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1. RSEBAA Senāta lēmums par profesionālās augstākās izglītības  
maģistra studiju programmas „Personāla vadība”  

īstenošanas sākšanu 
 

 Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 2003. gada 20. jūnija 
Senāta sēdē (protokols Nr. 6/03) apstiprināja profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 
programmas „Personāla vadība” īstenošanas sākšanu. 
 
 Senāta sēdes protokolu skat. III. pielikumā. 
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2. Licence un akreditācijas lapa 
 

 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas licencēšanas komisija 2003.gada 
23.septembrī nolēma izsniegt RSEBAA licenci par tiesībām īstenot profesionālās augstākās 
izglītības maģistra studiju programmu „Personāla vadība” un piešķirt profesionālā maģistra grādu 
personāla vadībā un kvalifikāciju „personāla vadītājs”. 
 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisija ar 2004.gada 
22.decembra lēmumu Nr.819 nolēma izsniegt RSEBAA akreditāciju par tiesībām īstenot 
profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu „Personāla vadība” (kods 4634519) 
un piešķirt profesionālā maģistra grādu personāla vadībā un kvalifikāciju „personāla vadītājs”. 
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LATVIJAS  REPUBLIKA 

IZGLĪTĪBAS   UN   ZINĀTNES   MINISTRIJA 
I E L A  2, RĪGA, LV 1050, LATVIJA  •   TĀLRUNIS 722241 5   •   FAKSS 7 2 1 3 9 9 2  

LICENCE 

Izsniegta      Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskolai 

par tiesībām īstenot 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmu "Personāla vadība" 
(473422) profesionālā maģistra grāda personāla vadībā un personāla 
vadītāja kvalifikācijas iegūšanai 

Licences termiņš   līdz 23.09.2006 

Licences izsniegšanas datums  2003. gada 23.septembrī 

Licences izsniegšanas vieta Rīga. Latvijas Republika 

Licences Nr. 04037-6 
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3. Dokumenti, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā RSEBAA 
nodrošinās maģistra studiju programmas „Personāla vadība” studējošajiem iespēju turpināt 

izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā izglītības iestādē 
 

 RSEBAA ir parakstījusi līgumus ar citām Latvijas augstskolām, kuros ir apstiprināts, ka 
programmas „Personāla vadība” likvidācijas gadījumā Transporta un sakaru institūts, kā arī 
Biznesa augstskola „Turība” (BAT), nodrošinās programmas studējošajiem iespēju turpināt 
izglītības ieguvi.  
 Dažus sadarbības līgumus skat. IX. pielikumā. 
 
 Programmas „Personāla vadība” likvidācijas gadījumā programmas studējošajiem ir 
paredzēta iespēja turpināt izglītības ieguvi RSEBAA profesionālās augstākās izglītības 
maģistrantūras studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” (kods 4634501) un „Vadība un 
administrēšana” (kods 4634500). 
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4. Maģistra studiju programmas „Personāla vadība” raksturojums 
RSEBAA profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma „Personāla vadība” ir 

izstrādāta atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijai (kods 4634519). 
Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma “Personāla vadība” ietver obligātos 

studiju kursus (A daļa), ierobežotās izvēles studiju kursus (B daļa); brīvās izvēles studiju kursus, 
profesionālo praksi, maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.  

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Personāla vadība” obligāto 
studiju kursu klāsts strukturāli ir sadalīts šādos pamatblokos: 

• personāla resursu vadīšanas sistēma;  
• personāla uzvedības vadīšana; 
• personāla vadīšanas juridiskie aspekti; 
• pētnieciskie, projektēšanas, finanšu un vadībzinības kursi. 

Studiju ilgums un apjoms ir pusotrs gads ar profesionālo augstāko izglītību, kas atbilst 60 
Latvijas kredītpunktiem (90 ECTS) vai divi gadi ar akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju, kas atbilst 80 Latvijas kredītpunktiem (120 ECTS). Ja personām ar akadēmisko 
augstāko izglītību ir nepietiekama profesionālā kvalifikācija, studiju ilgums sastāda divarpus gadus, 
kas saistīts ar papildus prakses apgūšanu 10 kredītpunktu apmērā, un atbilst 90 Latvijas kredītpunktiem 
(135 ECTS). 

RSEBAA kredītpunktu aprēķināšana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un 
zinātnes ministrijas rīkojumu par pāreju uz starptautiskajā praksē pieņemto kredītpunktu vienoto 
sistēmu. Kredītpunkts (KP) ir studejoša studiju darba mērvienība. Viens kredītpunkts atbilst 40 stundu 
studiju slodzes apjomam, kas ietver gan kontaktstundas, gan patstāvīgo darbu. Lai salīdzinātu studiju 
programmu apjomu un studejošo slodzi dažādās augstskolās Latvijā un Eiropas valstīs, KP tiek 
pielīdzināti ECTS ar koeficientu 1,5. 

Studijas maģistra studiju programma „Personāla vadība” dot iespēju iegūt grādu - maģistrs 
personāla vadībā. Pēc sekmīgas programmas apguves tiek piešķirta arī piektā līmeņa profesionālā 
kvalifikācija – „personāla vadītājs”. 

Programmas saturu veido vispārizglītojošie studiju kursi, t.sk. humanitāro un sociālo zinātņu 
teorētiskie pamati un sociālās, komunikatīvās zināšanas; nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas 
tehnoloģiju kursi; nozares profesionālie specializācijas kursi; izvēles kursi; prakses un valsts 
pārbaudījums. Programmas vispārizglītojošie studiju kursi, nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloģiju kursi, kā arī nozares profesionālie specializācijas kursi ir obligāti visiem 
maģistrantiem. Izvēles daļā nepieciešamo kredītpunktu skaitu maģistrants iegūst, izvēloties kursus 
atbilstoši savām interesēm. 
 Programma pilnā mērā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem, kuri 
reglamentē profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas obligāto saturu, proti: 

1. kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē –18 KP 
(ekonomika un darba ekonomika – 3 KP; personāla stratēģiskā plānošana – 3 KP; 
personāla vadības funkcijas – 4 KP; personāla informācijas sistēmas – 2 KP; ES tiesību 
sistēma - 2 KP; darba tiesības un aroda veselība un drošība – 3 K; kvalitātes vadības 
sistēmas –1KP); 

2. pētniecības darbs, jaunrades darba, projektēšanas un vadībzinību kursi – 10 KP (inovācijas 
un kreativitāte – 2 KP; biznesa vadība, finanšu un vadības grāmatvedība – 4 KP; projekta 
vadīšana – 2 KP; Eiropas politiskā un ekonomiskā integrācija – 2 KP); 

3. pedagoģijas un psiholoģijas kursi – 6 KP (organizāciju psiholoģija – 2 KP; sociālā un 
saskarsmes psiholoģija – 2 KP; darba psiholoģija, arodbiedrība un darba devējs– 2 KP); 

4. prakse – 6, 16 vai 26 KP; 
5. maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana – 20 KP. 

Papildus tiek piedāvāti vēl vairāki izvēles kursi (atbilst 1. grupai – personāla lietvedība, lietišķā 
etiķete; 3. grupai – vadīšanas psiholoģija, prezentācijas prasmes). 

Studējošiem, kuriem ir 3-gadīga akadēmiskā augstākā izglītība, papildus jāapgūst 20 KP: 
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personāla lietvedība – 2 KP, uzņēmējdarbība – 2 KP, vadības zinības – 2 KP, vadīšanas psiholoģija 
– 2 KP, kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes – 2 KP, kā arī prakse – 10 KP. 
 Studējošiem, kuriem ir 3-gadīga akadēmiskā augstākā izglītība bez profesionālās kvalifikācijas, 
papildus paredzēta prakse 10 KP apjomā. 

Profesionālo augstākās izglītības maģistra studiju programmu „Personāla vadība” ir iespējams 
apgūt gan pilna, gan nepilna laika studiju formā. Studiju programmas apguves laiks atkarīgs no iepriekš 
iegūtās izglītības: ja iegūta profesionālā bakalaura augstākā izglītība, studiju ilgums - 1.5 gadi, ja iegūta 
akadēmiskā augstākā izglītība ar piešķirtu profesionālo kvalifikāciju - 2 gadi, pretendentiem, kuri 
ieguvuši akadēmisko augstāko izglītību bez profesionālās kvalifikācijas - 2.5 gadi, piektajā semestrī tiek 
paredzēta papildus prakse 10 KP apjomā. (skat. 4.1. līdz 4.6. tabulas). 

Mācības notiek katru nedēļu, pamatā vakaros no plkst. 1730 līdz 2130. Studiju programmas 
uzsākšanu, mācības, iespējamo kursu secību, kā arī sekmīgu studiju programmas apguvi reglamentē 
RSEBAA Senātā apstiprinātie normatīvie dokumenti. 

          4.1. tabula 
Programmas „Personāla vadība” konceptuālais plāns pilna laika 

studijām studējošajiem ar profesionālo augstāko izglītību  
 

  Kredītpunktu skaits  
Studiju kursi 1. gads 2. gads 

 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 
Obligātie kursi (A daļa) 14 13   
Ierobežotas izvēles kursi (B daļa)  6 1   
Profesionālā prakse (B daļa)  6   
Maģistra darbs (A daļa)   20 aizstāvēšana 

Studiju programma kopā: 20 20 20  
 

          4.2. tabula 
Programmas „Personāla vadība” konceptuālais plāns nepilna laika 

studijām studējošajiem ar profesionālo augstāko izglītību 
 

  Kredītpunktu skaits  
Studiju kursi 1. gads 2. gads 

 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 
Obligātie kursi (A daļa) 10 9 8  
Ierobežotas izvēles kursi (B daļa)  4 1 2  
Profesionālā prakse (B daļa)  6   
Maģistra darbs (A daļa)   6 14 

Studiju programma kopā: 14 16 16 14 
 

          4.3. tabula 
Programmas „Personāla vadība” konceptuālais plāns pilna laika 

studijām studējošajiem ar akadēmisko augstāko izglītību (ar kvalifikāciju) 
 

  Kredītpunktu skaits  
Studiju kursi 1. gads 2. gads 

 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 
Obligātie kursi (A daļa) 18 8 7  
Ierobežotas izvēles kursi (B daļa)  2 6 3  
Profesionālā prakse (B daļa)  6 10  
Maģistra darbs (A daļa)    20 

Studiju programma kopā: 20 20 20 20 
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          4.4. tabula 

Programmas „Personāla vadība” konceptuālais plāns nepilna laika 
studijām studējošajiem ar akadēmisko augstāko izglītību (ar kvalifikāciju) 

 

  Kredītpunktu skaits  
Studiju kursi 1. gads 2. gads 3.gads 

 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 
Obligātie kursi (A daļa) 12 8 11 2  
Ierobežotas izvēles kursi (B daļa)  4 2 5   
Profesionālā prakse (B daļa)  6  10  
Maģistra darbs (A daļa)    4 16 

Studiju programma kopā: 16 16 16 16 16 
 

          4.5. tabula 
Programmas „Personāla vadība” konceptuālais plāns pilna laika 

studijām studējošajiem ar akadēmisko augstāko izglītību (bez kvalifikācijas) 
 

  Kredītpunktu skaits  
Studiju kursi 1. gads 2. gads 3.gads

 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 
Obligātie kursi (A daļa) 18 8 7   
Ierobežotas izvēles kursi (B daļa)  2 6 3   
Profesionālā prakse (B daļa)  6 10 10  
Maģistra darbs (A daļa)    10 10 

Studiju programma kopā: 20 20 20 20 10 
 

          4.6. tabula 
Programmas „Personāla vadība” konceptuālais plāns nepilna laika 

studijām studējošajiem ar akadēmisko augstāko izglītību (bez kvalifikācijas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imatrikulācijai RSEBAA maģistra studiju programmā „Personāla vadība” ir sekojošas prasības: 

1. vizmaz 4-gadīgās studijās iegūts profesionālais bakalaura grāds vai tam pielīdzināta 
augstākā izglītība ar tiesībām studēt maģistrantūrā un darba pieredze nozarē, studiju 
ilgums 3-4 semestri vai 1,5 – 2 gadi (60 KP vai 90 ECTS); 

2. 3-gadīgās studijās iegūts akadēmiskais bakalaura grāds (ar piešķirtu kvalifikāciju), 
studiju ilgums 4-5 semestri vai 2 – 2,5 gadi (80 KP vai 120 ECTS); 

3. 3-gadīgās studijās iegūts akadēmiskais bakalaura grāds (bez piešķirtas kvalifikācijas), 
studiju ilgums 5 semestri vai 2,5 gadi (90 KP vai 135 ECTS); 

4. Visiem pretendentiem paredzētas pārrunas. 
 

Studiju programmas mācību process galvenokārt tiek organizēts latviešu valodā, tomēr daži 
specializētie studiju kursi var tikt pasniegti angļu vai krievu valodā. 

