda  
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīš
ana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Latviešu   izcila  izcila  laba  izcila  laba 

Angļu   laba  laba  laba  laba  laba 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes Komunikabla, draudzīga, izpalīdzīga, atbildīga 
  

Organizatoriskas prasmes Protu organizēt savu un citu cilvēku darbu 
  

Tehniskas prasmes Datora lietošana 
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Datora lietošanas prasmes Word, Excel, Power Point  
  

Vadītāja apliecība Ir transportlīdzekļa vadītāja apliecība, kategorija B  

  

Zinātniskā darbība 
1. D.Jasjko, Ē.Pančenko, T.Ivanova u.c. (2008) pētījuma LR Konkurences 

padomes zinātniskais projekts (Iepirkuma līgums Nr. KP- 2008/2   

28.aprīli) „Visaptverošs pētījums par konkurences apstākļiem un 

situāciju mazumtirdzniecības sektorā nespecializētajos veikalos”  
//RSEBAA ziľojums – Rīga.: RSEBAA, 2008, izpildīts 2008.g. 28.04-

28.11  

  

2. Ē.Pančenko, D.Jasjko, T.Ivanova u.c. (2008) pētījuma LR Ekonomikas 

Ministrijas (EM) zinātniskais projekts (Iepirkuma līgums Nr. EM 2008/24   

02.aprīli) „Latvijas tautsaimniecības nozaru ar augstu tirgus 

koncentrācijas līmeni un barjerām ienākšanai tirgū noteikšana”  
//RSEBAA ziľojums – Rīga.: RSEBAA, 2008, izpildīts 2008.g. 02.04-

02.09 

 

3. D.Jasjko, L.Frolova, Ē.Pančenko, T.Ivanova u.c. (2007) pētījuma LR 

Zemkopības Ministrijas (ZM) zinātniskais projekts (Nr. 220507/S119  

2007.gada 22.maijā) Piensaimniecības nozares attīstības analīze un 

konkurētspējas novērtējums Latvijā un Eiropas Savienībās tirgū 
//RSEBAA ziľojums – Rīga.: RSEBAA, 2007, izpildīts 2007.g. 22.05-

15.11  

 

4.  Ē.Pančenko „Konkurence-svarīgs ekonomikas attīstības virzītājspēks”- 

Komersanta vēstnesis -2007/5(61) 14-15 lpp., 2007/6(62) 14-15 lpp. 

 

5. Ē.Pančenko (2007) Pētījums „Konkurence graudu un to produktu 

raţošanas tirgū Latvijā” ziľojums pēc Konkurences padomes pasūtījuma, 

autorlīgums Nr.01. izpildīts 2006.g.03.07-30.11. www.kp.gov.lv 

 

6.  D.Jasjko, Ē.Pančenko, L.Leitāne, u.c. (2006) LR Zemkopības Ministrijas 

pasūtītais zinātniskais projekts (Nr 080506/S118) Lauksaimniecības un 

lauku atbalsta politika Latvijā un citās ES dalībvalstīs: potenciāls 

raţošanas attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai //RSEBAA 

ziľojums – Rīga.: RSEBAA, 2006, 42.lpp. izpildīts 2006.g.01.03-01.10 

 
  

Papildu informācija sagatavots studiju kurss „Investīcijas” 

  

Pielikumi - 

 

http://www.kp.gov.lv/
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  Europass 

Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Papins Atis 

Personas kods 130468-10053 

Dzimšanas vieta Rīga 
Adrese (pieraksta un dzīves vietas) Ausekļa iela 40, Jelgava, Latvija  LV 3001 

Tālrunis 3081385 Mobilais tālrunis 29536116 
Fakss Nav 

E-pasts apapins@inbox.lv 
  

Pilsonība Latvijas Republikas 
  

Dzimums Vīrietis 
  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Pedagoģijas maģistra grāds, dipl.Nr.000051. 

Darba pieredze  

Laika periods No 2004. -   
Profesija vai ieņemamais amats Pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
Laika periods 2002. -  

Profesija vai ieņemamais amats Docents 
Darba vietas nosaukums Baltijas Starptautiskā akadēmija 

Laika periods 1998. – 2001. 
Profesija vai ieņemamais amats Pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums Rīgas Amatniecības koledža 
Laika periods 1997. – 2002. 

Profesija vai ieņemamais amats Docents 
Darba vietas nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Laika periods 2000. – 2007. 
Profesija vai ieņemamais amats Kokapstrādes centra vadītājs, direktora vietnieks 

Darba vietas nosaukums Rīgas Valsts tehnikums, Kokapstrādes centrs 
Laika periods 1995. -  

Profesija vai ieņemamais amats Pasniedzējs 
Darba vietas nosaukums RVT 

Laika periods 1994. – 1997. 
Profesija vai ieņemamais amats Finansu direktors 

Darba vietas nosaukums SIA „Zakovskis un dēli” 
Laika periods 1994. – 1995. 

Profesija vai ieņemamais amats Inspektors 
Darba vietas nosaukums Valsts policija 

Laika periods 1993. – 1994. 
Profesija vai ieņemamais amats Inspektors 

Darba vietas nosaukums Valsts ieņēmumu dienests 
Laika periods 1988. – 1993. 

Profesija vai ieņemamais amats Laboratorijas vadītājs 
Darba vietas nosaukums Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Laika periods 1986. – 1988. 
Profesija vai ieņemamais amats Vecākais inženieris 

Darba vietas nosaukums Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
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Izglītība 

 

  

Laika periods 2000. -  
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids RTU IEF doktorantūra 

Laika periods 1995. – 1997.  
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Pedagoģijas maģistra grāds, dipl.Nr.000051 

Izglītības iestādes nosaukums un veids RPIVA Pedagoģijas un skolvadības fakultāte 

Laika periods 1995. – 1997. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Specialitāte – pedagoģija 
Kvalifikācija – izglītības darba vadītājs 

Izglītības iestādes nosaukums un veids RPIVA Pedagoģijas un skolvadības fakultāte 

Laika periods 1987. – 1992. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Specialitāte – ekonomika 
Kvalifikācija - ekonomists  

Izglītības iestādes nosaukums un veids LLU Ekonomikas fakultāte 

Laika periods 1983. – 1986. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Specialitāte – biškopība 
Kvalifikācija – biškopis - tehniķis 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Vecbebru Lauksaimniecības tehnikums   
 

Kvalifikācijas celšana  

Laika periods 1998.gads 

Semināra\treniľa nosaukums Profesionālās izglītības semināri praktiskajā uzľēmējdarbībā 

Izglītības iestādes nosaukums RPIVA vakara neklātienes nodaļa 

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 
  

  

  
   

Zinātniskā darbība  

 

Norādiet informāciju par pēdējiem 6 gadiem 

  

IZM Pasūtīts lietišķais pētījums „Ekonomikas mācību saturs un tā metodiskais nodrošinājums vidusskolām” 1998. 
gads 

  
  

Latvijas zinātnes padomes akceptēts 
projekts Nr.01.0536 

„Kapitāla aktīva daļu cenu veidošanas dinamiskā modeļa analīze”2001. – 2003. 
gadam 

  



©RSEBAA, 2009  studiju programma "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" (1.līmenis) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

  

Publikācijas atbilstošajā 

zinātľu 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. Papins A. Kokrūpniecības attīstības problēmas Latvijā – R.: Biznesa 

augstskola „Turība”, starptautiskās zinātniskās konferences 

„Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: procesi, tendences, 

rezultāti” rakstu krājums, 2001.5.lpp. 

2. Papins A. Mazo un vidējo uzľēmumu definējuma problēmas Latvijā – 

R.: 2. Pasaules latviešu zinātnieku kongresa tēţu krājums, 2001.1. lpp. 

3. Papins A. Pētījums par mazo un vidējo uzņēmumu attīstību Latvijā. R.:RTU, 
47. studentu zinātniskās konferences materiāli, 2001.1.lpp. 

4. Papins A. MVU nacionālā programma kā sabiedrības ilgtspējīgas attīstības 
virzītājspēks - Rēzekne, starptautiskās zinātniskās konferences „Tradicionālais 
un novatoriskais sabiedrības ilgtspējā attīstībā. Konkurētspējas problēmas 
ilgspējīgā ekonomikas attīstībā”, 2002.5.lpp. 

5. Papins A. LR inovatīvā darbība uzņēmumu attīstības atbalstam. RTU, 
Starptautiskā zinātniskā konference veltīta Inženierekonomikas fakultātes 35 
gadu jubilejai „Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas mūsdienu 
periodā”, 2002.1.lpp. 

6. Papins A. European conference on the vocational training. Tolede, Spain, 
2002.4.lpp. 

7. Papins A., Markuss K.MVU loma Latvijas ceļā uz ES. Ekonomikas un Kultūras 
augstskolas Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Tirgus ekonomikas 
valstis integrācijas apstākļos: problēmas, perspektīvas”, 27. – 28. maijs, 2003. 
8.lpp. ISBN 9984-24-070-31. 

  

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. Starptautiskā konference  "Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: 
procesi, tendences, rezultāti".  Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2001.  

2.  “Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Konkurētspējas 
problēmas ilgtspējīgā ekonomikas attīstībā”, Rēzeknes Augstskola, 28.02.-
2.03.2002. 

3. R.:RTU, 47. studentu zinātniskās konferences materiāli, 2001. 
4. Rēzekne, starptautiskās zinātniskās konferences „Tradicionālais un novatoriskais 

sabiedrības ilgtspējā attīstībā. Konkurētspējas problēmas ilgspējīgā ekonomikas 
attīstībā”, 2002. 

5. RTU, Starptautiskā zinātniskā konference veltīta Inženierekonomikas fakultātes 35 
gadu jubilejai „Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas mūsdienu 
periodā”, 2002. 

6. European conference on the vocational training. Tolede, Spain, 2002. 
7. Ekonomikas un Kultūras augstskolas Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 

„Tirgus ekonomikas valstis integrācijas apstākļos: problēmas, perspektīvas”, 27. – 
28. maijs, 2003. 8.lpp. ISBN 9984-24-070-3 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Piusa Linda 

Adrese Putnu iela 14-30, LV-1058, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 26437067 

E-pasts lpiusa@inbox.lv 

Dzimšanas datums 29.01.1974. 

Darba pieredze  

  

Laika periods 2007 –  

 

Profesija vai ieľemamais amats docente 

Galvenie pienākumi Darba tiesību, civiltiesību studiju kursu docēšana; bakalaura un 

maģistra darbu vadīšana un recenzēšana 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola 

 

Laika periods 

 

2005 -  

Profesija vai ieľemamais amats docente 

Galvenie pienākumi Administratīvo tiesību, administratīvā procesa tiesību, 

salīdzinošo administratīvo tiesību un procesa studiju kursu 

docēšana; bakalaura un maģistra darbu vadīšana un recenzēšana 

Darba vietas nosaukums Latvijas Policijas akadēmija 

 

Laika periods 

 

2005 – 2007 

 

Profesija vai ieľemamais amats Tiesnese 

Galvenie pienākumi Administratīvo lietu iztiesāšana 

Darba vietas nosaukums Administratīvā rajona tiesa 

 

Laika periods 

  

2001-2005 

Profesija vai ieľemamais amats  lektore 

Galvenie pienākumi Civiltiesību un publisko tiesību studiju kursu docēšana; 

bakalaura un maģistra darbu vadīšana un recenzēšana 

Darba vietas nosaukums Ventspils augstskola 

 

Laika periods 

  

 2003-2004 

Profesija vai ieľemamais amats prodekāne 
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Galvenie pienākumi Studiju procesa organizēšana un pārraudzīšana Vadības un 

ekonomikas fakultātē 

Darba vietas nosaukums Ventspils augstskola 

 

Laika periods 

 

1998-1999 

Profesija vai ieľemamais amats juriste 

Galvenie pienākumi Juridisko dokumentu sagatavošana; normatīvo aktu izstrāde 

Darba vietas nosaukums Vērtspapīru tirgus komisija 

 

Laika periods 

 

1996-1998 

Profesija vai ieľemamais amats juriste 

Galvenie pienākumi Juridisko dokumentu sagatavošana; klientu konsultēšana 

Darba vietas nosaukums Aizkraukles banka 

 

Laika periods 

 

1995-1996 

Profesija vai ieľemamais amats juriste 

Galvenie pienākumi Juridisko dokumentu sagatavošana; raidorganizāciju 

konsultēšana 

Darba vietas nosaukums Autortiesību un komunikāciju konsultāciju aģentūra 

 

 

Izglītība 

 

Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

2008 –  

Johana Volfganga Gētes Universitāte Frankfurtē pie Mainas 

doktorantūra 

 1999-2001 

Indiānas Universitāte (ASV), Valsts un vides politikas skola  
Maģistra grāds valsts pārvaldē 

 1997-1999 

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte 

Maģistra grāds sabiedrības vadībā 

 1993-1997 

Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte 

Jurista kvalifikācija 

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas Angļu, krievu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

angļu  X X X 

krievu  X X X 
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Zinātniskā darbība un 

publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

 

The Concept of Foreign Investment in Bilateral Investment  

Treaties (BITs) of Latvia. // In: M. Boguslawskij, A. Trunk (Hrsg.) 