  Kredītpunktu skaits   
Studiju kursi 1. gads 2. gads 3. gads 

 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 
Obligātie kursi (A daļa) 12 8 3 4 6  
Ierobežotas izvēles kursi  (B daļa)  4 2 3 2   
Profesionālā prakse (B daļa)  6 10 10   
Maģistra darbs (A daļa)     10 10 

Studiju programma kopā: 16 16 16 16 16 10 
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Programma ir veidota atbilstoši Boloņas deklarācijas principiem, un tās stratēģiskais mērķis ir 
dinamiski attīstīt RSEBAA Latvijas augstākās izglītības sistēmas ietvaros, lai iegūtais grāds un diploms 
būtu atzīti gan Eiropas mēroga darba tirgū, gan būtu noderīgi izglītības turpināšanai citās Eiropas 
valstīs. 

Studiju programmas īstenošanas un attīstības laikā maksimāli tiek ievēroti Latvijas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras (qualifications frameworks) principi, kas sagatavoti Latvijas darba grupā prof. 
A.Rauhvargera vadībā. Proti, profesionālā maģistra grāds personāla vadībā nodrošina zināšanu, prasmju 
un attieksmju kopumu, kas ļauj veikt augsti kvalificētas personāla vadīšanas funkcijas un dod iespēju 
tālākām studijām doktorantūras studiju programmās. Salīdzinot ar bakalaura līmeņa kompetencēm, 
profesionālais maģistrs:  

1) intelektuālās kompetences jomā spēj:  
• komunicēt gan speciālistu, gan nespeciālistu vidē attiecībā uz sarežģītiem akadēmiskiem 

un profesionāliem jautājumiem; 
• patstāvīgi un kritiski formulēt un analizēt sistemātiski sarežģītas praktiskas un inovācijas 

problēmas; 
• patstāvīgi turpināt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju. 

2) profesionālā kompetences jomā ir ieguvis padziļinātas teorētiskās, praktiskās un pētniecības 
iemaņas, kuras spēj izmantot:  

• patstāvīgai pētniecības darbībai; 
• profesionālu problēmu risināšanai un risinājumu ceļu izvēlei; 
• izprast sarežģītus jautājumus un kopsakarības; rast vispārējo konkrētajā un konkrēto 

vispārināt gan praktiskajā, gan pētnieciskajā kontekstā. 
3) praktiskās kompetences jomā spēj:  

• patstāvīgi pieņemt un pamatot lēmumus savā studiju jomā; 
• skatīt perspektīvā un, balstoties uz zinātniskām, teorētiskām un/vai empīriskām metodēm 

un jaunākajām tendencēm, attīstīt praktiskās pieejas savā nozarē. 
Studiju programmā ir iekļauta nepieciešamā prakse un dažādas papildus iespējas – piemēram, 

viesizbraukumi uz citu valstu augstskolām, ar kurām RSEBAA ir parakstīti sadarbības līgumi.  
Pēc sekmīgas studijas programmas pabeigšanas absolventiem pastāv iespēja realizēt savas 

tālākās studijas doktorantūrā. 
 
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Personāla vadība” studiju 

plāni pilna un nepilna laika studijām tiek aplūkoti tabulās 4.7. līdz 4.12. 
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           4.7. tabula 

PPrrooffeessiioonnāāllāāss  mmaaģģiissttrraa  ssttuuddiijjuu  pprrooggrraammmmaass  „Personāla vadība” kursu 
sadalījums pa semestriem un tās apjoms kredītpunktos pilna laika studijām 

 
(personām ar profesionālo augstāko izglītību) 

 
 

Kredītpunktu skaits 
1. gads 2. gads 

 
Nr. 
p.k. 

 
Kursa nosaukums 

 
Daļa 

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

 
Zināšanu 

pārbaudes veids  

 Obligātā A daļa       

1. Ekonomika un darba ekonomika A 3    kontr. darbi, eks. 

2. Personāla stratēģiskā plānošana A  3   kontr. darbi, eks. 

3. Personāla vadības funkcijas, operacionālās personāla 
vadības funkcijas, taktiskā personāla vadība 

A 2 2   kontr. darbi, eks 

4. Organizāciju psiholoģija A 2    kontr. darbi, eks. 

5. Sociālā un saskarsmes psiholoģija A 2    eks. 

6. ES tiesību sistēma A 2    eks. 

7. Darba tiesības A  2   eks. 

8. Aroda veselība un drošība A  1   eks. 

9. Finanšu un vadības grāmatvedība A 1 1   kontr. darbi, eks. 

10. Biznesa vadība A 2    eks. 

11. Personāla informācijas sistēmas A  2   kontr. darbi, eks. 

12. Inovācijas un kreativitāte A  2   kontr. darbi, eks. 

 Kopā:  14 13    

 Ierobežotās izvēles B daļa       

1. Kvalitātes vadības sistēmas B 1    iesk. 

2. Arodbiedrība un darba devējs B 1    eks. 

3. Darba psiholoģija B  1   iesk. 

4. Projektu vadīšana B 2    kontr. darbi, eks. 

5. Eiropas politiskā un ekonomiskā integrācija B 2    eks. 

7. Prakse B  6   iesk. 

 Kopā:  6 7    

 Brīvās izvēles C daļa       

1. Personāla lietvedība C   2  eks. 

2. Lietišķā etiķete C   1  iesk. 

3. Vadīšanas psiholoģija C   2  eks. 

4. Prezentācijas prasmes C   1  iesk. 

5. Biznesa ētika C   2  eks. 

6. Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes  C   2  kontr. darbi, eks. 

 Kopā:       

 Maģistra darbs A   16 4 aizstāvēšana 

 Pavisam kopā:  20 20 16 4  
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           4.8. tabula 
PPrrooffeessiioonnāāllāāss  mmaaģģiissttrraa  ssttuuddiijjuu  pprrooggrraammmmaass  „Personāla vadība” kursu 

sadalījums pa semestriem un tās apjoms kredītpunktos nepilna laika studijām 
 

(personām ar profesionālo augstāko izglītību) 
 

 
Kredītpunktu skaits 

1. gads 2. gads 

 
Nr. 
p.k. 

 
Kursa nosaukums 

 
Daļa 

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

 
Zināšanu 

pārbaudes veids  

 Obligātā A daļa       

1. Ekonomika un darba ekonomika A 3    kontr. darbi, eks. 

2. Personāla stratēģiskā plānošana A   3  kontr. darbi, eks. 

3. Personāla vadības funkcijas, operacionālās personāla 
vadības funkcijas, taktiskā personāla vadība 

A  2 2  kontr. darbi, eks 

4. Organizāciju psiholoģija A 2    kontr. darbi, eks. 

5. Sociālā un saskarsmes psiholoģija A 2    eks. 

6. ES tiesību sistēma A 2    eks. 

7. Darba tiesības A   2  eks. 

8. Aroda veselība un drošība A   1  eks. 

9. Finanšu un vadības grāmatvedība A 1 1   kontr. darbi, eks. 

10. Biznesa vadība A  2   eks. 

11. Personāla informācijas sistēmas A  2   kontr. darbi, eks. 

12. Inovācijas un kreativitāte A  2   kontr. darbi, eks. 

 Kopā:  10 9 8   

 Ierobežotās izvēles B daļa       

1. Kvalitātes vadības sistēmas B 1    iesk. 

2. Arodbiedrība un darba devējs B 1    eks. 

3. Darba psiholoģija B  1   iesk. 

4. Projektu vadīšana B 2    kontr. darbi, eks. 

5. Eiropas politiskā un ekonomiskā integrācija B   2  eks. 

7. Prakse B  6   iesk. 

 Kopā:  4 7 2   

 Brīvās izvēles C daļa       

1. Personāla lietvedība C   2  eks. 

2. Lietišķā etiķete C   1  iesk. 

3. Vadīšanas psiholoģija C   2  eks. 

4. Prezentācijas prasmes C   1  iesk. 

5. Biznesa ētika C   2  eks. 

6. Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes  C   2  kontr. darbi, eks. 

 Kopā:       

 Maģistra darbs A   6 14 aizstāvēšana 

 Pavisam kopā:  14 16 16 14  
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           4.9. tabula 
PPrrooffeessiioonnāāllāāss  mmaaģģiissttrraa  ssttuuddiijjuu  pprrooggrraammmmaass  „Personāla vadība” kursu 

sadalījums pa semestriem un tās apjoms kredītpunktos pilna laika studijām 
 

(personām ar akadēmisko augstāko izglītību) 
 

 
Kredītpunktu skaits 

1. gads 2. gads 

 
Nr. 
p.k. 

 
Kursa nosaukums 

 
Daļa 

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

 
Zināšanu 

pārbaudes veids  

 Obligātā A daļa       

1. Ekonomika un darba ekonomika A 3    kontr. darbi, eks. 

2. Personāla stratēģiskā plānošana A   3  kontr. darbi, eks. 

3. Personāla vadības funkcijas, operacionālās personāla 
vadības funkcijas, taktiskā personāla vadība 

A  2 2  kontr. darbi, eks 

4. Personāla lietvedība A   2  eks. 

5. Organizāciju psiholoģija A 2    eks. 

6. Sociālā un saskarsmes psiholoģija A 2    eks. 

7. Finanšu un vadības grāmatvedība A 2    eks. 

8. ES tiesību sistēma A 2    eks. 

9. Darba tiesības A  2   eks. 

10. Aroda veselība un drošība A 1    eks. 

11. Uzņēmējdarbība A 4    kontr. darbi, eks. 

12. Personāla informācijas sistēmas A  2   kontr. darbi, eks. 

13. Inovācijas un kreativitāte A  2   kontr. darbi, eks. 

14. Vadības zinības A 2    eks. 

 Kopā: 33 18 8 7   

 Ierobežotās izvēles B daļa       

1. Kvalitātes vadības sistēmas B  1   iesk. 

2. Arodbiedrība un darba devējs B   1  eks. 

3. Darba psiholoģija B  1   iesk. 

4. Projektu vadīšana B   2  kontr. darbi, eks. 

5. Eiropas politiskā un ekonomiskā integrācija B 2    eks. 

6. Vadīšanas psiholoģija B  2   eks. 

7. Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes B  2   kontr. darbi, eks. 

8. Profesionālā prakse B  6 10  aizstāvēšana 

 Kopā: 27 2 12 13   

 Brīvās izvēles C daļa       

1. Lietišķā etiķete C   1  iesk. 

2. Prezentācijas prasmes C   1  iesk. 

3. Biznesa ētika C   2  eks. 

 Kopā:       

 Maģistra darbs A    20 aizstāvēšana 

 Pavisam kopā:  20 20 20 20  
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           4.10. tabula 
PPrrooffeessiioonnāāllāāss  mmaaģģiissttrraa  ssttuuddiijjuu  pprrooggrraammmmaass  „Personāla vadība” kursu 

sadalījums pa semestriem un tās apjoms kredītpunktos nepilna laika studijām 
 

(personām ar akadēmisko augstāko izglītību) 
 

 
Kredītpunktu skaits 

 Zināšanu 
pārbaudes veids 

1. gads 2. gads 3. gads  

 
Nr. 
p.k. 

 
Kursa nosaukums 

 
Daļa 

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

 Obligātā A daļa         

1. Ekonomika un darba ekonomika A 3      kontr. darbi, eks. 

2. Personāla stratēģiskā plānošana A   3    kontr. darbi, eks. 

3. Personāla vadības funkcijas, operacionālās personāla 
vadības funkcijas, taktiskā personāla vadība 

A  2 2    kontr. darbi, eks 

4. Personāla lietvedība A   2    eks. 

5. Organizāciju psiholoģija A 2      eks. 

6. Sociālā un saskarsmes psiholoģija A 2      eks. 

7. Finanšu un vadības grāmatvedība A 2      eks. 

8. ES tiesību sistēma A   2    eks. 

9. Darba tiesības A  2     eks. 

10. Aroda veselība un drošība A 1      eks. 

11. Uzņēmējdarbība A   2 2   kontr. darbi, eks. 

12. Personāla informācijas sistēmas A  2     kontr. darbi, eks. 

13. Inovācijas un kreativitāte A  2     kontr. darbi, eks. 

14. Vadības zinības A 2      eks. 

 Kopā: 33 12 8 11 2    

 Ierobežotās izvēles B daļa         

1. Kvalitātes vadības sistēmas B 1      iesk. 

2. Arodbiedrība un darba devējs B   1    eks. 

3. Darba psiholoģija B 1      iesk. 

4. Projektu vadīšana B   2    kontr. darbi, eks. 

5. Eiropas politiskā un ekonomiskā integrācija B 2      eks. 

6. Vadīšanas psiholoģija B  2     eks. 

7. Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes B   2    kontr. darbi, eks. 

8. Profesionālā prakse B  6  10   aizstāvēšana 

 Kopā: 27 4 8 5 12    

 Brīvās izvēles C daļa         

1. Lietišķā etiķete C    1   iesk. 

2. Prezentācijas prasmes C    1   iesk. 

3. Biznesa ētika C    2   eks. 

 Kopā:         

 Maģistra darbs A    4 16  aizstāvēšana 

 Pavisam kopā:  16 16 16 16 16   
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           4.11. tabula 
PPrrooffeessiioonnāāllāāss  mmaaģģiissttrraa  ssttuuddiijjuu  pprrooggrraammmmaass  „Personāla vadība” kursu 

sadalījums pa semestriem un tās apjoms kredītpunktos pilna laika studijām 
 

(personām ar akadēmisko augstāko izglītību bez kvalifikācijas) 
 
 

 
Kredītpunktu skaits 

 Zināšanu 
pārbaudes veids 

1. gads 2. gads 3. gads  

 
Nr. 
p.k. 

 
Kursa nosaukums 

 
Daļa 

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

 Obligātā A daļa         

1. Ekonomika un darba ekonomika A 3      eks. 

2. Personāla stratēģiskā plānošana A   3    kontr. darbi, eks. 

3. Personāla vadības funkcijas, operacionālās personāla 
vadības funkcijas, taktiskā personāla vadība 

A  2 2    kontr. darbi, eks 

4. Personāla lietvedība A   2    eks. 

5. Organizāciju psiholoģija A 2      eks. 

6. Sociālā un saskarsmes psiholoģija A 2      eks. 

7. Finanšu un vadības grāmatvedība A 2      kontr. darbi, eks. 

8. ES tiesību sistēma A 2      eks. 

9. Darba tiesības A  2     eks. 

10. Aroda veselība un drošība A 1      eks 

11. Uzņēmējdarbība A 4      kontr. darbi, eks. 

12. Personāla informācijas sistēmas A  2     kontr. darbi, eks. 

13. Inovācijas un kreativitāte A  2     kontr. darbi, eks. 

14. Vadības zinības A 2      eks. 

 Kopā: 33 18 8 7     

 Ierobežotās izvēles B daļa         

1. Kvalitātes vadības sistēmas B  1     iesk. 

2. Arodbiedrība un darba devējs B   1    eks. 

3. Darba psiholoģija B  1     iesk. 

4. Projektu vadīšana B   2    kontr. darbi, eks. 

5. Eiropas politiskā un ekonomiskā integrācija B 2      eks. 

6. Vadīšanas psiholoģija B  2     eks. 

7. Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes B  2     kontr. darbi, eks. 

8. Profesionālā prakse B  6 10 10   aizstāvēšana 

 Kopā: 27 2 12 13 10    

 Brīvās izvēles C daļa         

1. Lietišķā etiķete C   1    iesk. 

2. Prezentācijas prasmes C   1    iesk. 

3. Biznesa ētika C   2    eks. 

 Kopā:         

 Maģistra darbs A    10 10  aizstāvēšana 

 Pavisam kopā:  20 20 20 20 10   
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           4.12. tabula 
PPrrooffeessiioonnāāllāāss  mmaaģģiissttrraa  ssttuuddiijjuu  pprrooggrraammmmaass  „Personāla vadība” kursu 

sadalījums pa semestriem un tās apjoms kredītpunktos nepililna laika studijām 
 

(personām ar akadēmisko augstāko izglītību bez kvalifikācijas) 
 

 
Kredītpunktu skaits 

 Zināšanu 
pārbaudes veids 

1. gads 2. gads 3. gads  

 
Nr. 
p.k. 

 
Kursa nosaukums 

 
Daļa 

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

 Obligātā A daļa         

1. Ekonomika un darba ekonomika A 3      eks. 

2. Personāla stratēģiskā plānošana A     3  kontr. darbi, eks. 

3. Personāla vadības funkcijas, operacionālās personāla 
vadības funkcijas, taktiskā personāla vadība 

A    3 1  kontr. darbi, eks 

4. Personāla lietvedība A   1 1   eks. 

5. Organizāciju psiholoģija A  2     eks. 

6. Sociālā un saskarsmes psiholoģija A 2      eks. 

7. Finanšu un vadības grāmatvedība A 2      kontr. darbi, eks. 

8. ES tiesību sistēma A  2     eks. 

9. Darba tiesības A  2     eks. 

10. Aroda veselība un drošība A 1      iesk. 

11. Uzņēmējdarbība A 2 2     kontr. darbi, eks. 

12. Personāla informācijas sistēmas A     2  kontr. darbi, eks. 

13. Inovācijas un kreativitāte A   2    kontr. darbi, eks. 

14. Vadības zinības A 2      eks. 

 Kopā: 33 12 8 3 4 6   

 Ierobežotās izvēles B daļa         

1. Kvalitātes vadības sistēmas B 1      eks. 

2. Arodbiedrība un darba devējs B   1    iesk. 

3. Darba psiholoģija B 1      iesk. 

4. Projektu vadīšana B   2    kontr. darbi, eks. 

5. Eiropas politiskā un ekonomiskā integrācija B 2      eks. 

6. Vadīšanas psiholoģija B  2     eks. 

7. Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes B    2   kontr. darbi, eks. 

8. Profesionāla prakse B  6 10 10   aizstāvēšana 

 Kopā: 27 4 8 13 12    

 Brīvās izvles C daļa         

1. Lietišķā etiķete C    1   iesk. 

2. Prezentācijas prasmes C    1   iesk. 

3. Biznesa ētika C    2   eks. 

 Kopā:         

 Maģistra darbs A     10 10 aizstāvēšana 

 Pavisam kopā:  16 16 16 16 16 10  
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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, 
• Izglītība un Kultūra, 
• žurnālā "Mērķis", 
• Бизнес & Балтия, 
• Час, 
• Вести Сегодня, 
• Коммерсант Baltic, 
• Oбразование и карьера. 

 
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 apmaiņas 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 uzņemšanu reklāmas veidā tiek pārraidīta radio – latviešu valodā SWH un 

Skonto, krievu valodā SWH +. 
 

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 uzņemšanu augstskolā. 

 
Augstskola un tās programmas tiek reklamētas : 

• izstādes Latvijā: 
o “Skola 2006” Rīgā, 
o “Izglītības iespējas 2006” Daugavpilī. 

 
Sakarā ar to, ka RSEBAA lielu vērību pievērš starptautisko sakaru paplašināšanai, studentu un 
pasniedzēju apmaiņai, augstskola piedalās arī vairākās starptautiskās izglītības izstādēs citās valstīs. 

• izstādes ārpus Latvijas: 
o 2005. gada  decembrī  izglītības izstāde Tallinā (Igaunijā); 
o 2006. gada februārī izglītības izstāde Viļņā (Lietuvā); 
o 2006. gada februārī izglītības izstāde Ķīnā; 
o 2006. gada maijā izglītības gadatirgus Kazahijā. 
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Studiju programma vienlaikus ar citām reklāmas un informatīvajām aktivitātēm, tiek reklamēta 

arī augstskolas atvērto durvju dienās, kas notiek četras reizes katru pavasari. 
Šajos pasākumos visi studētgribētāji var iepazīties ar augstskolu un tās mācībspēkiem, kā arī tikties ar 
savu izraudzīto programmu direktoriem. 
 

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 divus gadus RSEBAA sadarbībā ar jauniešu žurnālu „Mērķis” organizē jauniešu biznesa 

ideju konkursu, kurā tiek izvērtēti visinteresantākie un radošākie piedāvājumi. Galvenā balva – 
bezmaksas studijas RSEBAA. 

 
Jau otro 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 
programmām. Bet tam, informācija par augstskolu un programmām ir ievietota RSEBAA mājas lapā 
Internetā  www.rsebaa.lv. 
 

Lai uzlabotu iekšējo komunikāciju un informētu studentus, tiek izdota augstskolas avīze „Mana 
RSEBAA”. 
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6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 
no Latvijas valsts viedokļa 

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma “Personāla vadība” ir veidota, lai 
izglītotu un sagatavotu kvalificētus speciālistus konkurētspējīgai darbībai valsts un privātajās 
komercdarbības struktūrās Latvijā un Eiropas Savienībā (ES), ko nosaka: 

 
• valsts ekonomiskie un sociālie apstākļi - Latvijas iestāšanās un integrācijas process ES:  

 ES Padomes prasības nosaka, ka kandidātvalsts var kļūt par ES dalībvalsti, tiklīdz tā ir 
gatava uzņemties dalībvalsts pienākumus un spēj pildīt ES izvirzītos politiskos un ekonomiskos 
kritērijus. Latvijas uzņemšana ES apliecināja, ka valsts kopumā izturējusi iestāšanās kritērijus, 
viens no kuriem ir ekonomiskais kritērijs – funkcionāla tirgus ekonomika, kas spēj izturēt ES 
tirgus konkurences spiedienu. 
 

• ES darba tirgus jaunās iespējas: 
 Iekļaujoties vienotajā ES tirgū, Latvija varēs izmantot tās priekšrocības, ko dod plašs un 
stabils tirgus, brīva preču, pakalpojumu, darbaspēka un kapitāla kustība, tas ir, visizdevīgākos 
nosacījumus ES tirgū.  
 

• Latvijas Ekonomikas ministrijas izstrādātā Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības programma:  
 Programmā uzsvērts, ka valsts izvirza uzdevumu Latvijai nākamo 20-30 gadu laikā 
sasniegt ES valstu vidējo iekšzemes kopprodukta līmeni uz vienu iedzīvotāju. To nevar panākt 
bez izglītotiem un kvalificētiem speciālistiem, kuri var veicināt personāla politiku, organizācijas 
korporatīvu kultūru, komercdarbības vides uzlabošanu, attīstīt komercdarbības kultūru, 
iniciatīvu, aktivitāti. 
 
 RSEBAA esošā darba pieredze, veidojot profesionālo augstākās izglītības maģistra 
studiju programmu „Personāla vadība” un komunicējot ar programmā studējošiem un Latvijas 
Personāla vadīšanas asociācijas (LPVA) locekļiem parāda, ka gan studiju programma, gan 
studiju formas ir ļoti aktuālas, populāras, svarīgas, un ka tām ir lielas attīstības iespējas, ņemot 
vērā Latvijas straujos attīstības tempus un nepieciešamību uzlabot cilvēkresursu vadības politiku. 
 Uz klientu orientētas politikas ieviešana jebkurā organizācijā veicina zināmas pārmaiņas. 
Izmaiņas ietekmē ikvienas organizācijas struktūru, funkcijas, praksi, biznesa procesus un darba 
attiecības tās iekšienē. Tieši personāla speciālisti ir tie, kuriem jāpalīdz organizācijas līderiem 
vadīt cilvēku un organizācijas dinamisko attīstību.  
 Šī studiju programma dod iespēju īsā laikā apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, 
iegūt profesionālo maģistra grādu personāla vadībā un personāla vadītāja kvalifikāciju, 
nepārtraucot praktisko darbu.  
 Ne mazāk svarīgi ir tas, ka tā ir vienīgā Latvijā studiju programma maģistra līmenī, un 
tieši ar to ir saistīta lielā interese par šīs programmas īstenošanu RSEBAA, par ko liecina 
uzņemto maģistrantu  skaita straujais pieaugums – 2005./2006.st.g. trīs riezes lielāks nekā 
2003./2004. st.g.. 
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6.1. Studiju programmas atbilstība Valsts profesionālās augstākās izglītības standartam 

RSEBAA profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma „Personāla vadība” 
veidota, balstoties uz 2001. gada 20. novembra LR Ministru Kabineta Noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi 
par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un atbilst to saturam un apjomam. 
 6.1. tabulā norādītas Valsts standartā izvirzītās prasības profesionālajai augstākajai izglītībai un 
RSEBAA maģistra studiju programmas atbilstība šīm prasībām. 

6.1.tabula 
Maģistra studiju programmas „Personāla vadība” satura salīdzinājums  

ar otrā līmeņa profesionālās augstākas izglītības Valsts standartu 

 
Analizējot studiju programmas „Personāla vadība” satura atbilstību Valsts standarta prasībām, 

var secināt, ka RSEBAA studiju programma pilnībā atbilst Valsts standarta prasībām. Papildus, 
RSEBAA realizētajā studiju programmā „Personāla vadība” uzsvars tiek likts uz jaunākajiem 
sasniegumiem nozares teorijā un praksē, kā arī ar vadībzinību un saskarsmi saistītiem kursiem. 

Lai maģistrantam nodrošinātu iespēju paplašināt sev specifisku zināšanu ieguvi, tiek piedāvāti 
brīvās izvēles studiju kursi un viesizbraukumi. 