Rechtslage von Auslandsinvestitionen in Transformationsstaaten: 

Festgabe für Prof. Dr. Wolfgang Seiffert zum 80.Geburtstag,  

Berliner Wissenschfts-Verlag GmbH, 2006, p. 539, pp. 219-234. 

 

Investor-State Dispute Settlement Methods in Bilateral Investment 

Treaties of Latvia. // In: Selected Proceedings of 7th International 

Scientific Conference „Property, Encumbrances on Property:  

Problems, Solutions and Opportunities”, June 2, 2006, School of 

Business Administration Turība, Riga. 

 

The Concept of Foreign Investment in Bilateral Investment Treaties 

(BITs) of Latvia. // In: M. Boguslawskij, A. Trunk (Hrsg.)  

Rechtslage von Auslandsinvestitionen in Transformationsstaaten: 

Festgabe für Prof. Dr. Wolfgang Seiffert zum 80.Geburtstag,  

Berliner Wissenschfts-Verlag GmbH, 2006, p. 539, pp. 219-234. 

 

Arbitration of Public Law Disputes, in Particular Investment 

 Disputes. // In: A. Trunk, A. Nuutila, V. Nekrosius (Hrsg.) 

Schiedsgerichtsbarkeit und andere Formen alternativer 

Streitsbeilegung: Erfahrungen und Tendenzen im Ostseeraum, Berliner 

Wissenschfts-Verlag GmbH, 2006, p.162, pp.125-131. 

 

Regulation of Foreign Direct Investment in Latvia: Law and Policy. // 

In: Selected Proceedings of International Scientific Conference,  

January 31-February 1, 2003, Ventspils 

 

Tiesiskie mehānismi ārvalstu ieguldījumu plūsmas regulēšanai.//  

Likums un Tiesības, Marts, 2003. 

 

Ārvalstu ieguldījumu tiesiskā regulējuma attīstības vēsture.// 

Likums un Tiesības, Oktobris, 2002. 

 

Brīvā tirgus spēles noteikumi.//Diena (Nr.204) 1. septembris, 2000  

 

Piedalīšanās ar referātu 

(jebkura veida) starptautiskās 

zinātniskās konferencēs un 

kongresos  

Starptautiska konference „Property, Encumbrances on Property:  

Problems, Solutions and Opportunities”, 2006.gada 2.jūnijs,  

Biznesa augstskolaTurība, Riga. Referāts „Investor-State Dispute 

Settlement Methods in Bilateral Investment Treaties of Latvia”. 

 

Starptautiska konference „Schiedsgerichtsbarkeit und andere 

Formen alternativer Stretbeilegung im Ostseeraum“, 2003.gada 

14.-18.jūlijs, Cristan-Albrechts Universitāte Ķīle (Vācija). 

Referāts „Arbitration and other Forms of Alternative Dispute 

Resolution in the Baltic Sea Area”. 
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  Europass 

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Pēteris Podţuks 

Personas kods 220157-10230 

Dzimšanas vieta Daugavpils 

Adrese  Imantas 51 - 16, LV-5400, Daugavpils, Latvija 

Tālrunis 65487004 Mobilais tālrunis 29532419 

Pilsonība Latvijas pilsonis 

Dzimums Vīrietis 
  

Darba pieredze  

Laika periods No 2005 līdz šim brīdim 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla daļas vadītājs 

Darba vietas nosaukums VAS„Latvijas dzelzceļš” Daugavpils ceļu distance 
  

Laika periods no 2000-2005 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla daļas inspektors 

Darba vietas nosaukums  VAS „Latvijas dzelzceļš” Infrastruktūras pārvalde 

Laika periods 1994-2000 

Profesija vai ieľemamais amats Vecākais inţenieris 

Darba vietas nosaukums  VAS „Latvijas dzelzceļš” Infrastruktūras pārvalde 

Laika periods 1990-1994 

Profesija vai ieľemamais amats Inţenieris 

Darba vietas nosaukums  VAS „Latvijas dzelzceļš” Infrastruktūras pārvalde 

Laika periods 1985-1990 

Profesija vai ieľemamais amats Radiotehniķis 

Darba vietas nosaukums  VAS „Latvijas dzelzceļš” Infrastruktūras pārvalde 

Laika periods 1979-1985 

Profesija vai ieľemamais amats Sakaru elektromehāniķis 

Darba vietas nosaukums  VAS „Latvijas dzelzceļš” Infrastruktūras pārvalde 

 

Izglītība 

 

  

Laika periods 2006 līdz šim brīdim 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Daugavpils Universitāte, Maģistra studiju programma Valsts un sabiedrības 

iestāţu vadība 

Laika periods 1997-2003 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Augstākās profesionālās izglītības jurista diploms Nr.001703, jurista 

kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids Rēzeknes Augstskola 

Laika periods 1984-1986 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids Ļeľingradas elektrotehniskais sakaru institūts (nepabeigts) 

Laika periods 1979-1983 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids Ļeľingradas elektrosakaru tehnikums 

Laika periods 1964-1975 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids Daugavpils 1.vidusskola 

  

 

Prasmes  

  

Dzimtā valoda Latviešu 

  

Citas valodas Latviešu, angļu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Krievu  *   *   *   

Angļu   *   *   *  
  

 
 

  

Datora lietošanas prasmes Iemaľas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Excell, PowerPoint).  

Publikācijas atbilstošajā 

zinātľu nozarē  

 

raksti recenzētos izdevumos   

un citas publikācijas 

 

nav 
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 Europass 

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Jānis Radionovs 

Personas kods 280265-12202 

Dzimšanas vieta Līvāni, Latvija 

Adrese  Teātra 15-17, Daugavpils, Latvija LV-5401 

Tālrunis 5421510 Mobilais tālrunis 29297380 

Fakss  

E-pasts  
  

Pilsonība Latvijas  
  

  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Sociālo zinātľu maģistra grādu ekonomika  

 

Darba pieredze  
  

Laika periods no 2003 līdz š.d.  

Profesija vai ieľemamais amats Juridiskās daļas vadītājs 

Darba vietas nosaukums  VAS ”Latvenergo” filiāle “Austrumu Elektriskie Tīkli”. 

Laika periods No 1998-2002.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Tiesnesis- priekšnieks p.i. 

Darba vietas nosaukums  LR Tieslietu ministrija Latgales apgabaltiesas Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļa 

Laika periods No 05.01.1998 – 03.12.1998.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Juriskonsults 

Darba vietas nosaukums  VAS Latvenergo filiālē AET 

Laika periods 1994-1995.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Jurists 

Darba vietas nosaukums SIA Trans-Nika 

Laika periods 1993-1994.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Jurists 

Darba vietas nosaukums VF Latgales gāze filiālē Daugavpils gāze 

Laika periods no 1999 līdz š.d 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA) 

Laika periods no 1996 līdz š.d 

Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums  Baltijas Krievu Institūts  
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Izglītība 

 

  

Laika periods No 2004.g. līdz šim brīdim 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

- 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 

TSI doktorantūra 

Laika periods 

1998. – 2000.g.  
 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms, Sociālo zinātľu maģistra grāds. 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Daugavpils Universitāte 

Laika periods 1987-1993.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Diploms. Juridiskā fakultāte. Jurists. 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Daugavpils Universitāte  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu, angļu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu  *   *   *   

Angļu   *   *    * 

  

Datora lietošanas prasmes Labas iemaľas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Excell, 

PowerPoint). Liela pieredze un prasmes lietot datorizētas datu bāzes un internetu 

Publikācijas atbilstošajā 

zinātľu nozarē  

 

raksti recenzētos izdevumos   

un citas publikācijas 

 

 

 

 

 

1. 1999.g. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes izdevniecības “Saule” brošūra 

“Pirmpirkuma tiesības”. 

2. 2000.g. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 8.ikgadējas zinātnes 

konferences rakstu krājums Nr.A-10 “Nekustamā īpašuma tirgus: analīze un 

novērtējums”. 

3. 2001.gadā Daugavpils Pedagoģiskās universitātes izdevniecības 
“Saule”  brošūra “Datorizācijas problēmas Latvijas Zemesgrāmatu 
nodaļās”. 

4. 2002.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences “Reģiona 

finansu un ekonomiskais potenciāls” piedāvāta un aizstāvēta tēma “Prasījuma 

nodrošinājums lietu tiesībās – ķīla”. 

5. 2003.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences “Reģiona 

finansu un ekonomiskais potenciāls” piedāvāta un aizstāvēta tēma “Īpašums. 

Tā iegūšana, izbeigšanās”. 

6. 2004.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences piedāvāta un 

aizstāvēta tēma “ Problēmsituācijas “Latvijā dzīvojošo Lietuvas Republikas 

pilsoľu jaundzimušo bērnu tiesību neievērošana” analīze. 
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7. 2005.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences, piedāvāta un 

aizstāvēta tēma “Par dzīvokļu īpašnieku kopsapulci”.  

8. 2005.gadā TSI zinātniskās konferences piedāvāta tēma “Komercķīlas tiesības 

būtība un nozīme”. 

9. 2005.gadā TSI zinātniskās konferences piedāvāta tēma “Mūsdienīga 

būvniecības nozares situācija”. 

 

Piedalīšanās konferencēs 
 

Daugavpils Pedagoģiskās universitātes ikgadējās konferences:  

- 2000.g. “Nekustamā īpašuma tirgus: analīze un novērtējums”; 

-  2001.gadā “Datorizācijas problēmas Latvijas Zemesgrāmatu nodaļās”. 

Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences: 

- 2002.gadā “Reģiona finansu un ekonomiskais potenciāls” piedāvāta un aizstāvēta 

tēma “Prasījuma nodrošinājums lietu tiesībās – ķīla”; 

- 2003.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences “Reģiona finansu 

un ekonomiskais potenciāls” piedāvāta un aizstāvēta tēma “Daţi izaicinājumi 

Latvijai ceļā uz Eiropas Savienību”. 
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 Europass 

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Aleksejs Ruţa 

Personas kods 180476-11155 

Dzimšanas vieta Jēkabpils, Latvija 

Adrese  Teātra 30-30, Daugavpils, Latvija LV-5401 

Tālrunis 5427737 Mobilais tālrunis 29813624 

Fakss 5428629 

E-pasts  
  

Pilsonība Latvijas  
  

  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Sociālās psiholoģijas apakšnozarē (Dr.psych.)  

 

Darba pieredze  
  

Laika periods no 2005 līdz š.d.  

Profesija vai ieľemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola (RSEBAA) 

Laika periods no 2003 līdz š.d. 

Profesija vai ieľemamais amats Sociālās psiholoģijas katedras vadītāja pienākumu izpildītājs 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte SZF 

Laika periods no 2003 līdz š.d. 

Profesija vai ieľemamais amats Psiholoģijas katedras lektors 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte SZF 

Laika periods 2000-2003.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Psiholoģijas katedras asistents 

Darba vietas nosaukums Daugavpils Universitāte SZF 

Laika periods 1997-2000.g. 

Profesija vai ieľemamais amats Psiholoģijas katedras vecākais laborants 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte SZF 

 

Izglītība 

 

  

Laika periods 2006.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Doktora diploms, piešķirts sociālās psiholoģijas apakšnozarē 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 

Daugavpils Universitāte 

Laika periods 2000.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms, piešķirts sociālo zinātľu maģistra grādu psiholoģijas apakšnozarē 
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Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Daugavpils Universitāte 

Laika periods 1998.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Skolotāja diploms, kvalifikācijas iegūšana specialitātītē bioloģijas un 

ķīmijas pamatskolas skolotājs, angļu valodas pamatskolas skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Daugavpils Universitāte  

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu, angļu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu  *   *   *   

Angļu  *   *   *   

  

Datora lietošanas prasmes Labas iemaľas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Excell, PowerPoint). 