Studiju kursu izklāsts: 
1. Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē: 

(ekonomika un darba ekonomika – 3 KP; personāla stratēģiskā plānošana – 3 KP; personāla 
vadības funkcijas – 4 KP; personāla informācijas sistēmas – 2 KP; ES tiesību sistēma - 2 KP; 
darba tiesības un aroda veselība un drošība – 3 K; kvalitātes vadības sistēmas –1KP); 

2. Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi: 
(inovācijas un kreativitāte – 2 KP; biznesa vadība, finanšu un vadības grāmatvedība – 4 KP; 
projekta vadīšana – 2 KP; Eiropas politiskā un ekonomiskā integrācija – 2 KP); 

3. Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi: (organizāciju psiholoģija – 2 KP; sociālā un 
saskarsmes psiholoģija – 2 KP; darba psiholoģija, arodbiedrība un darba devējs – 2 KP); 

4. Brīvās izvēles studiju kursi: (personāla lietvedība -2 KP, lietišķā etiķete – 1 KP, vadīšanas 
psiholoģija – 2KP, prezentācijas prasmes – 1 KP, biznesa ētika – 2 KP, kvalitatīvas un 
kvantitatīvās pētījumu metodes – 2 KP, svešvaloda). 

5. Prakse: – 6, 16 vai 26 KP; 
6. Valsts pārbaudījums: – 20 KP. 

Nr. 
p.k. 

Programmas obligātā 
satura daļas 

Noteikumi par 2.līmeņa 
profesionālās augstākās 

izglītības Valsts 
standartu 

RSEBAA studiju 
programma 

(ar profesionālo  
augstāko 
izglītību) 

RSEBAA studiju 
programma 

(ar akadēmisko 
augstāko 
izglītību) 

1. 

Studiju kursi, kas 
nodrošina jaunāko 
sasniegumu apguvi 
nozares teorijā un praksē 

vismaz 7 kredītpunkti 18 kredītpunkti 21 kredītpunkti 

2. 

Pētnieciskā darba, 
jaunrades darba, 
projektēšanas darba un 
vadībzinību studiju kursi 

vismaz 5 kredītpunkti 10 kredītpunkti 15 kredītpunkti 

3. Pedagoģijas un 
psiholoģijas studiju kursi vismaz 2 kredītpunkti 6 kredītpunkti 8 kredītpunkti 

4. Prakse vismaz 6 kredītpunkti 6 kredītpunkti 16 kredītpunkti 
5. Valsts pārbaudījums vismaz 20 kredītpunkti 20 kredītpunkti 20 kredītpunkti 

6. Maģistra studiju 
programmas apjoms vismaz 40 kredītpunkti 60 kredītpunkti 80 kredītpunkti 
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6.2. Studiju programmas atbilstība Profesijas standartam 

Lai noteiktu RSEBAA profesionālās augstākas izglītības maģistra studiju programmas 
„Personāla vadība” atbilstību 5. kvalifikācijas līmeņa Personāla vadītaja profesijas standartam, tika 
izvērtēts piedāvāto studiju programmā noradīto studiju kursu salīdzinājums ar Profesijas standartā PS 
0204 noteikto nepieciešamo zināšanu un prasmju apguves apjomu, kā arī ņemtas vērā studiju 
programmas apguves uzsākšanai noteiktās prasības – bakalaura grāds, kas apliecina atsevišķu zināšanu 
apguvi nepieciešamajā līmenī (skat. 6.2. tabulu). 

6.2.tabula 
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas  

„Personāla vadība” salīdzinājums ar profesiju standartu PS 0204 
 
 

 
 
 
 

 

Nr. 
p.k. Rādītāji Profesijas standarta prasības RSEBAA maģistra studiju programma 

„Personāla vadība” 
1. Pienākumi 

un 
uzdevumi 

 Izvērtējot profesijas standarta pienākumu un 
uzdevumu līmeni, programma ir veidota 
atbilstoši standarta prasībām. 

2. Prasmes  ¤ kopīgās profesionālās prasmes 
¤ specifiskās prasmes profesijā 
¤ vispārējās prasmes/spējas 

Pilnveidojot programmu tiek pievērsta liela 
uzmanība specifisko prasmju pilnveidošanai 
atbilstoši standarta prasībām. 

 
 

Personāla vadība 

Tiek nodrošinātas šādos studiju kursos: 
 Personāla stratēģiskā plānošana; 
 Personāla vadības funkcijas, 

operacionālās personāla vadības 
funkcijas, taktiskā personāla vadība. 

 
Organizāciju psiholoģija  Organizāciju psiholoģija 

Personības psiholoģija  Sociālā un saskarsmes psiholoģija; 
 Vadīšanas psiholoģija. 

Darba un darba aizsardzības 
tiesību sistēma 

 Darba tiesības; 
 Aroda veselība un drošība. 

Informātika un informācijas 
tehnoloģijas 

 Personāla informācijas sistēmas; 
 Prezentācijas prasmes. 

Lietišķā saskarsme  Sociālā un saskarsmes psiholoģija; 
 Vadīšanas psiholoģija. 

Svešvaloda  Svešvaloda  
Lietvedība  Personāla lietvedība 

Stratēģiskā vadīšana 

 Personāla stratēģiskā plānošana; 
 Biznesa vadība; 
 Vadības zinības. 

 

Analīzes skaitliskās metodes  Kvalitatīvas un kvantitatīvas pētījumu 
metodes; 

3. Zināšanas  

Statistika  Ekonomika un darba ekonomika 
(statistika ir kursa ietvaros) 
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6.2.tabulas turpinājums  
 

 
Profesijas standartā Nr. PS 0204 paredzētās prasmes tiek apgūtas:  

• atbilstošo studiju programmas studiju kursu apguves laikā;  
• izstrādājot studiju patstāvīgos darbus un kontroldarbus; 
• profesionālās prakses laikā. 

6.3.tabula 
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas  

„Personāla vadība” atbilstība profesiju standartā Nr. PS 0204 paredzētajām prasmēm 
 

Nr. 
p.k. 

Apgūstamās prasmes RSEBAA maģistra studiju programma 
„Personāla vadība 

1. Kopīgās profesionālās prasmes  Personāla stratēģiskā plānošana; 
 Personāla vadības funkcijas; 
 Personāla lietvedība 
 Personāla stratēģiskā plānošana; 
 Darba ekonomika; 
 Organizāciju psiholoģija; 
 Inovācijas un kreativitāte; 
 Sociālā un saskarsmes psiholoģija 

2. Vispārējās prasmes un spējas   Uzņēmējdarbība; 
 Ekonomika; 
 Projektu vadīšana; 
 Kvalitātes vadības sistēmas  

3. Specifiskās prasmes profesijā  Darba tiesības; 
 Aroda veselība un drošība 
 Darba psiholoģija; 
 Personāla informācijas sistēmas; 

 
 

Ņemot vēra 6.3.tabulas atspoguļoto studiju kursu saturu (skat. studiju kursu aprakstus), var 
secināt, ka maģistra studiju programma „Personāla vadība” nodrošina personāla vadītāja profesijas 
standartā noteikto zināšanu un prasmju apguvi. 

 

Nr. 
p.k. Rādītāji Profesijas standarta prasības RSEBAA maģistra studiju programma 

„Personāla vadība” 
Projektu vadīšana  Projektu vadīšana 

Profesionālā ētika  Biznesa ētika; 
 Lietišķā etiķete. 

Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati  ES tiesību sistēma 

Ekonomika  

 Ekonomika un darba ekonomika;  
 Eiropas politiskā un ekonomiskā 

integrācija; 
 Inovācijas un kreativitāte. 

 
Kvalitātes sistēmu vadīšana  Kvalitātes vadības sistēmas  
Finanšu un vadības grāmatvedība  Finanšu un vadības grāmatvedība 

  

Tirgzinības ar akcentu uz 
organizācijas iekšējām 
sabiedriskām attiecībām 

 Uzņēmējdarbība 
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6.3. Darba devēju aptauja un tās rezultāti 
 

Lai nodrošināt studiju programmu nepārtrauktu uzlabošanu un attīstību, RSEBAA ir laba 
tradīcija veidot darba un prakses devēju aptaujas. Darba devēju aptaujas tiek īstenotas vai nu ar Latvijas 
personāla vadības asociāciju, vai arī ar studentu lietišķo pētījumu palīdzību, un to mērķis ir noskaidrot 
studiju programmas nozīmību, atbilstību tirgus prasībām, tās perspektīvām no ekonomikas attīstības 
viedokļa un absolventu pieprasījumu darba tirgū. Parasti RSEBAA veicamo darba devēju aptauju var 
iedalīt divos posmos: 

• pirmajā tika veikta aptauja, ar lūgumu sniegt studiju programmas „Personāla vadība” 
vērtējumu lielākajām asociācijām un Latvijas lielākajiem, pazīstamākajiem 
uzņēmumiem, piemēram, Latvijas personāla vadīšanas asociācijai, Latvijas Darba devēju 
konfederācijai, Latvijas komercbanku asociācijai, A/S Latvijas Dzelzceļš, A/S 
„Severstaļlat”, A/S „DATI”, SIA „Žurnāls Santa”, DC Baltija un citiem. Darba devēju 
atsauksmes par RSEBAA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu 
„Personāla vadība” var aplūkot V.pielikumā. Izvērtējot atsauksmes, var secināt, ka 
galvenā šīs programmas priekšrocība ir līdsvarota struktūra un profesionālā prakse, kas 
spēj nodrošināt kvalitatīvu izglītību un kvalificētu speciālistu sagatovošanu darbam 
personāla vadības jomā. 

• Otrā posma mērķis ir ievākt maksimālo informāciju par RSEBAA darbības rezultātiem. 
2005./2006. studiju gadā tiek sagatavotas anketas un, ar LPVA palīdzību, izsūtītas visiem 
asociācijas locekļiem. Kopumā anketas bija izsūtītas 167 uzņēmumiem. Apkopojot un 
izvērtējot datus, var secināt, ka programmā personāla vadības nozares profesionālās 
zināšanas un prasmes veiksmīgi apvienotas ar ekonomikas, personu psiholoģijas un 
komercdarbības aktuālajiem jautājumiem, kas, nenoliedzami, stimulēs mazo un vidējo 
uzņēmumu attīstību Latvijā.  
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6.1.att. Maģistrantu vērtējums no darba devēja viedokļa 

 
Kā redzams no veiktās aptaujas fragmenta, RSEBAA maģistrantu vērtējumam visos deviņos 

kritērijos dominē vērtējums „labs”. Vispozitīvāk tika vērtēta maģistrantu spēja pilnveidoties. Tas ir 
augstskolas galvenais uzdevums - sniegt studenta pilnveidei nepieciešamās zināšanas, kuras laika gaitā 
tiek papildinātas ar darba pieredzi. Tāpēc, viszemāk vērtētais kritērijs – pieredze - ir jāizskata nosacīti, 
jo augstskolas galvenais uzdevums netiek saistīts ar pieredzes došanu, bet gan ar prasmju un iemaņu 
lietošanas spēju atbilstošās situācijās. To arī apliecina augstais darba devēju vērtējums kritērijam 
maģistrantu iemaņas darbā. Neviendabīgi tika vērtēts kritērijs līderība, jo tas ir vērtējams atkarībā no 
cilvēku individuālajām spējām, rakstura un īpašībām.  

Darba devēju aptaujas rezultāti liecina, ka: 
   - maģistrantu darbs tiek vērtēts pozitīvi;  
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   - zināšanu līmenis tiek vērtēts kā augsts;  
   - ļoti augstu tiek vērtētas profesionālās un saskarsmes prasmes; 
   - darba devēji arī turpmāk būtu gatavi pieņemt darbā šīs programmas  
      maģistrantus, kā arī piedāvāt prakses iespējas un sadarboties ar RSEBAA 
      studiju programmas pilnveidošanā. 

 Darba devēju aptauja ļauj izzināt reālo situāciju attiecībā uz absolventu pieprasījumu Latvijā un 
izstrādāt stratēģiju studiju programmas apguvei un studējošo pozicionēšanai darba tirgū. 
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7. Maģistra studiju programmas “Personāla vadība” novērtējums 
 

7.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 
 

RSEBAA profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma „Personāla vadība” 
izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Augstskolu likumu, atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības 
klasifikācijai (kods 4634519), otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Valsts standartam un 
Latvijas Republikas Profesiju klasifikatoram. 

RSEBAA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Personāla vadība” 
mērķis ir sniegt studējošiem padziļinātas zināšanas tautsaimniecības un personāla vadības jautājumos, 
nodrošināt teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, sagatavot izglītotus un kvalificētus speciālistus 
jaunrades un pētnieciskajam darbam valsts un privātajās uzņēmējdarbības struktūrās Latvijā, kā arī dot 
viņiem iespēju turpināt studijas doktorantūrā. 
 Lai sasniegtu studiju programmas „Personāla vadība” mērķi, tiek izvirzīti sekojoši maģistra 
studiju programmas uzdevumi: 

1. Nodrošināt studiju vienotību personāla vadības teorētiskajā, zinātniski-pētnieciskajā, praktiskā 
darbībā un kvalitātē, saskaņā ar Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (qualifications frameworks) 
principiem. 

2. Sekmēt personāla vadības speciālistu profesionalitāti, attīstot jaunas un padziļinot jau esošās 
prasmes un iemaņas, paaugstināt strādājošo personāla speciālistu kompetenci personāla vadības jomā. 

3. Piedāvāt obligātos studiju kursus, kas padziļina zināšanas personāla vadības jomā, sniedz 
teorētiskas un metodoloģiskas atziņas un paredz tās pielietot praksē. 

4. Nodrošināt speciālistiem, kas ir ieinteresēti un var paaugstināt personāla vērtību organizācijā, 
mūsdienīgu profesionalitāti un kompetenci personāla vadības jomā, pamatojoties uz jaunākajām 
personālresursu vadības sistēmām un metodoloģiskajām, pētnieciskajām un tehniskajām metodēm. 

5. Orientēt prasmi pielietot studiju laikā iegūtās zināšanas praktiskajā darbā, to panākot ar 
praktiskām nodarbībām, maģistrantu patstāvīgo darbu ārpus auditorijas, biznesa plānu un projektu 
izstrādē, strādājot pēc speciāli izstrādātas prakses programmas personāla vadības jomā. 

6. Attīstīt maģistrantos prasmi veikt patstāvīgus pētījumus personāla vadības jomā un rezultātus 
apkopot maģistra darbā.  

7. Nodrošināt studijas ar mācību metodiskajiem materiāliem, bibliotēkas pakalpojumiem un 
mūsdienu prasībām atbilstošu materiāli tehnisko bāzi. 

8. Nodrošināt maģistra grāda ieguvi, atbilstoši personāla vadītāja profesijas standartam, kas dotu 
tiesības turpināt studijas doktorantūrā. 
  
 Pēc programmas apguves tiek piešķirta kvalifikācija „Personāla vadītājs” atbilstoši Latvijas 
Republikas Profesiju klasifikatora kodam 1232 01 un Profesiju standartam PS 0204. 

 
Studiju kursu programmas tiek aprakstītas I.pielikumā. 

 
7.2. Studiju programmas organizācija, studiju plāna atbilstība  

struktūrvienības mērķiem un uzdevumiem 
 

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma „Personāla vadība” apstiprināta 
RSEBAA Senāta 2003. gada 20. jūnija sēdē (protokols Nr. 6/03). 

Profesionālo augstākās izglītības maģistra studiju programmu „Personāla vadība” ir iespējams 
apgūt gan pilna, gan nepilna laika studiju formā. Studiju programmas apguves laiks atkarīgs no iepriekš 
iegūtās izglītības: ja iegūta profesionālā bakalaura augstākā izglītība, studiju ilgums - 1.5 gadi, ja 
akadēmiskā augstākā izglītība ar piešķirtu profesionālo kvalifikāciju - 2 gadi, pretendentiem, kuri 
ieguvuši akadēmisko augstāko izglītību bez profesionālās kvalifikācijas - 2.5 gadi, piektajā semestrī tiek 
paredzēta papildus prakse 10 KP apjomā.  

Studiju gads pilna laika studijās ir sadalīts divos semestros, bet nepilna laika studijās studiju gads 
ir sadalīts sesijās, kuru laikā maģistrantiem iespējams apmeklēt lekcijas, praktiskās nodarbības un kārtot 
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pārbaudījumus. Studiju laikā arī paredzēta profesionālā prakse. Parasti studijas maģistrantūrā sākas 
septembrī.  

Studiju process pamatā notiek pirmajos divos semestros, trešajā semestrī tiek piedāvāts apgūt izvēles 
kursus un praksi 6 KP apjomā. Studējošie, kuri iepriekš ir ieguvuši akadēmisko bakalaura grādu ar 
kvalifikāciju vai bez profesionālās kvalifikācijas, turpina prakses programmu 3. un 4. semestrī 10 vai 20 
KP apjomā. Maģistra darba izstrādi studējošie ar profesionālo kvalifikāciju uzsāk 3.semestrī 16 KP 
apmērā un turpina 4.semestrī 4 KP apmērā, bet studenti bez iepriekšējās profesionālās kvalifikācijas - 
uzsāk 5.semestrī 10 KP apmērā, un turpina 6.semestrī strādāt pie maģistra darba izstrādes 10 KP 
apmērā. 

Kopējais kredītpunktu skaits bāzes programmas pilnai apgūšanai noteikts 60 KP apmērā – pa 20 KP 
katrā mācību semestrī. Studējošiem bez profesionālās kvalifikācijas paredzēta prakse - 26 KP. 

Maģistra studiju bāzes programmas pamatdaļas ir: 
• studiju kursi  34 kredītpunkti jeb 56,67 % no apjoma, 
• prakse 6 kredītpunkti jeb 10 % no apjoma, 
• valsts pārbaudījums  20 kredītpunkti jeb 33,33 % no apjoma. 

 
Strukturāli RSEBAA profesionālo augstākās izglītības maģistra studiju programmu „Personāla 

vadība” veido šādu kursu (priekšmetu) cikli: 
 
• kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē 
 18 kredītpunkti jeb 30,0 %; 
• pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi 
 10 kredītpunkti jeb 16,67 %; 
• pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 
 6 kredītpunkti jeb 10,0 %; 
• profesionālā prakse 
 6 kredītpunkti jeb 10,0 %; 
• valsts pārbaudījums 
 20 kredītpunkti jeb 33,33 %; 
 
Pirmā cikla studiju kursu mērķis – sniegt studējošiem aktuālas un padziļinātas zināšanas par 

personāla vadības, darba ekonomikas, tiesību un citām nozarēm un apakšnozarēm, lai studējošie varētu 
sekmīgi apgūt profesionālās iemaņas specialitātē, kas nodrošinātu iespēju maģistrantiem iegūt paredzēto 
personāla vadītāja kvalifikāciju sekmīgai profesionālai darbībai. 

Otrā cikla studiju kursu mērķis – sniegt zinātniskos pamatus un iemaņas pētnieciskajā darbā, 
jaunrades darbā, projektēšanas darbā un vadībzinībās profesionālajai specializācijai.  

Trešā cikla studiju kursu mērķis – nodrošināt augstākās izglītības prasību veidot jauno paaudzi 
vispusīgi attīstītu, ar humanitāro zināšanu redzesloku, ar iekšējās un ārējās kultūras harmoniju.  

Ceturtā cikla mērķis ir nostiprināt studiju gaitā konkrētā zinātnes jomā iegūtās teorētiskās 
zināšanas praksē. 

Piektā cikla mērķis – veikt patstāvīgo zinātniski pētniecisko un profesionālo darbību, lai 
izstrādātu un aizstāvētu maģistra darbu, kura līmenis atbilst zinātniskajām publikācijām vai jaunrades 
profesionālajām prasībām. 

Profesionālo maģistra grāda diplomu un kvalifikāciju „personāla vadītājs” var saņemt 
studējošais, kurš ir sekmīgi nokārtojis visas programmas prasības, kā arī nokārtojis noslēguma 
pārbaudījumu, t.sk. aizstāvējis maģistra darbu. 

Maģistra studiju programma „Personāla vadība” tika veidota sadarbībā ar LPVA, lai 
pārliecinātos, ka programma gūs pielietojumu reālā darba vidē, un veidosies nepieciešamie kontakti 
prakses vietu nodrošināšanai un vieslektoru piesaistei. Sadarbības līgums starp LPVA un RSEBAA dod 
iespēju veidot aktuālus lietišķo pētījumu un maģistra darbu tematus, veikt dažādus pasākumus, lai 
pilnveidotu un attīstītu studiju programmu. Tā, piemēram, sadarbībā ar augstskolu, pirmajiem RSEBAA 
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absolventiem un LPVA tiek īstenots liels projekts, saistīts ar skaidrojošās terminu vārdnīcas „Personāla 
vadība” izdošanu trijās valodās. Projektu paredzēts pabeigt 2006. gada augustā. 

Studiju programma nodrošina profesionālās augstākās izglītības saturu, tās apgūšana paver 
iespējas turpināt studijas doktorantūrā. 

Maģistra studiju programma „Personāla vadība” ir pilnībā saskaņota ar Profesijas standarta PS 
0204 prasībām un nodrošina 5. kvalifikācijas līmeņa apguvi. 

Studiju programma pilnā mērā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem, kas 
reglamentē profesionālās maģistra programmas obligāto saturu (sk.6.1.tabulu). 

Papildus pastāv vairāki izvēles kursi. 
Par katru studiju kursu maģistrants saņem paredzētos kredītpunktus, ja viņš: 

• savlaicīgi un pilnībā ir veicis visus uzdevumus, izmantojot iegūtās teorētiskās zināšanas 
un praktiskās iemaņas - 50%;  

• patstāvīgi produktīvi strādājis - 40%;  
• apmeklējis 2/3 šajā kursā paredzēto nodarbību - 5%;  
• students saņem 5% par aktīvu un radošu piedalīšanos studiju procesā.  

Programmas kopējais apjoms ir 60 kredītpunkti personām ar profesionālo augstāko izglītību vai 
80 kredītpunkti ar akadēmisko augstāko izglītību.  

Programma, kuras apjoms ir 60 kredītpunkti, ietver: 
• obligātos priekšmetus (A daļa) - 27 KP;  
• ierobežotās izvēles priekšmetus (B daļa) – 7 KP;  
• prakses - 6 KP;  
• maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu - 20 KP. 
 

7.1. tabula 
Studiju programmas A, B daļu īpatsvars 

Daļas īpatsvars Kursi 
   % Skaits Kredītpunkti 

A daļa 45,00% 12 27 
B daļa 11,67% 5 7 
Prakses 10,00%  6 
Maģistra darba izstrāde 
un aizstāvēšana 

33,33%  20 

Kopā 100% 17 60 
 

Programma, kuras apjoms ir 80 kredītpunkti, ietver: 
• obligātos priekšmetus (A daļa) - 33 KP; 
• ierobežotas izvēles priekšmetus (B daļa) – 11 KP; 
• prakses - 16 KP; 
• maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu - 20 KP. 

7.2. tabula 
Studiju programmas A, B daļu īpatsvars 

Daļas īpatsvars Kursi 
   % Skaits Kredītpunkti 

A daļa 41,25% 14 33 
B daļa 13,75% 7 11 
Prakses 20,00%  16 
Maģistra darba izstrāde 
un aizstāvēšana 

25,00%  20 

Kopā 100% 29 80 
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Maģistrantu zināšanu pārbaudes metodiskajā plānā paredzētas šādas formas: 

• semestra laikā rakstiski izpildāmie kontroldarbi, testi, patstāvīgie studiju darbi, prezentācijas; 
• rakstisks eksāmens pēc katra mācību priekšmeta apguves, atbilstoši RSEBAA 

apstiprinātajām eksāmenu nosacījumu prasībām. 

Studiju laikā maģistrantiem ir arī: 
• jānokārto profesionālā darba prakses (6, 16 vai 26 KP); 
• jāizstrādā un veiksmīgi jāaizstāv ne zemāk par 6 ballēm maģistra darbs (20 KP). 

 
7.3. Studiju programmas praktiskās realizācijas atbilstība mērķiem un uzdevumiem 

 
Maģistra studiju programma „Personāla vadība” tiek īstenota RSEBAA kopš 2003.gada 23. 

septembra, kad ar LR IZM rīkojumu tika piešķirta licence programmas realizācijai. Izmaiņas studiju 
programmas realizācijā minētajā laika periodā nav pārsniegušas 20 %.  

2004.gada 15.–16.novembrī tika veikta maģistra studiju programmas „Personāla vadība” 
kvalitātes novērtēšana. Studiju programmas kvalitātes vērtējumu veica novērtēšanas komisija trīs 
ekspertu sastāvā: prof. Peter Reusch no Dortmundas Universitātes (University of Applied Sciences in 
Dortmund), prof. Larry Stout no Rīgas Ekonomikas augstskolas un prof. Inese Vorončuka no Latvijas 
Universitātes. Izvērtējot programmu, novērtēšanas komisija atzīmēja nepilnības, kuru novēršana 
uzlabotu studiju procesa kvalitāti. RSEBAA vadība ir ņēmusi vērā novērtēšanas komisijas un ekspertu 
ieteikumus programmas realizācijas uzlabošanai. 