Liela pieredze un prasmes lietot datorizētas datu bāzes un internetu 
  

Publikācijas atbilstošajā 

zinātľu nozarē  

 

raksti recenzētos izdevumos   

un citas publikācijas 

 

 

Vorobjovs A., Ruţa A., Raščevskis V., Murašovs V. Social representations of economy 

and political power of EU states among Latvian inhabitants \\ Baltic Journal of 

Psychology (drukā).  

Vorobjovs A., Ruţa A. Personības aktivitātes adaptīvi-neadaptīvais modelis: pētījuma 

teorētiskās un eksperimentālās pieejas.- ATEE, Spring University, R., 2003. 

Ruzha A. Value orientations in the tolerant relations//Tolerance and other psychological 

and pedagogical problems. – Daugavpils, Saule, 2001. 

Ruzha A. Value orientations of National Groups of Latvia as a Major Factor of Cultural 

Integration in the Ethnic Majority//Scientific articles of the second international 

conference. – Daugavpils, 2000., 64 lpp. 

Ruzha A., Guseva S. Realization of the correctional work with teenagers. Association for 

Teacher Education in Europe. – ATEE, Klaipeda University, 2000. 

1. Dombrovskis V., Ruţa A. Vērtību satura modeļi daţādu vecuma un statusā grupās// 

DPU 7. ikgadējā zinātniskā konferences rakstu krājums A9, Daugavpils, Saule, 1999., 

159 lpp. 

Piedalīšanās konferencēs 
 

1995.g. – Studentu apmaiľas programma „Multimedia and  

               Computer technologies in the teaching process”  

               dalībnieks Bristoles Rietumanglijas Universitātē  

               TEMPUS projekta ietvaros 

1997.g. – piedalīšanās Hāderslāvas Pedagoģiskajā seminārijā 

                (Dānijā); 

1999.g. – Dāľu valodas un kultūras studijas Kalo  

                Sproghojskole (Dānijā) 

1997.- 1999.g. – Sadarbība ar Orhusa Skolotāju Agstskolu  

                            (Dānija)  

2001.g. – Piedalīšanās 7.Eiropas psihologijas kongresā  

                (Londonā) 

2003.g. - Piedalīšanās 8.Eiropas psiholoģijas kongresā (Vīnē) 

2004.g. - Piedalīšanās 28.Pasaules psiholoģijas kongresā (Pekinā)  

2005.g. - Piedalīšanās 9.Eiropas psiholoģijas kongresā (Granadā) 
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  Europass 

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Nataļja Seļivanova 

Personas kods 151176-10200 

Dzimšanas vieta Krievija 

Adrese  A.Pumpura iela 150 - 53. LV-5400, Daugavpils, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 29278641 

Fakss 5422681 

E-pasts andrey@rsebaa-d.lv 
  

Pilsonība Latvijas  

  

Dzimšanas datums 1976. gada 15. novembris 

  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Sociālo zinātľu maģistra grāds ekonomikā (Mg.oec.)  

 

Darba pieredze  
  

Laika periods no 2001 līdz š.d.  

Profesija vai ieľemamais amats RSEBAA Daugavpils filiāles lektore 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA) 

Laika periods No 2003 līdz š.d. 

Profesija vai ieľemamais amats Grāmatvede 

Darba vietas nosaukums  SIA „VIA D” 

Laika periods No 2000 līdz š.d. 

Profesija vai ieľemamais amats Galvenā grāmatvede 

Darba vietas nosaukums  SIA „Maksena” 

Laika periods 1999-2000 

Profesija vai ieľemamais amats Direktora vietniece 

Darba vietas nosaukums  SIA „Maksena” 

 

Izglītība 

 

  

Laika periods No 2004 līdz š.d.    

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas doktora studiju programma 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Daugavpils Universitāte 

Laika periods 1999-2001 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms, piešķirts sociālo zinātľu maģistra grāds ekonomikā 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

 

Daugavpils Universitāte  

 

Laika periods 1995-1998 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Bakalaura diploms, piešķirts ekonomikas bakalaura grāds un ekonomista 

kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Daugavpils Universitāte  

  

 

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   *   *   *  

Vācu   *   *   *  
  

  

  

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

 

raksti recenzētos izdevumos   

un citas publikācijas 

 

 

 

 

1. «Мировой рынок золота и его влияние на стабильность валютной системы» 

-Starptautiskās konferences „Drošība un tautas attīstība” rakstu krājums//Daugavpils, 

2004.g. jūnijs – 282.-285.lpp. 

2. „Dārgmetālu un juvelierizstrādājumu tirgus” – 9.ikgadējās zinātniskās 

konferences krājums//-Daugavpils, 2001.g. 

Piedalīšanās ar referātu konferencēs 
 

1. Starptautiska konference „Centrāleiropas un Austrumeiropas ekonomiskā 

at`tīstība Eiropas integrācijas kontekstā” - «Эффективность использования 

существующих методов финансового анализа при оценке деятельности 

Латвийских предприятий» 2006.g. 

2. Starptautiska konference „Drošība un tautas attīstība” - «Мировой рынок золота 

и его влияние на стабильность валютной системы» -” 2004.g. jūnijs. 

3. 9.ikgadējā zinātniskā konference „Dārgmetālu un juvelierizstrādājumu tirgus”  

Daugavpils, 2001.g. 
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 Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds  Velga Simsone 

Adrese Kr.Valdemāra 111-3, LV-1013, Rīga, Latvija 

Tālrunis   Mobilais tālrunis (371) 29198764 

E-pasts velsone@gmail.com 

Pilsonība Latvijas 

Dzimums Sieviete 

  

Darba pieredze  

Laika periods   No 2000.gada līdz š.dienai 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola  

Imantas 7.līnija 1., Rīgā 

 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore  

Galvenie pienākumi Studiju kursu: sociālais  menedţments, starppersonu komunikācija, 

lietišķā etiķete un protokols, lietvedība sagatavošana, lekciju un semināru 

un praktisko nodarbību  vadīšana, ieskaišu un eksāmenu pieľemšana 

 

Laika periods No 2008.gada septembra līdz š.dienai 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Sia “O.D.A.” , Tērbatas 53, Rīgā 

Profesija vai ieľemamais amats Pārdošanas nodaļas vadītāja 

Galvenie pienākumi Pārdošanas tīkla izveide, sadarbības veidošana, produkta piedāvājuma 

tirgū organizēšana, realizācija 

Laika periods No 2004. gada  līdz 2008.gada augustam 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Mācību centrs „Buts”, Lāčplēša iela 125, Rīga 

Profesija vai ieľemamais amats  Rīgas nodaļas vadītāja 

Galvenie pienākumi Uzľēmējdarbības un pakalpojumu nozares kursu organizēšana, nodaļas 

darba organizēšana, darbinieku piesaiste un darba organizēšana, klientu 

piesaiste,  mācību procesa nodrošināšana, finansu pārskata sagatavošana 

Nozare Mārketings, tirgzinības, menedţments, sociālās zinības,  izglītība 

 

Laika periods 1997.-2004.gads 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Imantas 7. līnija 1., 

Rīgā 

Profesija vai ieľemamais amats Studiju prorektora palīdze 

Galvenie pienākumi Studiju procesa darba organizācija 

 

Laika periods  01.01.1997.-01.07.1997. 
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Profesija vai ieľemamais amats Realizācijas daļas vadītāja 

Galvenie pienākumi  Reklāmas materiālu sagatavošana, klientu piesaistes organizēšana 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

 Jaunais Rīgas teātris, Lāčplēša 25, Rīgā. 

Nozare Kultūra, tirgzinības, mārketings 

 

 

Izglītība  

  

Laika periods 2000.-2002. gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Maģistra diploms, sociālo zinātľu maģistra grāds sabiedrības vadībā 

Galvenie mācību priekšmeti / 

iegūtās profesionālās prasmes 

Valsts tiesības, uzľēmējdarbība, sabiedrības vadība, makroekonomika, 

projektu vadība, vadības teorijas 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Latvijas Universitāte, Aspazijas bulvāris 5, Rīgā 

 

 

Laika periods 1995. – 2000.gads  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Bakalaura diploms, Sociālo zinātľu bakalaura grāds psiholoģijā,  

Augstākās profesionālās izglītības diploms, Psihologa kvalifikācija ar 

specializāciju mārketinga psiholoģijā 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Imantas 7. līnija 1, 

Rīgā 

  

Prasmes  

Dzimtā valoda  latviešu 

  

Citas valodas krievu, angļu,  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu  C

1 

Augstāk

ais 

līmenis 

C1 Augstāka

is līmenis C1 

Augstā

kais 

līmenis 

C1 

Augstā

kais 

līmenis 

B2 

Vidējai

s 

līmenis 

Angļu  

B2 
Vidējais 

līmenis 
B2 

Vidējais 

līmenis 
B1 

Vidējai

s 

līmenis 

B1 

Vidējai

s 

līmenis 

B1 

Vidējai

s 

līmenis 

 

 

 
          

 
(*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes Spēja strādāt komandā un individuāli 
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Organizatoriskas prasmes Pieredze nodaļas vadīšanā,  darba organizēšanā, finanšu atskaišu 

sagatavošanā, klientu piesaistē, tiešajā pārdošanā, mācību procesa 

plānošanā, studentu prakses vietu organizēšanā, studiju kursu 

izstrādāšanā un pasniegšanā 

Datora lietošanas prasmes labas iemaľas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, 

PowerPoint) 

Papildu informācija  

Semināri un kursi 2005.g.04.-22.novembris – kursi „Lietvedība un arhīva dokumentu 

uzkrāšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana” LV arhīvu 

ģenerāldirekcija. 

  

2003.g.6.oktobris – 2004.g.29.marts profesionālā pilnveide programmā 

“Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”(LU)  

 

2003.gada 13.augustā “Personāla vadības lietvedība”.(LPMC) 

 

2002.gada 27.februārī un 13.martā. Seminārs “Lietvedība”. (LPMC) 

2000.gada 24.augusts – Lietvedības dokumentu izstrādāšanas, 

noformēšanas un uzglabāšanas noteikumi. LU (Pašvaldību un projektu 

vadības valsts mācību centrs) 

 

2000.g. 17. – 20. marts -  Sociālpsiholoģiskā dienesta (Sankt-Pēterburga) 

seminārs “Psiholoģiskā konsultēšana”; 

 

1999.g.11.aprīlis – Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas 

seminārs “Nosacījumi biroja darbinieka profesionālam darbam”; 

 

1997.g. 11.aprīlī un 6. maijā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskolas profesionālās meistarības kursi “7 mācīšanas veidi – 

mācīšanas un mācīšanās iespēju paplašināšana”. 

   

 

ESF projekti Projekta koordinatore un lektore: 

2007.gada jūnijs – 2008.gada aprīlis ESF projekts ''Jaunu  profesionālās 

izglītības programmu un tālmācības programmu izveide invalīdiem un to 

īstenošana reģionos'' trīs mācību grupas „Vizuālās reklāmas 

noformētājs”, Datorsistēmu tehniķis”, „Mēbeļu galdnieks”. 

 

2007.gada jūnijs – augusts  „Sociālās atstumtības riskam pakļauto 

iedzīvotāju grupu apmācība pašnodarbinātības uzsākšanai”. Projekts 

(līguma numurs VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./0001/0092/17 

“Pašnodarbinātības uzsākšana”, “Datorprasmes”, “Pārdošanas 

marketings”„Personības pilnveidošana” 

 

2007.gada februāris – jūlijs – ESF projekts „Mācies kopā ar bērnu savai 

un bērna nākotnei” (līguma 

nr.VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1./0001/0187/23) trīs mācību 

programmas – „Personības pilnveidošana”, „Projekta izstrāde”, 

„Datormācības pamati un Interneta izmantošana” . 
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 2006.g. oktobris – 2007.gada jūlijs „Profesionālās izglītības pedagogu 

pedagoģiskās pamatizglītības programma” ( II profesionālās izglītības 

kvalifikācijas līmenis) ( projekta nr. 

2006/0103/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0126/0189)  

 

 2006.gada maijs – 2006.gada decembris  - mācību grupu „Apdares darbu 

strādnieks” un „Floristikas speciālists”  koordinatore ( III profesionālās 

izglītības līmenis)  Jaunu profesionālās izglītības programmu un e-

apmācības programmu izveide invalīdiem un to īstenošana reģionos un 

Rīgā”  (līguma Nr. 2005/4/VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.3.5.1./0001/0001). 