Paveiktais darbs studiju programmas kvalitātes pilnveidošanā, 
saskaņā ar novērtēšanas komisijas ekspertu ieteikumiem 

1. Studiju kursu aprakstos precizēts kontaktstundu sadalījums lekcijām, semināriem, praktiskajām 
nodarbībām. 
2. Atjaunoti mācībspēku CV, papildināti ar publikāciju sarakstu. RSEBAA pasniedzēju zinātniskā 
darbība aplūkota IV. pielikumā. 
3. Pārskatītas, aktualizētas visas studiju kursu programmas un atjaunots, precizēts literatūras saraksts. 
4. Pēc ekspertu pamatotajiem ierosinājumiem, no maģistra studiju programmas izslēgti sekojoši studiju 
kursi: 

• Līderība un organizāciju uzvedība (2 KP apjomā); 
• Personāla mārketings (1 KP apjomā); 
• Finanšu teorija un politika (2 KP apjomā); 
• Starptautisko personāla resursu vadīšana (2 KP apjomā). 

5. Mainīti dažu studiju kursu nosaukumi, pilnveidots, aktualizēts to saturs, piemēram: 
• Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija, finanšu sistēma – Eiropas ekonomiskā un 

monetārā integrācija; 
• Personāla stratēģiskā plānošana un vadība - Personāla stratēģiskā plānošana. 

6. Pēc ekspertu ierosinājuma ieviesti jauni studiju kursi: 
• Inovācijas un kreativitāte; 
• Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes. 

7. Dažiem studiju kursiem mainīts kredītpunktu skaits, piemēram: 
• Personāla informācijas sistēmas 1 KP – 2 KP; 
• Vadības zinības 3 KP – 2 KP. 

8. Lai studiju programmu kopumā sabalansētu: 
• studiju kurss „Personāla informācijas sistēmas” pārvietots no B daļas uz A daļu; 
• studiju kurss „Vadīšanas psiholoģija” pārvietots no A daļas uz brīvās izvēles C daļu. 

9. Studējošiem kuri nav saistīti ar praktisko darbu personāla vadības jomā, ir paredzēta papildus 
profesionālā prakse 10 KP apjomā, kas pastiprina praktiskās iemaņas personāla vadīšanā. 
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10. Lai paaugstinātu studiju kvalitāti, liela uzmanība tiek pievērsta RSEBAA iekšējam auditam. 
2005.gada 14. decembrī Senātā tika apstiprināts nolikums „Par studiju programmu ikgadējo 
pašnovērtējuma ziņojumu izstrādi” (skat. IX. pielikumā). Ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu mērķis 
ir veicināt pilnvērtīgas un uz attīstību orientētas kvalitatīvas studijas. Katras attiecīgās studiju 
programmas ikgadējais pašnovērtējuma ziņojums 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 
izmaiņas 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 izmaiņām un uzlabojumiem attiecīgās programmas realizācijā. Tas ļauj būtiski uzlabot 
atgriezeniskās saites sistēmu darbā ar studentiem. Ir izstrādāta augstskolas kvalitātes vadības sistēmas 
koncepcija un RSEBAA Informācijas sistēma, tiek veikta ikgadējā studējošo aptauja, studiju 
programmas vājo un stipro pušu apzināšana, kuras mērķis nodrošināt kvalitātes pilnveidošanu. 
Izstrādātas un ieviestas jaunās maģistrantu, absolventu un darba devēju aptaujas anketas. RSEBAA 
pielietotās anketēšanas formas un aptaujas materiāli ir pievienoti IX. pielikumā. 
11. Ņemot vērā lielo svarīgumu un pieprasījumu nodrošināt studējošiem visas iespējamās studiju 
formas, sākot no 2005.gada, RSEBAA sākās tālmācības attīstīšana. Tā, piemēram, RSEBAA piedalās 
Eiropas Savienības „eLearning’ programmā EVENE „Erasmus Virtual Economics & Management 
Studies Exchange”. Projekta koordinators ir Tomas no Zlinas Bata Universitātes. RSEBAA ir viena 
no partneriem. Projekta sākums ir 2006.gada 1.marts un tā ilgums - 24 mēneši.. 

          7.3. tabula 
Izmaiņas pamat studiju programmā (personām ar profesionālo augstāko izglītību) 

 
Akreditētā studiju programma  

2004. gadā 22.decembrī 
 

KP 
Pārakreditācijai piedāvātā 

studiju programma KP

  Obligātā A daļa  

Ekonomika un darba ekonomika 3 Ekonomika un darba ekonomika 3 

Finanšu un vadības grāmatvedība 1 Finanšu un vadības grāmatvedība 2 

Personāla stratēģiskā plānošana un 
vadība 

3 Personāla stratēģiskā plānošana 3 

Personāla mārketings 1 Izslēgts  

Personāla vadības funkcijas, 
operacionālās personāla vadības 
funkcijas, taktiskā personāla vadība 

4 Personāla vadības funkcijas, 
operacionālās personāla vadības 
funkcijas, taktiskā personāla 
vadība 

4 

Līderība un organizācijas uzvedība 2 izslēgts  

Organizāciju psiholoģija 2 Organizāciju psiholoģija 2 

Sociālā un saskarsmes psiholoģija 2 Sociālā un saskarsmes psiholoģija 2 

ES tiesību sistēma 2 ES tiesību sistēma 2 

Darba tiesības, aroda veselība un 
drošība 

3 Darba tiesības 2 

  Aroda veselība un drošība 1 

Biznesa vadība 2 Biznesa vadība 2 

  Personāla informācijas sistēmas 2 

  Inovācijas un kreativitāte 2 
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  Kopā: 27 

  Ierobežotas izvēles B daļa  

Kvalitātes vadības sistēmas; Biznesa 
ētika 

2 Kvalitātes vadības sistēmas 1 

Starptautisko personāla resursu 
vadīšana 

2 izslēgts  

Arodbiedrība un darba devējs 1 Arodbiedrība un darba devējs 1 

Darba psiholoģija 2 Darba psiholoģija 1 

Finanšu teorija un politika 2 izslēgts  

Projektu vadīšana 2 Projektu vadīšana 2 

Pētnieciskā darba metodoloģija 1 Kvalitatīvās un kvantitatīvās 
pētījumu metodes  

2 

Eiropas politiskā un ekonomiskā 
integrācija, finanšu sistēma 

2 Eiropas politiskā un ekonomiskā 
integrācija 

2 

Personāla informācijas sistēmas 1 pārvietots uz A daļu  

Prakse 6 Prakse 6 

 Kopā: 13 

  Brīvas izvēles C daļa  

Personāla lietvedība 1 Personāla lietvedība 2 

Lietišķā etiķete 2 Lietišķā etiķete 1 

Vadīšanas psiholoģija 2 Vadīšanas psiholoģija 2 

Prezentācijas prasmes 1 Prezentācijas prasmes 1 

Biznesa ētika 1 Biznesa ētika 2 

Lietišķā spēle  izslēgts  

  Maģistra darbs 20 

Pavisam kopā: 61 Pavisam kopā: 60 

 
Pārakreditācijai piedāvātajai programmai personām ar profesionālo izglītību un pusotru gadu 

kopējais studiju ilgums sastāda 60 KP. Ir palielināts kredītpunktu skaits studiju kursā „Personāla 
informācijas sistēmas” un „Personāla lietvedība” no 1 KP uz 2 KP. Programmā iekļauti jauni studiju 
kursi „Inovācijas un kreativitāte” un „Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes”- 2 KP. Studiju 
kurss „Darba tiesības, aroda veselība un drošība” sadalīts divos kursos: „Darba tiesības” - 2 KP, „Aroda 
veselība un drošība” - 1 KP. Samazināts KP skaits studiju kursā „Darba psiholoģija” no 2 KP uz 1 KP, 
ko var pamatot ar pietiekamo studiju kursu apjomu psiholoģijas jomā. Mainīti un precizēti studiju kursu 
nosaukumi un konkretizēts to saturs. 

Visos studiju kursos ir pārskatīts un precizēts programmas saturs, aktualizēts izmantojamās 
literatūras saraksts. 

Izmaiņas veiktas, pamatojoties uz gūto pieredzi programmas organizēšanā, studējošo un darba 
devēju aptaujas rezultātiem, ņemot vērā izmaiņas Latvijas uzņēmējdarbības vidē, precizējot profesijas 
standartā noteiktās iegūstamās prasmes, un novērtēšanas komisijas ieteikumus. 
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 Saistībā ar pasniedzēju akadēmisko un zinātnisko pieredzi, jāņem vērā, ka tiek novērtēta 
profesionāla maģistra studiju programma, un studiju programmas ietvaros lekcijas lasošie mācībspēki, 
tādi kā  I.Ešenvalde, G.Dāvidsone, S. Pallo, A.Kalniņš u.c., ir Latvijā atzīti praktiķi un profesionāļi. 
 Pagaidām problēmas, kas saistītos ar praksi, darba gaitā nav radušās, bet veiksmīgi uzsāktā 
sadarbība ar LPVA dod iespēju nodrošināt mūsu studējošos ar prakses vietām. 

Mēs piekrītam ekspertiem un domājam, ka ir lietderīgi uzņemšanas noteikumus padarīt 
stingrākus. Personām, kuru prakses saturs iepriekšējo studiju laikā neatbilst personāla vadības jomai, 
piesakoties maģistra studijām programmā „Personāla vadība”, jāuzrāda apliecinošs dokuments par 
praktisko darbu personāla vadības vai tai radniecīgā jomā pēc otrā līmeņa augstākās izglītības iegūšanas, 
ne mazāk kā 26 nedēļas. 
 Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Personāla vadība” studiju 
procesu maģistrantiem 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 tiek paredzēta visiem studējošiem. 
 Galvenie studiju noteikumi un procedūras akadēmiskajam personālam atspoguļoti RSEBAA 
“Darba rokasgrāmatā”, kura izsniegta visām katedrām un augstskolas struktūrām.  

Studiju laikā maģistranti izstrādā dažādus darbus: 
 - patstāvīgo studiju darbu; 
 - prezentācijas; 
 - maģistra darbu. 
Patstāvīgā studiju darba izstrādāšanas mērķis ir: 
 - padziļināti iepazīties, apgūt un izprast aktuālos studiju kursu jautājumus; 
 - pilnveidot zinātniskās pētniecības darba iemaņas; 
 - saistīt apgūstamās teorētiskās zināšanas ar praksi. 
Studiju noslēgumā maģistrants izstrādā un aizstāv maģistra darbu. 
Maģistra darba izstrādāšanas mērķis ir: 
 - demonstrēt spēju pielietot studiju programmas gaitā apgūtās zinātniskās pētniecības metodes, 
analītiskā darba iemaņas konkrētas studenta izvēlētās tēmas ietvaros; 
 - demonstrēt spēju noteikt un formulēt personāla vadības stratēģiju un rast risinājumus personāla 
vadības problēmām; 
 - demonstrēt spēju sekmīgi izstrādāt un publiski aizstāvēt maģistra darbu. 
Maģistra darbs atspoguļo studenta spējas pielietot studiju programmā apgūtās zināšanas gan no 
akadēmiskā, gan no profesionālā viedokļa. 
 Maģistra darba aizstāvēšanas komisijā tiks pieaicināti Latvijas un ārvalstu uzņēmumu un LPVA 
vadošie speciālisti. Minēto darbu Nolikumi un izstrādes kārtība detalizēti atspoguļoti IX. pielikumā. 
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7.3.1. Izmantotās studiju metodes un formas 

 
  Katra studiju kursa metodiskais nodrošinājums tiek sistematizēts “Kursa komplektā”.  
  Komplektā ietilpst: 

• kursa anotācija un programma; 
• kursa kalendārais un un metodiskais plāns; 
• ieteicamās literatūras saraksts; 
• kontroldarbu, testu uzdevumi; 
• izpildīto darbu paraugi; 
• rakstisko pārbaudījumu uzdevumu varianti; 
• izdales materiālu paraugi. 

 
Bez tam studiju kursu metodiskajā nodrošinājumā ir: 

• metodiskie norādījumi kā izpildīt un noformēt kontroldarbus, patstāvīgos studiju darbus un 
maģistra darbus (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 studiju programma, līdz ar to 

galvenās darba metodes ir kontaktstundas pasniedzēja vadībā un patstāvīgais darbs ārpus nodarbību 
laika. 

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. Studiju programma paredz specializētas individuālās studijas izvēlētajā izglītības zinātņu 
apakšnozarē: piedalīšanos metodoloģiskajos un profesionālajos problēmu semināros un dalību zinātniski 
metodiskajās konferencēs. Augstskolā izmantojamo studiju metožu un novērtēšanas formu pilnais 
saraksts tiek pievienots IX. pielikumā. 