 

Publikācijas Office Manager 2008.gada jūlijs/augusts – Lietišķas sarunas 

 Office Manager 2008.gada septembris – Ţestu valoda attiecībās 

 Office Manager 2008.gada novembris – Protokols 

 

 

10.01.2009 
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  Europass 

Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Vārds / Uzvārds Armands Skarbiniks 

Dzimšanas vieta, gads RĪGA, 1974 

Adrese (pieraksta un dzīves vietas) Rīga, Daugavpils iela 76-33 

Tālrunis 67622013 Mobilais tālrunis 29662740 

E-pasts armann@inbox.lv 
 

 

Pilsonība Latvijas Republikas 
 

 

Dzimums Vīrietis 
 

 

Darba pieredze  

Laika periods 2006 

Profesija vai ieņemamais amats datorzinību pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

Laika periods 1998.g. 

Profesija vai ieņemamais amats datorzinību pasniedzējs   

Darba vietas nosaukums BIZNESA AUGSTSKOLA "TURĪBA" 

Laika periods 1998.g. 

Profesija vai ieņemamais amats informātikas skolotājs 

Darba vietas nosaukums RĪGAS 14.VAKARA (MAIĽU) VIDUSSKOLA 

Laika periods 1996.g.-1998.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Skolotājs 

Darba vietas nosaukums BAUSKAS 1.VIDUSSKOLA 

Laika periods 1995.-1998.g. 

Darba vietas nosaukums VALSTS ĢIMENES VESELĪBAS CENTRS 

 

Izglītība 

 

 

 

Laika periods 2006.gads  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Bakalaura grāds Elektroniskajā komercijā 

Izglītības iestādes nosaukums un veids RĪGAS STARPTAUTISKĀ EKONOMIKAS UN BIZNESA ADMINISTRĀCIJAS 

AUGSTSKOLA 

Laika periods 1993.g.-2003.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

datorzinātľu bakalaura studiju programma 

Izglītības iestādes nosaukums un veids LATVIJAS UNIVERSITĀTE, FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE 

 

Kvalifikācijas celšana  

Laika periods 2003.9.12. 
Semināra\treniľa nosaukums Skolotāju IT kursi 

Izglītības iestādes nosaukums SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBAS CENTRS 

 Laika periods 2001.04.05. 
Semināra\treniľa nosaukums Eiropas datorprasmes sertifikāts  Nr. LV 000274 (ECDL) 
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Izglītības iestādes nosaukums LITTA 

Laika periods 2000.27.10. 
Semināra\treniľa nosaukums Diploms Microsoft Office 2000 (eksperts) 

Izglītības iestādes nosaukums BALTIJAS DATORU AKADĒMIJA 

Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi ļoti labi labi ļoti labi labi 

Angļu valoda   X  X  X 

Vācu valoda   X  X  X 

Krievu valoda  X  X   X 
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 Europass 

Curriculum Vitae 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Smane Taisija  

Personas kods 310563-10238 

Dzimšanas vieta Daugavpils, Latvija 

Adrese  Liepu 19, Daugavpils, LV- 5400, Latvija 

Tālrunis - Mobilais tālrunis 29368712 
  

Pilsonība Latvijas 

  

Dzimšanas datums 1963.gada 31. maijā 

  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā 

Darba pieredze  
  

Laika periods No 2002 līdz šim brīdim 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums  RSEBAA Daugavpils filiāle 

Laika periods No 1995 līdz šim brīdim 

Profesija vai ieľemamais amats lektore 

Darba vietas nosaukums  DU Sociālo zinātľu fakultāte 

Laika periods No 1993 līdz šim brīdim 

Profesija vai ieľemamais amats skolotāja 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Tirdzniecības skola 

 
  

Izglītība  
  

Laika periods 2002 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms, Izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

LU 

Laika periods 1986 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms, Augstākās kvalifikācijas prečziľa kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

LU 

Laika periods 1980 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

atestāts 
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Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Daugavpils 2. vidusskola 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu  *   *   *   

Poļu   *    *   * 
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Europass  

Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Gita Smogorževska 

Tālrunis 67012534 Mobilais tālrunis 29160009 

E-pasts gita.smogorzevska@riga.lv 

Dzimšanas datums 1951.gada 7.aprīlis 

Darba pieredze  

  

Laika periods 2006.- 

Profesija vai ieľemamais amats Dzīvojamo māju apsaimniekošanas uzraudzības nodaļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums Rīgas domes Komunālais departaments 

Laika periods 2003.- 2006. 

Profesija vai ieľemamais amats Apsaimniekošanas departamenta direktore 

Darba vietas nosaukums A/S „Kolonna” 

Laika periods 2003.- 2006. 

Profesija vai ieľemamais amats rīkotājdirektore 

Darba vietas nosaukums SIA „5 ELEMENTI” 

Laika periods 1999.- 2003. 

Profesija vai ieľemamais amats Nekustāmā īpašuma nodaļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcija 

Laika periods 1997.– 1999. 

Profesija vai ieľemamais amats Namīpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums Īpašuma departamenta reorganizācija par Komunālo 

departamentu 

Laika periods 1996. 

Profesija vai ieľemamais amats galvenā speciāliste 

Darba vietas nosaukums Rīgas domes Īpašuma departaments, Komunālās saimniecības 

pārvalde 

Laika periods 1993. – 1996. 

Darba vietas nosaukums Latgales priekšpilsētas TDP valdes Komunālās saimniecības 

dienests 

Laika periods 1991.XII.- 1993. 

Profesija vai ieľemamais amats 46. n/p galvenā inţeniere 

Darba vietas nosaukums Rīgas Latgales priekšpilsētas Raţošanas remonta ekspluatācijas 

pārvalde 

Laika periods 1991.III. – 1991.XII. 

Profesija vai ieľemamais amats arhitekte 

Darba vietas nosaukums Agrofirma kolhozs “Nākotne” 
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Laika periods 1991. 

Profesija vai ieľemamais amats projektu galvenā inţeniere 

Darba vietas nosaukums projektēšanas institūtu “Remontprojekts”, Kompleksās 

projektēšanas nodaļa 

Laika periods 1981. – 1991. 

Profesija vai ieľemamais amats Kompleksās projektēšanas nodaļa, projektu galvenā inţeniere 

 

Darba vietas nosaukums Rīgas pilsētas Dzīvokļu pārvaldes Tehniskās inventarizācijas 

birojs 

Laika periods 1980. – 1981. 

Profesija vai ieľemamais amats Celtniecības nodaļa, grupas vadītāja v.i. 

Darba vietas nosaukums Rīgas pilsētas Dzīvokļu pārvaldes Tehniskās inventarizācijas 

birojs 

Laika periods 1978. – 1980. 

Profesija vai ieľemamais amats Celtniecības nodaļa, vecākā inţeniere 

Darba vietas nosaukums Rīgas pilsētas Dzīvokļu pārvaldes Tehniskās inventarizācijas 

birojs 

Laika periods 1977. – 1978. 

Profesija vai ieľemamais amats Celtniecības nodaļa, inţeniere 

Darba vietas nosaukums Rīgas pilsētas Dzīvokļu pārvaldes Tehniskās inventarizācijas 

birojs 

Laika periods 1976. – 1977. 

Profesija vai ieľemamais amats Tehniskā nodaļa, vecākā tehniķe 

Darba vietas nosaukums Rīgas pilsētas Dzīvokļu pārvaldes Tehniskās inventarizācijas 

birojs 

Laika periods 1973.-1975. 

Profesija vai ieľemamais amats Rīgas pilsētas Dzīvokļu pārvaldes Projektu – tāmju birojs 

Darba vietas nosaukums Rīgas pilsētas Dzīvokļu pārvaldes Tehniskās inventarizācijas 

birojs 

Laika periods 1968. 

Profesija vai ieľemamais amats palīgstrādniece ģeoloģiskā inţenierizpētē 

Darba vietas nosaukums Projektēšanas. instit. “Latgiproprom” 

Izglītība  

  

Laika periods 2006.- 2008. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids 

Rēzeknes augstskola 

Laika periods 1999.– 2006. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

2 līmeľa augstākā profesionālā izglītība, juriste 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids 

Rēzeknes augstskola 

Laika periods 2001. 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

vidējā profesionālā izglītība Komerczinībās, kvalifikācija - 

Īpašuma pārvaldnieks 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids 

Mācību centrs “BUTS” 

Laika periods 1971.- 1973. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inţenierceltniecības fakultāte 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids 

Rīgas Politehniskais institūts 

Laika periods 1969.- 1971. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Arhitektūras fakultāte 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids 

Rīgas Politehniskais institūts 

Laika periods 1958.- 1969. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Vispārējā vidējā izglītība 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids 

Rīgas 3.vidusskola 

 

Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Krievu  Teicami Teicami Teicami 

Vācu  Vidēji Vidēji Vidēji 

  

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

  

 

 

Aktualizēts: 

 

 

 

03.03.2009 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds  Šņepste Vineta 

Adrese Gaismas iela 23, Salaspils  

Tālrunis Darba tālrunis: 

(371) 7500261 

 
  

 

Mobilais tālrunis (371) 29128433 

E-pasts vineta@rsebaa.lv 
  

Pilsonība Latvijas Republika 
  

Dzimšanas datums 15.10.1975 
  

Dzimums sieviete 
  

  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2001.g. – šodien 

Profesija vai ieņemamais amats Lektore; 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Meža iela 3, Rīga 

Nozare Izglītība, pētniecība 

Laika periods 2001.g. -  šodien 

Profesija vai ieņemamais amats   Revidente  
 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA Astrop, Brīvības 180, Rīga  

Nozare Grāmatvedība un audits 

Laika periods 1997.g.-1998.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Grāmatvede  

Darba vietas nosaukums un adrese SIA Salimpex Rīga 
  

Izglītība  
  

Laika periods 1999.g 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms/ sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes EVF Finanšu institūts 

Laika periods 1997.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms/ekonomikas bakalaura grāds 
Diploms/ banku ekonomista kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes EVF Finanšu institūts 
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Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas Angļu, vācu un krievu valodas 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu un vācu valoda   Vidēji   Vidēji   Varu saprasties  labi  labi 

Krievu valoda   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Datora lietošanas prasmes Lietotāja līmenī 

  

Vadītāja apliecība  B. kategorijas  autovadītāja apliecība 
  

Papildu informācija  

  

Publikācijas 
Šľepste V.  Parāda vērtspapīri kā finansēšanas avots Latvijas uzľēmumos//. – 

Rēzekne 2006: Rēzeknes augstskolas starptautiskās zinātniskā konferences 

rakstu krājums, 210-216.lpp. 

Šľepste V. Vērtspapīru tirgus kā uzľēmējdarbību stimulējošs faktors 

ekonomikas globalizācijas apstākļos//.- Rīga 2004 : BAT zinātniskā 

konference, 406-413.lpp 

Šľepste V. The possibilities for the development of national debt securities 

market in the globalization context//.-Tartu 2003 : International Scientific 

Conference Tartu, 403-413 pg. 

Šľepste V., Leitāne L. Parāda vērtspapīru izmantošanas iespējas enerģētikas 

nozares finansēšanā//. – Rēzekne 2002 : Rēzeknes konference, 168-176lpp. 

Šľepste V. Securities market importance in national economics growth//.- 

Rīga 2001: Latvijas Universitātes zinātniskie raksti Nr.644, 653-664lpp. 

Šľepste V. Efektīvas valsts investīciju programmas nepieciešamība 

integrējoties Eiropas Savienībā//. – Rēzekne 2000 : Rēzeknes konference, 

160-164lpp. 
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Europass 
Curriculum Vitae 

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Treiguts Egmonts 

Personas kods 130365-12757 

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 

 

 

 

mailto:egmonts@rsebaa.lv
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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 zinātľu 

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 "Uzľēmējdarbība 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 Andris Vagalis 

Personas kods 070367-10234 

Dzimšanas vieta Krāslava, Latvija 

Adrese  Naujenes ielā 57-1, Daugavpils, LV5414 

Tālrunis 5430270 Mobilais tālrunis +371 26433285 

E-pasts andris@dau.lv, andris@rsebaa-d.lv  
  

Pilsonība Latvijas 

  

Dzimums V 

  

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Dabaszinātľu maģistrs datorzinātnēs 

Darba pieredze  
  

Laika periods no 1998.g. līdz š.d.  

Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA) 

Laika periods 1992.g. līdz š.d. 