 
7.3.2. Studējošo pētniecisko darbu tematika 

 
  Maģistra studiju programmas „Personāla vadība” studenti dažādu kursu ietvaros tiek 

iesaistīti lietišķi pētnieciskajos projektos, semināros strādājot ar RSEBAA un Latvijas uzņēmumu 
uzdevumiem, proti: 
• Studiju programmas absolventi kopā ar RSEBAA mācībspēkiem un LPVA specialistiem 

izstrādāja „Personāla vadības terminu skaidrojošo vārdnīcu” trīs valodās (latviešu, anģļu un 
krievu). Projekts paredzēts pabeigts 2006.gadā. septembrī; 

• Personāla vadības politika klientu apkalpošanas pilnveidošanā VAS „Latvenergo”; 
• Personnel Management in Latvia and the challenges in future; 
• Pārmaiņu vadība uzņēmumā utt. 

 
 Lai veicinātu maģistrantu iesaistīšanos pētnieciskajos projektos, tiek rīkotas studentu 

zinātniskās konferences.  
 2004. gada 6. maijā Rīgā RSEBAA organizēja II studentu konferenci „Ekonomikas un 

finanšu problēmas Latvijā”, kurā tika apspriesti mūsdienu zinātniski pētnieciskā darba aktuālie 
rezultāti. Konferences valodas bija latviešu, krievu un angļu. Konferencē tika organizētas dažādas 
sekcijas. 

 2005. gada 20. aprīlī RSEBAA organizēja Starptautisko zinātnisko studentu konferenci 
„Uzņēmuma ilglaicīga konkurētspēja: problēmas un risinājumi”. 
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 2006. gada 28. aprīlī Rīgā RSEBAA organizēja Starptautisko zinātnisko studentu konferenci 
„Jaunā ekonomika: attīstības tendences un iespējas”. 

 Referentiem bija iespēja prezentēt savus referātus sekciju sēdēs. Izvēlētie un recenzētie 
referāti tiks publicēti konferences rakstu krājumā. 
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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. 7.4. tabulu) vai ieskaite (ieskaitīts, 

neieskaitīts); 
• kvantitatīvais vērtējums – kredītpunktu skaits atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nozīmīgumam. 
 Maģistrantu 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. Zemākais pozitīvais vērtējums maģistra studiju programmai ir piecas balles (viduvēji). 

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

Katrs pasniedzējs savā studiju kursā regulāri pārbauda studentu zināšanas, izmantojot kursa 
programmās un aprakstā norādītos pārbaudes veidus (kontroldarbi, 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, ņemot 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, izņemot gadījumus, 
kad saņemts pārbaudījuma kārtošanas termiņa pagarinājums.  

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

Praksi vada un koordinē prakses vadītājs. Prakse jāaizstāv termiņā, saskaņā ar studiju grafiku.  
RSEBAA maģistrantu aktivitātes veicināšanai akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, studiju 

gada ietvaros tiek piešķirti atvieglojumi RSEBAA labākajiem maģistrantiem.  
 Maģistra studiju beigās ir paredzēts Valsts pārbaudījums – jāizstrādā, jāuzraksta un jāaizstāv 

maģistra darbs. Maģistranti Valsts pārbaudījumu drīkst kārtot ja:  
• pozitīvi ir novērtēta programmā paredzētā studiju kursa apguve; 
• pozitīvi novērtēta prakses atskaite; 
• izpildītas visas studiju līgumā noteiktās finansiālās saistības. 

Ja studiju programma ir sekmīgi apgūta un Valsts pārbaudījumā saņemts pozitīvs vērtējums 
(zemākais vērtējums 6 balles), maģistrantiem tiek piešķirts profesionālais grāds - maģistrs 
personāla vadībā un personāla vadītāja kvalifikācija. 
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           7.4. tabula 
Studiju apguves vērtēšanas kritēriji 

 

Apguves 
līmenis 

Vērtējums 
% Atzīme Skaidrojums 

Aptuvenā 
ECTS 
atzīme 

Vērtēšanas kritēriji: 
zināšanas, prasmes un iemaņas 

 
ļoti augsts 

 
96-100 

 
10 

 

Izcili 
With distinction A 

Zināšanas, kas pārsniedz studiju programmas 
prasības, liecina par patstāvīgiem pētījumiem, 
par problēmu dziļu izpratni. 

  
90-95 

 
9 
 

Teicami 
Excellent A 

Pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, 
iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas. 

 
augsts 

 
80-89 

 
8 
 

Ļoti labi 
Very good B 

Pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, 
taču reizēm trūkst dziļākas izpratnes un spējas 
zināšanas patstāvīgi piemērot sarežģītākajiem 
jautājumiem. 

  
70-79 

 
7 
 

Labi 
Good C 

Apgūtas studiju programmas prasības, taču 
vienlaikus konstatējami arī atsevišķi mazāk 
svarīgi trūkumi zināšanu apguvē. 

  
60-69 

 
6 
 

Gandrīz labi 
Almost good D 

Apgūtas studiju programmas prasības, taču 
vienlaikus konstatējamas atsevišķu lielāku 
problēmu nepietiekoši dziļa izpratne. 

 
vidējs 

 
50-59 

 
5 
 

Viduvēji 
Satisfactory 

 
E 

Visumā apgūtas studiju programmas prasības, 
kaut arī konstatējama vairāku svarīgu problēmu 
nepietiekami dziļa izpratne. 

  
40-49 

 
4 
 

Gandrīz viduvēji 
Almost 

satisfactory 
E/FX 

Visumā apgūtas studiju programmas prasības, 
konstatējamas vairāku svarīgu problēmu 
nepietiekama izpratne un grūtības iegūto 
zināšanu praktiskā izmantošanā. 

  
26-39 

 
3 
 

Vāji 
Bad Fail 

Apgūtas virspusējas zināšanas par studiju kursa 
svarīgākajām problēmām, taču nav spēju tās 
praktiski izmantot. 

 
zems 

 
10-25 

 
2 Ļoti vāji 

Very bad Fail 
Apgūtas virspusējas zināšanas par studiju kursa 
svarīgākajām problēmām, taču citās svarīgākās 
problēmās pilnīgi trūkst orientācijas. 

  
1-9 

 
1 

Ļoti ļoti vāji 
Very, very bad Fail Nav izpratnes par studiju kursa 

pamatproblemātiku. 
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7.5. Studējošie maģistra studiju programmā „Personāla vadība” 
 

  Par RSEBAA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Personāla 
vadība” maģistrantiem var kļūt Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji. Pretendentiem 
jābūt profesionālajam vai akadēmiskajam bakalaura grādam vai profesionālai augstākai izglītībai, kas 
paredz tiesības studēt maģistrantūrā. 

Studijas tiek finansētas par pašu studējošo, citu fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, 
pārējiem finansējuma avotiem, kā arī valsts kredītiem. Studiju maksas apmēru un kārtību katram studiju 
gadam nosaka un apstiprina RSEBAA Senāts. Maksa par studijām akreditētā pusotrgadīgā maģistra 
studiju programmā „Personāla vadība”– 1890,- Ls; divgadadīgā – 1990,- Ls par visu programmu. 

Studējošie tiek iesaistīti pētnieciskajā darbībā, izstrādājot zinātniskos darbus, maģistra darbus. 
Maģistrantiem tiek dota iespēja uzstāties zinātniskajās konferencēs, popularizējot šo pētījumu rezultātus. 
Maģistrantiem iespējams darboties RSEBAA Studentu Padomē. 
 

7.5.1. Studējošo skaits un dinamika 
 

 RSEBAA ir uzkrāta 14 gadu ilga darba pieredze augstākās izglītības jomā. RSEBAA tika 
dibināta sadarbībā ar Mančestras vadības un tehnoloģijas koledžu (Manchester College of Arts and 
Technology - MANCAT) 1992.gada 9.septembrī.  
 2002.gada 11.novembrī reģistrēta augstskolas filiāle Daugavpilī (RSEBAA Daugavpils filiāle, 
reģ. Nr. 2744802315). 
 RSEBAA stratēģiskā attīstība organiski saistīta ar augstskolas mērķi – augsti kvalificētu 
speciālistu sagatavošana praktiskai darbībai atbilstoši mūsdienu Eiropas un Latvijas prasībām. 

Viens no svarīgākajiem augstskolas attīstības rādītājiem ir uzņemto studējošo skaita dinamika (skat. 
7.5.tabulas un 7.1. attēlā). Uzņemto studentu skaits no 1992. gada palielinājies vairāk par 50 reizēm.  

7.5.tabula 
RSEBAA studentu un absolventu skaita dinamika 
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7.1.att. RSEBAA uzņemto studentu un absolventu skaita dinamika 
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 Studējošo skaita dinamika maģistra studiju programmā „Personāla vadība” ir rādītājs, kas 
raksturo interesi par šo programmu un tās aktualitāti Latvijas izglītības tirgū. Uzņemto un studiju 
programmu absolvējušo maģistru īpatsvaru uzskatāmi atspoguļo 7.6.tabulas dati, kas apliecina pozitīvo 
tendenci studiju programmas īstenošanā un apguvē. 
 

7.6. tabula 
RSEBAA maģistrantu skaita dinamika studiju programmā 

„Personāla vadība” 
 

  2003./2004. 2004./2005. 2005./2006. 
uzņemto maģistrantu skaits  50 109 152 
absolvējušo maģistru skaits 0 44 80 

0
20
40
60
80

100
120
140
160

2003./2004. 2004./2005. 2005./2006.

absolvējušo maģistru skaits uzņemto maģistrantu skaits
 

7.2.att. Uzņemo un absolvējušo maģistru skaits 
 

7.5.2. 1.kursā imatrikulēto skaits 
 

Kopš 2003.gada, kad tika uzsākta maģistra studiju programmas „Personāla vadība” īstenoša, 
studējošo skaits programmā ir trīskāršojies. Situāciju uzskatāmi atspoguļo 7.6.tabulas dati, kas liecina, 
ka 2003./2004.studiju gadam uzņemto maģistrantu skaits no 50 ir pieaudzis līdz 152 2005./2006. studiju 
gadā. Šis rādītājs atspoguļo pieaugošo interesi un šīs studiju programmas  popularitāti reflektantu vidū. 
Liela interese programmas apguvē ir gan personāla jomā strādājošiem speciālistiem, gan arī 
pretendentiem, kuri vēlas saistīt savu tālāko profesionālo darbību ar personāla vadību.  

Pieaugošā interese par maģistra studiju programmu ir saistīta ar programmas specifiku un nelielo 
diplomēto speciālistu skaitu šajā jomā Latvijā. Ņemot vērā ekonomikas un tieslietu jomā studējošo lielo 
īpatsvaru, maģistra studiju programma „Personāla vadība” ir jauna un perspektīva programma Latvijas 
augstākās izglītības tirgū.  
 

7.5.3. Absolventu skaits 
 

Interese par studijām programmā veido pieaugošo absolventu skaitu tajā, tādējādi, ja 
2004./2005.studiju gadā RSEBAA maģistra grādu personāla vadībā ieguva 44, tad 2005./2006.studiju 
gadā programmu absolvējušo maģistru skaits pieauga līdz 80, kas liecina, ka diplomētu personāla 
speciālistu Latvijā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, skaits ir dubultojies. Iegūtos datus uzskatāmi 
atspoguļo 7.6.tabula. Vērā ņemams ir fakts, ka maģistra studiju programas „Personāla vadība” 65% 
absolventu ir Latvijas vadošo uzņēmumu Personāla daļu vadītāji - diplomēti RSEBAA maģistri, kas ir 
augsts un labs rādītājs augstskolas izaugsmei un perspektīvām Latvijas izglītības tirgū. 
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7.5.4. Studējošo aptaujas un to analīze 

 
RSEBAA administratīvajam un akadēmiskajam personālam izveidojusies laba sadarbība ar 

studējošiem gan studiju procesa laikā, gan ārpusstudiju pasākumos, sportā, sadzīvē un citās jomās. Lai 
sadarbība būtu abpusēji konstruktīva, kā instruments informācijas apmaiņai, 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. 

Aptaujas par studiju programmas un studiju problēmām organizē RSEBAA vadība. 
Augstskolas 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, stils un studējošo priekšlikumi 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. 
Anketas daļā par atsevišķu docētāju darba vērtēšanu studējošie parasti pauda krasi atšķirīgus 

viedokļus. Šo viedokļu vispārināts apkopojums notiek ļoti taktiski un uzmanīgi, lai neveidotos 
nevajadzīga spriedze vai konflikti. Prorektors studiju darbā un katedru vadītāji vai programmas direktori 
kopīgi ar katru docētāju izanalizē viņu darba vērtējumu, lai palīdzētu pilnveidot darba kvalitāti. 

Zemāk pievienoti studējošo ikgadējās aptaujas analīzes fragmenti. Pilnībā studējošo aptaujas anketas 
un to analīze pieejama RSEBAA iekšējās kvalitātes sistēmas ietvaros, un tiek piedāvāta novērtēšanas 
komisijai apmeklējumu laikā. 