Profesija vai ieľemamais amats Asistents 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte, Informātikas katedra 
  

Izglītība  
  

Laika periods 09/1994 - 06/1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms Nr. 000255, Datorzinātľu maģistrs,  

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Daugavpils Universitāte, maģistrantūra, neklātiene 

Laika periods 1988 - 1992 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms par iegūto augstāko izglītību , Diploma Nr. 520622, "Fiziskās kultūras, 

darba apmācības, militārās apmācības pamatu un skaitļošanas tehnikas skolotājs" 

Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Fiziskās audzināšanas fakultāte, pilna laika 

 

 

Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas Krievu, angļu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Krievu  *   *   *   
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Angļu   *    *   * 

  

  

Datora lietošanas prasmes  veiksmīgi nokārtots tests un iegūts "Microsoft Certified Professional" 

sertifikāts par kursu "Implementing and Supporting Windows 95" (070-

064) 

 nokārtots ECDL (European Computer Driving License) pārbaudes tests un 

iegūts ECDL sertifikāts. 

 veiksmīgi nokārtots eksāmens 70-290 “Managing and Maintaining a 

Microsoft® Windows® Server 2003 Environment” un atjaunots MCP 

statuss 

Zinātniskā darbība  

 

 

Piedalīšanās ar referātu cita 

veida konferencēs 

 Andris Vagalis, Vija Vagale, "Kad bērnam uzticēta datorpele", ţurnāls 

"Mans mazais",2001 Nr. 9, 40-41 lpp. 

 Uzstāšanās starptautiskajā konferencē "Person. Color. Nature. Music", The 

Fourth International Conference May 18-21, 2005, Daugavpils, Latvia. 

Referāta tēma: Andris Vagalis, "Open Source Using Facility in Multimedia 

Technologies"  

 Publikācija konferences "Person. Color. Nature. Music", The Fourth 

International Conference May 18-21, 2005, Daugavpils, Latvia rakstu 

krājumā. Andris Vagalis, "Open Source Using Facility in Multimedia 

Technologies" 530-535 lpp 

 Uzstāšanās konferencē. Andris Vagalis, "Atvērtā koda programmatūra 

izglītības sistēmā". Starptautiskā konference "Dabaszinātnes un matemātika 

Daugavpils Universitātē pagātnē un mūsdienās", 2006. gada 1.-3. februārī 

 Publikācija konferences "Information technologies for rural development", 

International Scientific Conference October 19-20, 2006, Jelgava, Latvia 

rakstu krājumā. Andris Vagalis, "Open Source software for Rural 

Development " 28-33 lpp 

 Uzstāšanās konferencē. Andris Vagalis, "Open Source Software for Rural 

Development". Starptautiskā zinātniskā konference "Information 

technologies for rural development ", 2006. gada 19.-20. oktobrī, Jelgavā, 

Latvijas Lauksaimniecības Universitātē 
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  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Jānis Vanags 

Personas kods 200648-10124 

Dzimšanas vieta Latvija 

Adrese  Biķernieku iela 77-46, Rīga, LV – 1039, Latvija  

Tālrunis 7564148 Mobilais tālrunis: 26575502 

Fakss  

E-pasts vanags@rsebaa.lv 
  

Pilsonība Latvijas 

  

Dzimums Vīrietis 

 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Docents  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 1994.gada 

Profesija vai ieņemamais amats No 2004gada – docents ekonomikas un finanšu  katedrā 

 Vadības grāmatvedība, Investīcijas, Komercdarbība, Biznesa vadība, 

Uzľēmējdarbība, Lietiskās biznesa spēles INTOPIA instruktors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola (RSEBAA) 

Laika periods No 1994.gada 

Profesija vai ieņemamais amats    Pasniedzējs - konsultants intensīvajos  kursos  

Vadības grāmatvedība un finansu pamati, Finansu vadība 

Darba vietas nosaukums  SIA Komercizglītības centrs 

Laika periods No 2001 gada 

Profesija vai ieņemamais amats    Pasniedzējs - konsultants Stratēģiskās plānošanas kursos  

Darba vietas nosaukums  Valsts tautas mākslas centrs 

Laika periods No 2005.gada 

Profesija vai ieņemamais amats   Pasniedzējs  Vadības grāmatvedība un projektu analīze  maģistrantūras programmā 

Inovācijas     

   un uzľēmējdarbība                            

Darba vietas nosaukums  Rīgas Tehniskā universitāte  

Laika periods No 1994.gada līdz 2001.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats    Ekonomikas pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Komercskola 

Laika periods No 1979.gada līdz 1993.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Ekonomisko priekšmetu pasniedzējs  
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Darba vietas nosaukums  Mālpils Celtniecības tehnikums 

Laika periods No 1971.gada līdz 1979.gadam  

Profesija vai ieņemamais amats Inženieris 

Darba vietas nosaukums  Ceļu projektēšanas institūts 

Laika periods No 1967.gada līdz 1971.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats   Inţenieris – konstruktors telekomunikāciju nodaļā 

Darba vietas nosaukums  VEF konstruktoru birojs  

Izglītība                                                 
  

Laika periods 2006.gads                                   

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

CASE TEACHING workshop                                     

Izglītības iestādes nosaukums un veids Riga Business School 

Laika periods 2003.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Workshop Consultancy for Management educators  

Izglītības iestādes nosaukums un veids IMTA. Bled School of Management 

Laika periods 1998.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

International MBA 

Izglītības iestādes nosaukums un veids EHSAL Management school 

Laika periods 1998.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

   Decision Base, Effective leadership, Practical team building, Personal selection and 

performance appraisal 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids SIA Komercizglītības centrs 

Laika periods 1996.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

  Instruktoru semināru cikls (Dallasa, Viskonsina, Tallina) 

   ekonomikas skolotājiem 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Economics America 

Laika periods 1996.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

   PHARE kursu vadītāju seminārs programmai “Finansu grāmatvedība vadītājiem” 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids LR Finanšu ministrija 

Laika periods 1968. - 1977.gads   

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inţeniera kvalifikācija  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskā universitāte 

Laika periods 1963. - 1967.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Tehniķa – tehnologa kvalifikācija 
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Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Elektromehāniskais tehnikums 

 
  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas  Angļu, krievu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Krievu  *   *   *   

Angļu  *    *   *  
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  Europass 
Curriculum Vitae 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Vīka Ināra 

Personas kods 310351-11571 

Dzimšanas vieta Kuldīga, Latvija 

Adrese  Rubeņu iela 76, LV-2008, Jūrmala, Latvija 

Tālrunis 7766075 Mobilais tālrunis 9228929 

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, prof. 

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 

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 Darba tālrunis: 
(+371) 29495550 

 
  

 

Mobilais tālrunis (+371) 29495550 

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, Meţa 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. - 2007.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Docente, asoc.prof.  

Darba vietas nosaukums un adrese Biznesa augstskola Turība,  

Rīgas ekonomikas un kultūras augstskola,  

Stradiľa universitāte,  

Banku augstskola,  

Valsts administrācijas skola 

 

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 
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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.-2007.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 

Starptautiskā sadarbība Internacionālā nedēļa 2007 Viļľā, Viļľas kooperatīvā koledţa 

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 “Menedţmenta uzlabošana un 

kvalitātes nodrošināšana uzľēmumā”, 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, Kauľa, 2004. 

CEEMAN seminārs Consultancy for Management Educators Workshop, 

Slovēnija, 2005. 

 

 

Dzimtā valoda Latviešu 

  

Citas valodas Angļu un krievu valodas 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstī
šana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda  
 vidēja  vidēja   Varu saprasties  labi  

vidēj
a 

Krievu valoda  
 teicami  teicami  teicami  teicami  

teica
mi 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Datora lietošanas prasmes MS Office 2001 
 

Vadītāja apliecība  B. kategorijas  autovadītāja apliecība 
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Publikācijas 1. Uzņēmuma mācību sistēma kā korporatīvās kultūras sastāvdaļa/ Pētījumi pieaugušo 
pedagoģijā, LU akadēmiskais apgāds,2005 

2. Kvalitātes vadības sistēma augstākajā izglītībā / Latvijas Zinātņu Akadēmijas vēstis, 
Rīga, 2002. 

3. Komunikācija kā vadības objekts // Starptautiskā zinātniskā konference "Komunikācija 
un kopība", LLU Humanitārais institūts, Jelgava, 2001. 

4. Augstskola kā pedagoģiskā sistēma // Starptautiskā konference “Ekonomisko un 
sociālo attiecību transformācija: procesi, tendences, rezultāti”, Biznesa augstskola Turība 
,2001, 417 - 422. lpp. 

5.  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. 

6. 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. 

7. Quality Manegement in Hight Professional Education // Starptautiskā konference 
“Economic Reform in Eastern and Central Europe", Klaipēdas Universitāte, Klaipēda, 
1999, 353 - 355. lpp. 

8. 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. 

9. 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.  

10. 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. 

11. Vīra R. Augstākās profesionālās izglītības kvalitāte // Zinātniski praktiskās konferences 
“Latvijas uzņēmēja konkurētspēja un izglītība” rakstu krājums, Rīga: Biznesa augstskola 
Turība, 1998, 86. - 90. lpp.  

12. Vīra R. Dialoga metodes pedagoģiskie aspekti / Konferences “Ekonomikas nozares 
zināšanas speciālista karjeras izaugsmē” tēzes, Rīga: Turības mācību centrs, 1997, 18. - 
20. lpp.  

13. Vīra R. Augstākās profesionālās izglītības kvalitāte / Skolotājs.-RaKa, 1998- Nr.10, 18. 
- 20. lpp. 

14. 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 Visvaldis Vrubļevskis  

Tālrunis 67406668 Mobilais tālrunis 29540552 

Fakss 67406668 

E-pasts vvisvaldis@inbox.lv 

Dzimšanas datums 1936.gada 5.februārī 

Darba pieredze  

  

Laika periods 1997 -…….  

Profesija vai ieľemamais amats Pētnieks enerģijas ekonomijas un menedţmenta laboratorijā 

Darba vietas nosaukums Latvijas Zinātľu akadēmija 

Laika periods 1997 -…….  

Profesija vai ieľemamais amats Siltuma un gāzes katedras docents 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā Universitāte 

Laika periods 1998 – 2004 

Profesija vai ieľemamais amats Izglītības sistēmas attīstības projekta (ISAP) un Pasaules Bankas projektu 

energoefektivitātes eksperts 

Darba vietas nosaukums Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija 

Laika periods 1992 – 1998 

Profesija vai ieľemamais amats Būvuzľēmuma direktors 

Laika periods 1988 – 1992 

Profesija vai ieľemamais amats Saimnieciskās darbības uzľēmuma direktors 

Laika periods 1965 – 1997 

Profesija vai ieľemamais amats Siltuma un gāzes katedras lektors 

Darba vietas nosaukums Rīgas Politehniskais Institūts 

Laika periods 1956 – 1987 

Darba vietas nosaukums Projektēšanas organizācijas Rīgā 

Izglītība  

Laika periods 1997  

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inţenierzinātľu doktora grāds 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Zinātľu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts. 

Laika periods 1965 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inţenieris specialitātē „Siltumapgāde, gāzes apgāde un ventilācija” 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Politehniskais Institūts 

Aktualizēts:  

mailto:vvisvaldis@inbox.lv
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  Europass 
Curriculum Vitae 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Tatjana Zakutajeva 

Personas kods 210556-10600 

Dzimšanas vieta Rīga, Latvija 

Adrese    Kalnciema iela 60-4, LV-1046,Riga, Latvija  

Tālrunis +371 7618492 Mobilais tālrunis +371 28888693 

E-pasts tania@rsebaa.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimums sieviešu 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

docente, Mg.paed., Int.Ex.MBA 

Darba pieredze  
  

Laika periods 2000. – š.d.   

Profesija vai ieņemamais amats   Valodu katedras docente, studiju programma „Biznesa komunikācijas” 

Darba vietas nosaukums    Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA) 
 

Laika periods 2005. – 2006.  

Profesija vai ieņemamais amats Ārzemju klientu administratore 

Darba vietas nosaukums Patentu aģentūra „Intels-Latvia” 
 

Laika periods 2005 

Profesija vai ieņemamais amats Komunikācijas psiholoģijas lektore,  studiju programma Tūrisma un viesmīlības nozares 
uzņēmumu vadība” 

Darba vietas nosaukums Biznesa augstskola „Turība” 
 

Laika periods 2000. – 2005. 

Profesija vai ieņemamais amats Valodu katedras lektore, studiju programma „Biznesa komunikācijas” 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA) 
 

Laika periods 1998. – 2000. 

Profesija vai ieņemamais amats Valodu katedras lektore amatu apvienošanas kartībā, studiju programma „Biznesa 
komunikācijas” 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA) 
 

Laika periods 1996. – 2000. 

Profesija vai ieņemamais amats   angļu valodas lektore bakalauru un maģistrantūras studiju programmā 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā Universitāte, Valodu institūts 

Laika periods 1992. – 1995. 

Profesija vai ieņemamais amats   angļu valodas, lietišķas ekonomikas un biznesa pamatu skolotāja  

http://www.turiba.lv/index.php?d=649
http://www.turiba.lv/index.php?d=649
http://www.turiba.lv/index.php?d=649
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Darba vietas nosaukums Rīgas 53. vidusskola 
 

Laika periods 1991. – 1992. 

Profesija vai ieņemamais amats sekretāre-referente, tulks 

Darba vietas nosaukums Preses aģentūra „Novosti” 
  

  

Izglītība  
  

Laika periods  2001. – 2004. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

   Diploms / International Executive MBA 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Solfordas Universitāte, Starptautiskā menedžmenta maģistrantūra 
 

Laika periods 1994. – 1996. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms / pedagoģijas maģistrs 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes maģistrantūra 
 

Laika periods 1976. – 1982. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms ar izcilību C Nr. 465881 / filologs, angļu valodas pasniedzēja 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Valsts Universitāte, Svešvalodu fakultāte 
 

Laika periods 2006.01.10-02.10 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts /  Case Teaching workshop with Randy Kudar Ph.D. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Biznesa skola 
 

Laika periods 2006.30.08 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts / 6th International Entrepreneurship Forum 2006 “New Venture Creation and the 
Creative Trajectory: Entrepreneurship, Innovation and Creativity in Business” Master Class 
“Business Creation and Growth” 

Izglītības iestādes nosaukums un veids   University of Essex, RSEBAA 
 

Laika periods 2006. 23.-27.01 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts / Angļu valodas speciāliem mērķiem mācīšanas metodika 

Izglītības iestādes nosaukums un veids LU Moderno valodu fakultāte, Britu padome 
 

Laika periods 2005. 26.11 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts / Starptautiskajā konference „Eiropas valodu portfelis starptautiskajā apritē un 
Latvijā” 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Valodu mācību centrs 
 

Laika periods 2005. 8.07 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts / Longman Tertiary Level Conference „The History of Innovation: Meeting the 
Needs of Today and of Tomorrow”                                   

Izglītības iestādes nosaukums un veids Britu padome 
 

Laika periods 2004. 6.-7.05 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

2. Baltijas menedžmenta asociācijas konference „Vadītāju konkurētspējas veicināšana 
Baltijā”                                                                                                                                                                                                                                                                                

Izglītības iestādes nosaukums un veids Baltijas Menedžmenta attīstības asociācija, RSEBAA, Banku augstskola, Turība 
 

Laika periods 2001. aprīlis-maijs 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Dr. R. E. Johe lekciju kurss „Starptautiskais bizness” 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  RSEBAA 
 

Laika periods 1992. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Apliecība Nr. 000766 / grāmatvedis 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Birznieka Biznesa centrs 

Prasmes  

Dzimtā valoda Krievu 

Citas valodas Angļu, latviešu, franču 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Angļu valoda  v   v   v   

Latviešu valoda  v   v   v   

Franču valoda    v   v   v 

  

Citas prasmes PC lietotājs 
  

Zinātniskā darbība  

 

Kvalitātes sistēmu izstrāde akadēmiskā personāla darba uzlabošanai un šo sistēmu 

aprobēšana augstskolā 

 Intelektuālā īpašuma aizsardzība Latvijā 

Publikācijas atbilstošajā zinātľu 

nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

 

 

 

 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 

apgādos)  

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

  
 
“Academic Acculturation of Latvian Students at British Universities”, Tatjana 

Zakutajeva, Anna Wells, RSEBAA Starptautiskas zinātniskas konferences rakstu 

izlase, 2007, Rīga. 

 

“Enhancing Small and Medium-sized Enterprises Competitiveness through 

Intellectual Property Protection and Management: the Regulations of Trademark 

Use and Registration in Latvia”, Tatjana Zakutajeva, RSEBAA Starptautiskas 

zinātniskas konferences rakstu izlase, 2007, Rīga, 42. lpp. 

 
“The Feasibility of Developing an Effective Measurement System for Monitoring 

and Improving the Performance of Academic Staff”, Tatjana Zakutajeva, RSEBAA 

Starptautiskas zinātniskas konferences rakstu izlase, 2006.Rīga, 215.-223. lpp.  
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Piedalīšanās ar referātu (jebkura 
veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

Rīga, RSEBAA, Starptautiskā zinātniskā konference „Employment and Labour 

Market Movements – Conflicting Paradigms in a Globalised World”,  2007.01.02-

02.02,  “Academic Acculturation of Latvian Students at British Universities”, 

Tatjana Zakutajeva, Anna Wells, RSEBAA Starptautiskas zinātniskas konferences 

rakstu izlase, 2007., Rīga  

 

Riga, RISEBA, 6
th 

International Entrepreneurship Forum 2006 “New Venture 

Creation and the Creative Trajectory: Entrepreneurship, Innovation and Creativity 

in Business”, 2006.31.08-01.09 “Enhancing Small and Medium-sized Enterprises 

Competitiveness through Intellectual Property Protection and Management: the 

Regulations of Trademark Use and Registration in Latvia”, Tatjana Zakutajeva, 

RSEBAA Starptautiskas zinātniskas konferences rakstu izlase, 2007., Rīga, p.42. 

 

Rīga, RSEBAA, Starptautiskā zinātniskā konference „The Next Decade 

Challenges for Business”, 2006.02.02-03.02, “The Feasibility of Developing an 

Effective Measurement System for Monitoring and Improving the Performance of 

Academic Staff”, Tatjana Zakutajeva, RSEBAA Starptautiskas zinātniskas 

konferences rakstu izlase, 2006., Rīga, 215.-223. lpp.  
  

Piedalīšanās ar referātu cita veida 
konferencēs 

 

  

Papildu informācija  
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III.Pielikums 

 

Senāta sēdes protokols 
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IV. Pielikums 

 

Zinātniskā darba atskaite 
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Zinātniskās darbības pārskats par 2007./2008.gadu 

 

1. Zinātniskā darba virzieni 

1) Uzľēmējdarbības vadība, t.i. zinātnes apakšnozare, kura pēta vadības procesus 

privātfirmās un citos uzľēmumos, lai iegūtu maksimālu peļľu, realizējot preces un 

pakalpojumus. Tajā izstrādā saimnieciskā uzľēmuma racionālās un ilglaicīgās 

funkcionēšanas nodrošināšanas teoriju, metodes un paľēmienus, aplūkojot uzľēmumu kā 

sareţģītu sistēmu, kura funkcionē citā lielākā sistēmā un kuras sastāvā funkcionē liels 

skaits apakšsistēmu, un paredzot visu šo sistēmu mērķu savstarpēju saskaľošanu. 

 

2) Biznesa vides pētījumi  

3) Intelektuālā uzľēmējdarbība 

4) Komercdarbības attīstības specifika Latvijā 

5) Biznesa makrovides novērtēšana un analīze 

6) Lauksaimniecības un lauku politikas ietekme uz lauksaimniecības sektora attīstību 

Latvijā 

7) Matemātiskās metodes ekonomikā 

8) Konkurences pētījumi Latvijā 

 

2. Zinātniskie darbinieki: 

 

1) Vulfs Kozlinskis 

2) Aleksejs Nipers 

3) Leonīds Grīnglazs 

4) Danuta Jasjko 

5) Ērika Pančenko 

6) Līga Leitāne 

7) Irina Kuzmina 

8) Irina Pilvere 

 

3. Zinātniskās publikācijas 

 

2007./2008.gada zinātniskās publikācijas galvenokārt ir ekonomikas un vadības jomā. 

Zinātnisko publikāciju autori: D.Jasjko, T.Ivanova, Ē.Pančenko, I.Bērziľa, K. Gorbunova, N. 

Konovalova, S. Blumberga, L.Grīnglazs, L.Krēmers, A.Nikolajevs, I. Kuzmina,  A. Čirjevskis, 

I. Ludviga, T.  Zakutajeva   

 

1. Jasjko D. The role of CAP support for development of the agricultural sector and 

competitiveness of food products: some comparisons among EU countries// 23 rd NJF 

Congress  „Trends and Persectives in Agriculture”, Nordic Association of Agricultural 

Scientists. NJF report. Vol 3, Nr 2, 2007. 129.-130.pp. 

2. I.Bērziľa, I.Germane. Slepenais ierocis – iekšējais mārketings// Office Manager- Nr.31, 

jūlijs/augusts, 2007.:52. – 55.lpp. 

3. K. Gorbunova. Анализ потоков трудовых ресурсов Латвии// Baltijas Foruma 12. 

starptautiskā konference ”Latvijas ekonomikas līdzsvarota attīstība: problēmas, riski, 

perspektīvas”, notika 2007. gada 25. maijā., 148. – 158. lpp. 
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4. L.Grīnglazs, J.Kopitovs, A.Muravjovs Multiproduct Inventory Control Models with Fixed 

Interval Between Moments of Ordering.: Proceedings of the 7
th

 International Conference 

“RELIABILITY and STATISTICS in TRANSPORTATION and COMMUNICATION” 

(RelStat'07), October 24-27, 2007, Riga, Latvia, p. 149 

5. N. Konovalova Eksperts: Uzkrājums veidot nav sareţģīti, „Neatkarīgā Rīta Avīze”, 

14.06.2007. 

6.  N. Konovalova Создание накоплений зависит от личных финансовых целей 

каждого// „Телеграф”,15.06.2007 

7. L.Krēmers «Использование языков онтологии для обмена знаниями в   

информационных системах , Rīga 2007. TSI. 

8. I. Kuzmina Latvian Financial Reporting and International Harmonisation.// International 

Journal of Applied Finance for Non-Financial Managers. ISSN 1742-528X. Volume:2, 

issue:2, UK. Htpp://www.managementjournals.com 

9. S. Blumberga Vadītāju vīriešu un sieviešu apmierinātības ar darbu, lojalitātes pret 

profesiju un nodoma aiziet no darba atšķirības// DU konferences „Person. Color. Nature. 

Music.” rakstu krājums, 2007. 

10. A.Nikolajevs. Darba tirgus un ekonomikas pārdegšanas problēma// Reģiona ekonomiskās 

vadības aktuālas problēmas.// Santpēterurga, 17. – 19.04.2008. 

11. A. Čirjevskis How to Create Competence-based Synergy in M&A?// The ICFAI Journal of 

Mergers & Acquisitions. India. “, Vol. IV No 1, ISSN 0972-9232. Reference N313-2007-03-

03-01. March 2007. 

12. A. Čirjevskis, I. Ludviga  Competitive Advantage based on Cultural Identities of 

Localities in the Era of Globalization// Uncertain Transformation – New Domestic and 

International Challenges. Proceedings of the International Conference. Riga, November 9-11, 

2006., - Proceedings, Latvijas Universitāte, 2007. 

13. Ē.Pančenko. Konkurence graudu un to produktu raţošanas tirgū 

(http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/petijumi/konkurence_graudu_nozare.pdf) 

14. T.  Zakutajeva Enhancing Small and Medium-sized Enterprises Competitiveness 

through Intellectual Property Protection and Management: the Regulations of 

Trademark Use and Registration in Latvia// RSEBAA Starptautiskas zinātniskas 

konferences rakstu izlase, 2007, Rīga, 42. lpp. 

15. Auziľš A., Nipers A., Kozlinskis V. Effect of value Added Tax Rate Changes on Market 

Equilibrium.// Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure 

Development, ISSN 1822-6760, UDK 658(474.5)(06)Va 24, p. 15- 23, Akademija, 2008 

 

4. Doktora studiju programma 

 

2007./2008. gadā doktorantūrā studē  11 doktoranti (4 - 1.gada doktoranti; 7- 2.gada 

doktoranti) 

2.gada doktoranti uzsākuši promocijas darbus atbilstoši apstiprinātajām tēmām: 

 

Nr. Vārds Uzvārds Promocijas darba tēma Vadītājs 

1 Ginta Krivma 
Sievietes vieta un loma uzľēmumu 

augstākā līmeľa vadībā Latvijā 

M.Phil. PhD 

(cantab.) Roberts 

Ķīlis, SSE Riga 

2 Aleksejs  Busarovs 
Sociālie tīkli, virtuālā vide un to 

nozīme 

Asoc.prof. 

J.R.Kalniľš, 

 VeA 

3 Maksims  Koļuškins 
Vadības optimizācija sporta nozares 

uzľēmumos 

Asoc.Prof. Dr.oec. 

Aleksandrs 

Gutkins, LU 

http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/petijumi/konkurence_graudu_nozare.pdf
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4 Sandra Andermane 

Morāles kā vērtību sistēmas daļas 

ietekme uz vadības lēmumu kvalitāti 

un organizāciju darbības rezultātiem 

Prof. Dr.habil.oec. 

V. Kozlinskis 

5 Tatjana  Jegorova 
Uzľēmuma dzīves cikla vadīšana 

saistībā ar tā emocionālo intelektu 

Tiek meklēts jauns 

vadītājs 

6 Iveta Ludviga 
Kultūras identitāte kā konkurētspējīgas 

priekšrocības veidošanas avots. 

Asoc.Prof. Dr.oec. 

A. Čirjevskis 

7 Liesma  Baltā 

Biotehnoloģiju nozares attīstība 

Latvijā: problēmas un stratēģijas 

izstrāde  

Dr.sc.ing. Artūrs 

Lindemanis 

RSEBAA 

 

5. Zinātniski pētnieciskie projekti 

 

1) Projekts Nr.04.1446 „Izglītības ekonomiskā efektivitāte Latvijā. Izglītības ietekme uz 

ienākumu apjomu un nodarbinātības līmeni‖. 
Projekta vadītājs: Andrejs Nikolajevs. 

Projekts tiek izpildīts: RSEBAA Daugavpils filiālē 

Projekta laika posms: 2005 – 2007 

2) Latvijas Zinātnes Padomes projekts Nr. 05. 1904 ―Agri-food tradable and non-

tradable goods in European market: opportunities for policy and production 

strategies‖ 

Projekta dalībnieks: Danute Jasjko 

Projekta laika posms: 2005-šodien 

3) Latvijas Zinātnes Padomes grants:  „Uzľēmējdarbības vides attīstības monitoringa 

veikšana Latvijas reģionos un tā metodoloģiskās bāzes pilnveidošana‖.  

Projekta vadītāji: Jānis Vucāns(VeA) 

Projekta eksperts: Vulfs Kozlinskis  

Projekta laika posms: 2006-2007 

4) NVA ESF projekts „Jaunu nodarbinātības iespēju izpēte uz zināšanām balstītā 

sabiedrībā cilvēkresursu un mūţizglītības aspektā Kurzemes reģionā”  

Projekta vadītājs: Jānis Vucāns (VeA) 

Vadošais pētnieks: Vulfs Kozlinskis  

Projekta izpildes termiľš 06.2006 – 06.2007. 

5) Projekts„Diferencētas pievienotās vērtības nodokļa likmes atsevišķām pārtikas 

grupām ietekme uz šo produktu patēriľu un šo produktu raţotāju konkurētspēju”   

Projekta zinātniskais vadītājs: Vulfs Kozlinskis 

Projekta izpildes termiľš: 2007.gads 

6) LR Zemkopības Ministrijas pasūtītais projekts  „Piensaimniecības nozares attīstības 

analīze un konkurētspējas novērtējums Latvijā un Eiropas Savienības tirgū” 

Projekta vadītāja: Danute Jasjko 

Projekta izpildes termiľš: 2007.gads 

7) Projekts  „Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības SAPARD programmas 

paveiktā (Ex-post) novērtējums” 

Projekta eksperts: Vulfs Kozlinskis 

Projekta izpildes termiľš: 2007.gada augusts – novembris 
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6. Zinātniskās darbības finansējums tūkstošos Ls 

 

Izdevumi zinātniskajam darbam 2007./2008. – Ls 39513 

 

7. Konferences 

 

RSEBAA organizētā starptautiskā zinātniskā konference10. – 11.04.2008.:  

 “Sustainable business development under scenarios of possible economic slowdown”  

 

Dalība konferencēs 2007 

Latvija, Jelgava Ziľojums “Ekonomikas un biznesa studiju ietvaros 

izmantojamās situāciju analīzes metodes” Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes metodiskā darba konference 

“Studiju kvalitāte”, 19.01.2007. Jelgavā 

(http:/www.llu.lv/?ri=699) 

 

Latvija, Rīga Latvijas Universitāte, Zinātniskā konference, 05.02.2007. 

Latvija, Rīga Konference “Problēmas Latvijas darba tirgū”, 13.06.2007. 

Labklājības Ministrija 

Latvija, Rīga Seminārs “Latvijas nacionālā ekonomika un cilvēkresursu 

attīstības problēmas un stratēģijas”, 4.04.2007. Rīgas 

Tehniskā universitāte 

Helsinki, Vācija, 

Salforda 

ERASMUS: 

 HAAGA Helsinki, Somijas bizness Baltijā (8stundas), 

03.2007. 

 Rosenheima biznesa skola, Vācijas bizness Latvijā (8 

stundas), 04.2007. 

 Salfordas Universitāte (8 stundas), 06.2007. 

Latvija, Rīga Rīga, RSEBAA, Starptautiskā zinātniskā konference 

“Darbaspēka un darba tirgus mobilitāte– konfliktējošas 

paradigmas globalizētā pasaulē”, 01. – 02.02. 2007.  

Latvija, Rīga “Latvijas studentu pielāgošanās augstskolai” LU 

65.Konference, Psiholoģija, 08.02.2007. 

Latvija, Jelgava DU konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika”, 17. – 

21.09.2007. 

Mančestera, 

Lielbritānija 

Starptautiskā konference par vecāku cilvēku diskrimināciju 

un nodarbinātību ziemeļrietumos, 12.06.2007. 

Latvija Rīga Studentu zinātniski pētnieciskā konference “Mārketinga 

zināšanas praksē”, RSEBAA, 20.04.2007. 

Dānija, Kopenhāgena NJF kongress “Lauksaimniecības tendences un 

perspektīvas”, 1.sekcija “Skandināvu lauksaimniecība 

globalizētā tirgū”, 26. -29.2007. (http://www.njf2007.dk/) 
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V. Pielikums 

 

Atsauksmes par studiju programmu 
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VI. Pielikums 

 

RSEBAA kvalitātes sistēma
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EQUIS

RSEBAA kvalitātes vadības sistēma

LR IZM 

prasības

RSEBAA 

standartizētā 

dokumentācija un 

procedūras

Kvalitātes vadības 

standarti

(TQM; ISO 9001-2000

un tml.)

RSEBAA

iekšējie

standarti

Klientu

prasības

(apmierinātība)

Starptautiskās 

prasības

AIKNC

prasības RSEBAA

Informācijas

sistēma
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VII. Pielikums 

RSEBAA struktūra
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Satversmes sapulce 

Senāts 

 

Rektors 

Studentu pašpārvalde 

 

Šķīrējtiesa 

Revīzijas komisija 

Saimniecības 
daļa Ārējo sakaru 

nodaļa 

Rektora 

palīdze 

UOV programmas 

direktors 

Mārketinga un 

menedţmenta 

katedra 

Ekonomikas un 

finanšu katedra 

Informātikas un 

matemātikas 

katedra 

 

Valodu katedra 

 

Metodiskā 

Padome 
Prorektors 

studiju darba 

Tiesību zinību 

katedra 

Personāldaļa 

Informāciju 

tehnoloģiju 

nodaļa 

 

Metodiķes 

PV programmas 

direktors 

Prorektora 

palīdze 

Zinātnes 

prorektors 

 

Finanšu 

direktors 

 

Vietnieks 
administratīvos 

jautājumos 

Arhīvs 

Asistents 

 

Grāmatveţi 

 

Studiju un 
studējošo 

kredītu 

eksperts 

 

Finansists 

EK programmas 

direktors 

EBS programmas 

direktors 

UOV (1.līmenis) 

programmas 

direktors 

MBM programmas 

direktors 

MBA programmas 

direktors 

VA programmas 

direktors 

 

Bibliotēka 

Studiju kvalitātes 

vadītājs 

Prorektora 

palīdze 

ĀSN palīdze 

Sabiedrisko 
attiecību 

menedţere 

Sabiedrisko 
attiecību 

menedţeres 

asistente 

Starptautisko 
projektu 

vadītāja 

VA 

programmas 

metodiķe 

Rektorāts 

 

RISEBA Consulting 

Starptautiskās 
darbības 

prorektore 

 

Galvenā 

grāmatvede 
Jurists 

Daugavpils 

filiāle 

Uzľēmējdarbības 

katedra 

IB programmas 

direktors 

 

Zinātniskā 

Padome 

Ekonomikas 

un biznesa 
institūts 
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VIII.Pielikums 

 

Diploma un diploma pielikuma paraugi
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RĪGAS STARPTAUTISKĀ EKONOMIKAS UN 

BIZNESA ADMINISTRĀCIJAS AUGSTSKOLA 

 

 

 
 

 

 
 

PIRMĀ LĪMEĽA PROFESIONĀLĀS 

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS  

DIPLOMS 

 

 

Sērija PK E 

Nr. 0001 

 

hologramma 
 

Ar Valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas 

2009.gada 16.jūnija lēmumu 

Nr.2.3.1-29/1 
 

 

 

Irēna Kalniľa 
personas kods 020578-12145 

 

 

 

ieguvusi 
 

 

NAMU PĀRVALDNIEKA SPECIĀLISTA 
kvalifikāciju 

 

Iegūtā kvalifikācija atbilst  

ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 

 

    

 

 

 

        Z.v. 

      Rektors                                                              Boriss Kurovs 

 

      Valsts kvalifikācijas eksāmenu  

      komisijas priekšsēdētājs                              Alberts Zvejnieks 

 

 

Rīgā 

2009.gada 20.jūnijā 

Reģistrācijas Nr.0001 
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3.3. Uzľemšanas prasības: 

Vispārējā vidējā izglītība vai pamatizglītība un 4 gadu vidējā profesionālā izglītība 

4. ZIĽAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM: 

4.1.  Studiju veids:  

Pilna laika studijas  

4.2.  Programmas prasības: 

apgūt namu apsaimniekošanas, sociālās un vadībzinātnes teorētiskos un metodoloģiskos 

pamatus; 

apgūt analītiskā darba iemaņas, prasmi patstāvīgi veikt izpētes un analīzes darbu namu 

apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jomā; 

apgūt zināšanas, prasmi organizēt un novērtēt namu un zemes gabalu funkcionālu 

uzturēšanu tehniskā kārtībā atbilstoši LR likumdošanai un normatīviem aktiem; 

apgūt prasmi vadīt un organizēt celtniecības un uzraudzības pasākumus, piedalīties darbu 

organizēšanā, vadīšanā un nākotnes plānu attīstīšanā; 

apgūt zināšanas un prasmi kvalitatīvi pārvaldīt nekustamo īpašumu ar mūsdienīgo 

tehnoloģiju palīdzību un veicināt drošas dzīves vides veidošanos; 

izstrādāt un aizstāvēt kvalifikācijas darbu 8 kredītpunktu (12 ECTS kredītpunktu) apjomā. 

4.3.  Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums / atzīmes / kredītpunkti: 

A DAĻA (OBLIGĀTA) 

Kursa nosaukums Latvijas 

kredītpunkti 

ECTS 

kredītpunkti  

Novērtējums Balles 

Darba drošība un aizsardzības līdzekļi 2 3   

Energoefektivitāte un energoaudits 2 3   

Informācijas tehnoloģijas 4 6   

Investīcijas nekustamajā īpašumā 2 3   

Inţenierkomunikācijas 2 3   

Komunikāciju psiholoģija 2 3   

Mājokļa dzīves cikls 2 3   

Namu pārvaldības tehnoloģijas 2 3   

Namu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas 

tiesiskie aspekti 

2 3   

Prezentācijas prasme 2 3   

Projektu vadīšana 2 3   

Saimnieciskās un darba tiesības 2 3   

Ugunsdrošība un civilā aizsardzība 3 4.5   

Vadības zinības 3 4.5   

B DAĻA (IEROBEŢOTA IZVĒLE) 

Biznesa ētika 2 3   

Finanšu sistēmas pamati 2 3   

Komercdarbība 2 3   

Kvalitātes vadība 2 3   

Lietvedība specialitātē 2 3   

Makroekonomika 2 3   

Matemātika ekonomistiem 2 3   

Matemātiskā statistika 2 3   

Mārketings 2 3   

Mikroekonomika 2 3   
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Personāla vadība 2 3   

Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā 2 3   

C DAĻA (BRĪVĀ IZVĒLE) 

Biznesa komunikācijas svešvalodā 4 6   

PRAKSE 

Inţenierkomunikācijas, namu 

apsaimniekošana 

8 12 Ieskaite  

Namu pārvaldīšana 8 12 Ieskaite  

GALA PĀRBAUDĪJUMI 

Kvalifikācijas darba izstrāde un 

aizstāvēšana 
8 12   

Kvalifikācijas darba nosaukums:  
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4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 

Apguves 

līmenis 
Atzīme Skaidrojums Atzīmes īpatsvars šīs programmas 

studentu vidū 

ļoti augsts 
10 Izcili  X 

9 Teicami  X 

augsts 
8 Ļoti labi  X 

7 Labi X 

vidējs 

6 Gandrīz labi X 

5 Viduvēji X 

4 Gandrīz viduvēji X 

zems 3-1 Negatīvs vērtējums X 

  Kvalifikācijas ieguvēja svērtā vidējā atzīme: X 

4.5.  Kvalifikācijas klase: „Standarta” 

kvalifikācijas klases „Standarta” piešķiršanas kritērijus skat. 6.1.punktā. 

5. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 

5.1.  Turpmākās studiju iespējas: 

Tiesības studēt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un bakalaura studiju 

programmās. 

5.2.  Profesionālais statuss: 

  Dod tiesības strādāt „Namu pārvaldnieka” profesijā 

6. PAPILDINFORMĀCIJA: 

6.1.  Sīkāka informācija: 

  Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu PD K Nr.0001. 

  Diploma pielikumu latviešu un angļu valodā bez maksas izsniedz  

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA).  

  RSEBAA pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma  „Namu 

apsaimniekošana un pārvaldīšana” ir akreditēta no dd/mm/gggg līdz dd/mm/gggg. 

  Ceturtais kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju 

veikt sareţģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu(ISCED-97 

klasifikācijas 5B līmenis). 
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 RSEBAA ir starptautiski akreditēta Centrālās un Austrumeiropas Menedţmenta 

attīstības asociācijā (CEEMAN) 2001.gada septembrī. 

RSEBAA 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: 

izpildītas visas studiju programmas prasības. 

6.2.  Papildinformācijas avoti: 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA),  Meţa 

ielā 3,  Rīgā, LV-1048, Latvijā, 

 tālr. +371-67500251, fakss 371-67500252,  

 E-pasts: rsebaa@rsebaa.lv, mājas lapa: www.rsebaa.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-d.lv, mājas lapa: www.rsebaa-d.lv 

 

Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC), 

  Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050, Latvijā, 

  tālr. +371-67225155, fakss: +371-67221006 ,  

E-pasts: ieva@aic.lv, baiba@aic.lv, solvita@aic.lv, http://www.aic.lv. 

 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS: 

7.1. Datums: 20.06.2009 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums: ____________________________( B.Kurovs) 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats:   RSEBAA rektors 

7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

 

8. ZIĽAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ: 

 skat. pielikumā.  

mailto:rsebaa@rsebaa.lv
http://www.rsebaa.lv/
mailto:rsebaa@rsebaa-d.lv
http://www.rsebaa-d.lv/
mailto:ieva@aic.lv
mailto:baiba@aic.lv
http://www.aic.lv/
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 3.3. Access requirements: 

  General secondary education or 9-year basic education 

  plus 4-year secondary vocational education 

4.  INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED: 

 4.1. Mode of study: 

  Full-time studies 

 4.2. Programme requirements: 

master theoretical and methodological fundamentals of property management, social 

science and management;  

develop analytical work skills, and the skills to independently manage research and 

analysis of property management and adminsitration; 

master the knowledge and skills to organize and evaluate functional technical 

maintenance of buildings and land to comply with the legislation, laws and regulations 

of the Rebublic of Latvia. 

master the skills to manage and organize constructional and supervisory activities, 

participate in work organization, management and future plan development; 

master the knowledge and skills to qualitatively manage real estate using the modern 

technologies and to contribute to development of safe living environment; 

complete and present a qualification paper which carries 8 credits (12 ECTS). 

 4.3. Programme details (e.g. modules or units studied) and the individual grades/marks/credits 

obtained: 

A PART (COMPULSORY) 

Subject Latvian  

credit points 

ECTS  

credit points 

Evaluation Grade 

Health and Safety and Personal Protective 

Equipment 

2 3   

Energy Efficiency and Audit 2 3   

Information Technology 4 6   

Investment in Real Estate 2 3   

Utilities 2 3   

Communication Psychology 2 3   

House Life Cycle 2 3   

Real Estate Management Technologies  2 3   

Legal Aspects of Property Management and 

Administration  

2 3   

Presentation Skills 2 3   

Project Management  2 3   

Economic and Labour Law 2 3   

Fire Safety and Civil Protection 3 4.5   

Management 3 4.5   

B PART (LIMITED FREE CHOICE) 

Business Ethics 2 3   

Fundamentals of Financial System 2 3   

Entrepreneurship 2 3   

Quality Management 2 3   

Document Management 2 3   

Macroeconomics 2 3   

Mathematics for Economists 2 3   
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Statistics for Economists 2 3   

Marketing 2 3   

Microeconomics 2 3   

Human Resource Management 2 3   

Research Methods in Economics and Business 2 3   

C PART (FREE CHOICE) 

Business Communication in a Foreign Language 4 6   

PLACEMENT 

Utilities, Property Management 8 12 Pass  

Real Estate Management 8 12 Pass  

FINAL ASSESSMENT 

Qualification paper 8 12   

Qualification topic: 

 

 



©RSEBAA, 2009  studiju programma "Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana" (1.līmenis) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

  

4.4. Grading scheme and if available, grade distribution guidance: 

Achievement 

level 
Grade Meaning 

Frequency of the grade among the graduates 

of the 

programme in question 

very high 
10 With distinction X 

9 Excellent X 

high 
8 Very good X 

7 Good X 

medium 

6 Almost good X 

5 Satisfactory X 

4 
Almost 

satisfactory 

X 

low 3-1 Unsatisfactory X 

 

  Weighted average grade of the qualification holder: X 

 4.5. Overall classification of the qualification (in original language): "Standarta”  
  for criteria of Standard classification see 6.1. 

5.  INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION: 

 5.1. Access to further study: 

 Access to 3d year Second-level professional higher education and Bachelor 

programmes 

 5.2. Professional status:    

  Entitles to Property Manager jobs. 

6.  ADDITIONAL INFORMATION: 

 6.1. Additional information: 

This Diploma Supplement is not valid without Diploma PK E No 0001. 

The Diploma Supplement in Latvian and English languages is issued by Riga 

International School of Economics and Business Administration (RISEBA) and provided free 

of charge. 

RISEBA professional graduate programme „Real Estate Management” is accredited 

for the period from dd/mm/yyyy to dd/mm/yyyy. 

Level IV Professional Qualification implies theoretical and practical competence that 

gives an opportunity to perform complicated individual tasks, as well as to organize and manage 

the work of other professionals. 
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  RISEBA was awarded International Quality Accreditation by   

 Central and East European Management Development Association  

 (CEEMAN) in September 2001. 

RISEBA is affiliated to the University of Salford (United Kingdom). 

 

Note on paragraph 4.4. 

 weighted average grade of the qualification holder is calculated as: 

aw=sum(a*f)/sum(f), where: 

 aw - weighted average grade, 

 a - grade in each course of A and B part of the programme, 

 f - course workload in credit points. 

 

Note on paragraph 4.5. 

criteria for awarding Standard classification of the qualification: 

All programme requirements are fulfilled. 

 

 6.2. Further information sources: 

Riga International School of Economics and  

Business Administration (RISEBA), 

 Meza iela 3, Riga, LV-1048, Latvia, Phone: +371-67500251, 

 Fax 371-7500252, E-mail: rsebaa@rsebaa.lv, http://www.rsebaa.lv 
 

Riga International School of Economics and  

Business Administration Daugavpils Branch, 

Mihoelsa iela 47, Daugavpils, LV-5403 Phone +371 5422681, 

Fax +371 542268, E-mail: rsebaa@rsebaa-d.lv, http://www.rsebaa-d.lv 
 

Academic information centre – Latvian ENIC/NARIC  

 Valnu iela 2, LV-1050 Riga, Latvia, 

 Phone: +371-67225155, fax 371-67221006, 

 E-mail: laine@aic.lv, baiba@aic.lv, solvita@aic.lv, http://www.aic.lv . 

 

7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT: 

 7.1. Date: 20.06.2009 

 7.2. Signature:______________________________( B.Kurovs) 

 7.3. Capacity:   RISEBA Rector 

7.4.  Official stamp or seal: 

 

 

 

8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM: 

  see attachment. 

mailto:rsebaa@rsebaa.lv
http://www.riceba.lv/
mailto:rsebaa@rsebaa-d.lv
http://www.rsebaa-d.lv/
mailto:laine@aic.lv
mailto:baiba@aic.lv
http://www.aic.lv/
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IX. Pielikums 

 

Dokumenti, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā RSEBAA nodrošinās 

studiju programmas „Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana‖ studējošajiem iespēju 

turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā izglītības iestādē 
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 X. Pielikums 

 

Saraksts ar papildus akreditācijai nepieciešamo dokumentu atrašanās vietu augstskolā 
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Saraksts ar papildus akreditācijai nepieciešamo dokumentu atrašanās vietu augstskolā 

 

Nr. 

p.k. 
Dokumenta nosaukums Dokumenta atrašanās vieta RSEBAA 

1. RSEBAA akreditācijas lapa Seifā 215.kab. 

2. RSEBAA reģistrācija lapa Seifā 215.kab. 

3. Senāta sēdes protokoli Pie rektora palīdzes 216.kab. 

4. Reklāmas materiāli Mārketinga nodaļā 405.kab. 

5. 
Sadarbības līgumi Pie rektora palīdzes 216.kab.; 

Ārējo sakaru nodaļā 404.kab. 

6. Profesiju standarti Pie prorektora studiju darbā 213.kab. 

7. Prasības RSEBAA pasniedzējiem Pie prorektora studiju darbā 213.kab. 

8. Studējošā rokasgrāmata Pie programmas direktora 213.kab. 

9. 
Nolikums „Par studiju programmu un to 

ikgadējo pašnovērtējuma ziľojumu izstrādi” 

Pie prorektora studiju darbā 213.kab.  

un pie programmas direktora 

10. Ikgadējais pašnovērtējuma ziľojums Pie programmas direktora un mājas lapā  

11. Nolikums par Metodisko Padomi Pie rektora palīdzes 216.kab. 

12. 
Nolikums par RSEBAA realizēto studiju 

programmu Padomēm 
Pie rektora palīdzes 216.kab. 

13. Līgumi par izglītības iegūšanu Pie programmas administratores 207.kab. 

14. Studējošo „Studiju kartes” 
Datorsistēmā pie programmas administratores 

207.kab. 

15.  Studiju programmas „Kursu komplekti” Pie programmas administratores 207.kab. 

16.  Nodarbību saraksti Pie programmas administratores 207.kab. 

17. Metodiskie materiāli Pie programmas direktora 208.kab. 

18. Prakses atskaites Pie programmas administratores 207.kab. 

19. Aptaujas anketas Pie programmas direktores 208.kab. 

20. Aptaujas analīzes kopsavilkums Pie programmas direktores 208.kab. 

21. Kvalifikācijas darbi Bibliotēkā 4.stāvs un arhīvā 

22. RSEBAA zinātniskie raksti  Bibliotēkā 4.stāvs 

23. RSEBAA standarta dokumentācijas sistēma Pie rektora palīdzes 216.kab. un datorsistēmā 

24. Docētāju ikgadējās atskaites Pie prorektora studiju darbā, 213.kab. 

25. 
RSEBAA Informācijas sistēmas 

dokumentācija 

Pie prorektora studiju darbā, 213.kab. 

Informācijas sistēmas nodaļā, 203.kab. 

26. RSEBAA kvalitātes vadības Rokasgrāmata Pie kvalitātes vadības sistēmu vadītāja 216.kab. 

 