 
7.5.4.1. 2003./2004.studiju gada studējošo aptaujas analīzes fragments 

 
2003./2004. studiju gada beigās tika veikta aptauja visos maģistra programmas „Personāla 

vadība” studiju kursos, lai noteiktu maģistrantu apmierinātības līmeni ar studijām. 
Materiālā tiek atspoguļots fragments no maģistrantu aptaujas analīzes, kas balstās uz iegūto 

informāciju, anketējot studiju programmas „Personāla vadība” maģistrantus par programmas ietvaros 
apgūto studiju kursu. No apkopotajiem rezultātiem var secināt, ka lielākā daļa no aptaujātajiem 
studentiem ir apmierināti ar izvēlēto studiju programmu un tās kvalitāti. 

Anketa ietvēra četrus jautājumus, kuri palīdzēja atklāt apgūtā studiju kursa nozīmību. 
1. jautājums:  
Atzīmējiet, kā Jūs vērtētu doto priekšmetu kopumā?  
(vērtēšanas skala: „ļoti apmierinoši”, „apmierinoši”, „gan apmierinoši, gan neapmierinoši”, 
„nepamierinoši”, „ļoti neapmierinoši”). 
2. jautājums:  
Vai Jūs piekrītat šim apgalvojumam: „Es rekomendētu doto studiju priekšmetu draugiem, kurus 
ieinteresētu šī programma” 
(vērtēšanas skala: „ļoti piekrītat”, „piekrītat”, „gan piekrītat, gan nepiekrītat”, „nepiekrītat”, „ļoti 
nepiekrītat”) 
3. jautājums:  
Lūdzu, komentējiet dotā priekšmeta 3 aspektus, kuri Jums patika? 
4. jautājums:  
Lūdzu, komentējiet dotā priekšmeta 3 aspektus, kuri Jums nepatika? 
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Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Personāla vadības funkcijas, operacionālās 
personāla vadības funkcijas, taktiskā personāla vadība”: 

No aptaujātajiem maģistrantiem 50% studiju kursu „Personāla vadības funkcijas, operacionālās 
personāla vadības funkcijas, taktiskā personāla vadība” vērtē kā ļoti apmierinošu, 42.8% kā apmierinošu 
un 7.1% gan kā apmierinošu, gan kā neapmierinošu, vērtējums neapmierinoši un ļoti neapmierinoši 
netika izteikts. 

 
42.8% maģistrantu atbildēja, ka piekrīt rekomendēt studiju kursu „Personāla vadības funkcijas, 

operacionālās personāla vadības funkcijas, taktiskā personāla vadība” draugiem un 42.8% pat ļoti 
labprāt to rekomendētu, 14.2% nav pārliecināti, ka rekomendētu, kategorisks vērtējums netika izteikts. 

 
Kopumā, maģistranti studiju kursu „Personāla vadības funkcijas, operacionālās personāla 

vadības funkcijas, taktiskā personāla vadība” vērtē kā ļoti mūsdienīgu un aktuālu. To apgūstot var iegūt 
noderīgas zināšanas. Maģistranti atzina, ka studiju kurss ir labi prezentēts, strukturēts, viegli uztverams 
ar labi sagatavotiem izdales materiāliem, lekciju lasīšanā tiek izmantoti tehniskie palīglīdzekļi, vispusīgi 
tiek izklāstītas personāla funkcijas. Lekciju laikā tiek vadītas diskusijas, ir plašs izmantotās literatūras 
saraksts ar atsaucēm lekciju laikā par konkrētu tēmu un izklāsta vietu literatūrā. Maģistranti, vērtējot 
pasniedzēju atzina, ka mūsdienās ir maz profesionāļu šajā jomā.  

Atbildes uz 4.jautājumu liecināja par maģistrantu vēlmi pēc lielākas atraktivitātes no 
pasniedzējas puses un pēc lielāka praktisko piemēru un situāciju analīzes uzdevumu skaita. 

 
Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Organizāciju psiholoģija”: 
Aptaujas rezultāti par studiju kursu „Organizāciju psiholoģija” liecināja, ka 23.6% no 

maģistrantiem ir apmierināti ar tā pasniegšanu, atlikušie 76.3% ir ļoti apmierināti, cits vērtējums netika 
izteikts. 
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52.6% maģistranti studiju kursu „Organizāciju psiholoģija” ļoti labprāt ieteiktu noklausīties 

saviem draugiem, bet 47% maģistrantu piekrīt, ka ieteiktu to noklausīties. Tādu, kuri šaubās vai 
negribētu ieteikt, nebija. 

 
 Maģistranti atzinīgi novērtēja pasniedzēja spēju lekcijās sasaistīt teoriju ar praktiskiem 
piemēriem no Latvijas tautsaimniecības attīstības prakses. Izteiktie piemēri tika izskatīti reālās sadzīves 
situācijās, kas maģistrantiem palīdzēja apgūt vielu un novērtēt tās pielietojamību. Maģistranti atzinīgi 
novērtēja priekšmeta nozīmību, strukturēto nodarbību izklāstu, individuālo un grupu darbu lekcijās. 
Materiāla izklāsts, pēc maģistrantu domām, pilnīgi atbilst auditorijai ar ļoti dažādām priekšzināšanām, 
pasniedzēja lieliski iesaista aktīvā darbā studentu auditoriju.  

Atbildot uz 4.jautājumu, maģistranti izteica vēlmi pēc lielāka lekciju skaita un atzina, ka lekcijās 
ir manāms novitāšu trūkums, tāpēc būtu jāpiesaista modernās tehnoloģijas. 

 
Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Projektu vadība”: 

 50% no aptaujātajiem maģistrantiem studiju kursu „Projektu vadība” vērtē kā apmierinošu, bet 
15% kā ļoti apmierinošu, 25% gan kā apmierinošu, gan kā neapmierinošu un 10% nav apmierināti ar 
studiju kursa pasniegšanas veidu. 

 
Atbildot uz 2.jautājumu, 45% no aptaujātajiem maģistrantiem piekrīt, ka ieteiktu studiju kursu 

„Projektu vadība” noklausīties ieinteresētiem draugiem, 5% to pat ļoti labprāt ieteiktu, 25% šaubās vai 
ieteiktu, 20% neieteiktu un 5% atzinuši, ka noteikti neieteiktu. 
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Atbildot uz 3.jautājumu, maģistranti atzina, ka „Projektu vadītājs” esot perspektīva profesija, un 

zināšanas projektu vadībā var būt ļoti noderīgas. Maģistranti augstu novērtēja pasniedzēja 
profesionalitāti, kas izpaudās skaidrā lekciju izklāstā un uzskatāmi sagatavotos lekciju materiālos. 
Maģistranti atzina, ka nozīmīgi esot bijis iepazīties ar projekta vadības programmu MS Project. Ir bijis 
smalks teorijas izklāsts, labi noformēti izdales materiāli, teorija savienota ar praksi, darbs grupās, 
regulāra zināšanu pārbaude. Pasniedzējs īpašu uzmanību veltīja praktiskajai pielietojamībai un 
raksturīgākajām projektu vadīšanas kļūdām. 

4.jautājumā maģistranti atzina, ka ir nepieciešamība organizēt vairāk praktiskās nodarbības un 
palielināt lekciju skaitu, kā arī jāuzlabo atgriezeniskā saite ar maģistrantiem. 

 
Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Darba tiesības”: 
Vērtējot studiju kursu „Darba tiesības”, 31.25% maģistranti to novērtēja kā ļoti apmierinošu, 

18.75% kā apmierinošu, 37.7% gan kā apmierinošu, gan kā neapmierinošu, bet 12.5 % kā 
neapmierinošu. 

 
18.75% studiju kursu „Darba tiesības” ļoti labprāt ieteiktu noklausīties draugiem, 31.25% 

svārstās vai ieteiktu, 25% piekrīt, ka varētu ieteikt, tikpat liels daudzums - 25% no maģistrantiem to 
neieteiktu. 
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Atbildot uz trešo jautājumu, maģistranti atzina, ka studiju kurss „Darba tiesības” ir viens no 

nozīmīgākajiem studiju programmas „Personāla vadība” ietvaros apgūstamajiem. Maģistranti atzinīgi 
vērtēja pasniedzējas zināšanas, plašo uzskates līdzekļu klāstu un māku sasaistīt darba tiesības ar citiem 
likumdošanas aktiem, kuri jāievēro darba tiesību realizēšanā. 

Savukārt, runājot par negatīvajiem aspektiem, maģistrantiem studiju kurss „Darba tiesības” šķita 
nedaudz par sarežģītu, vairāk uz juristiem orientētu, kā arī maģistranti pauda lielāku nepieciešamību pēc 
diskusiju veida lekcijām. 

 
Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Eiropas Savienības tiesības”: 
No aptaujātajiem maģistrantiem 23% studiju kursu „Eiropas Savienības tiesības” vērtē kā ļoti 

apmierinošu, 69.2% kā apmierinošu un 7.6% gan kā apmierinošu, gan kā neapmierinošu, vērtējums 
neapmierinoši un ļoti neapmierinoši netika izteikts. 

 
Atbildot uz 2.jautājumu, 69.2% maģistrantu atbildēja, ka piekrīt rekomendēt studiju kursu 

„Eiropas Savienības tiesības” draugiem, 23% pat ļoti labprāt to rekomendētu, savukārt 7.6% nav 
pārliecināti, ka rekomendētu, kategorisks vērtējums netika izteikts. 
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3.jautājuma atbildes liecināja, ka maģistranti ir ļoti apmierināti ar studiju kursu „Eiropas 

Savienības tiesības”, jo tas ir aktuāls ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Maģistranti atzinīgi novērtēja 
pasniedzēja prasmi teoriju veiksmīgi savienot ar praksi, kas pašiem maģistrantiem ļāva risināt 
problēmsituācijas lekciju laikā. Maģistranti atzinīgi novērtēja pasniedzēja kompetenci un lekciju laikā 
izmantotās dažāda darba metodes. Pozitīvu vērtējumu guva gūto zināšanu praktiskais pielietojums 
reālajā dzīvē, mūsdienīgs vielas izklāsts un jaunākās aktualitātes. 

Atbildot uz 4.jautājumu maģistranti atzina, ka būtu nepieciešams blīvāks lekciju plānojums. 
 

7.5.4.2. 2004./2005.studiju gada studējošo aptaujas analīzes fragments 
2004./2005. studiju gadā tika aptaujāti daži studiju kursi maģistra studiju programmā 

„Personāla vadība”. Lai varētu maksimāli viegli salīdzināt notikušās izmaiņas, tika izmantota anketa ar 
analoģiskiem jautājumiem. Tāpat kā 2003./2004/ studiju gadā, anketa ietvēra četrus jautājumus, kuri 
palīdzēja atklāt apgūto studiju kursu nozīmību programmas ietvaros. 

Studiju kurss „Organizāciju psiholoģija” 
Aptaujas rezultāti par studiju kursu „Organizāciju psiholoģija” liecina, ka 71% aptaujāto 

maģistrantu ir ļoti apmierināti, un 29% ir apmierināti ar tā pasniegšanu. Negatīvs vērtējums netika 
izteikts. 

  
Maģistranti studiju kursu „Organizāciju psiholoģija” ļoti labprāt ieteiktu noklausīties saviem 

draugiem. Šaubas attiecībā uz šo vērtējuma kritēriju netika izteiktas. 
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Studiju kurss, pēc maģistrantu vērtējuma, ir atbilstošs studiju programmai, praktiska pieeja – 
sapratne, kā teorija saskan ar praksi. Lekciju materiāli plaši un saprotami, kas ļauj koncentrēties uz 
pasniedzējas teikto. Darbs nodarbībās tiek organizēts aktīvā veidā – diskusijās un darba grupās.  
 
Studiju kurss „Projektu vadīšana” 
 85% no aptaujātajiem maģistrantiem studiju kursu „Projektu vadīšana” vērtē kā ļoti apmierinošu 
un apmierinošu, un tikai 15% gan kā apmierinošu, gan kā neapmierinošu. Tas ir pozitīvs rādītājs studiju 
kursa vērtējumam. 

 
Gandrīz 65% no aptaujātajiem maģistrantiem ieteiktu studiju kursu „Projektu vadīšana” 

noklausīties ieinteresētiem draugiem, 35% šaubās vai ieteiktu. 

 
Maģistranti atzīst, ka tas ir ļoti aktuāls studiju kurss, kura ietvaros tiek organizēti interesanti 

praktiskie darbi, kuri ļauj paplašināt redzesloku un rast izpratni par projektu vadīšanu. Maģistranti atzīst, 
ka būtu lietderīgi programmas ietvaros paplašināt studiju kursa apjomu. 

Studiju kurss „Darba tiesības” 
Vērtējot studiju kursu „Darba tiesības”, 80% maģistrantu to atzina par apmierinošu un ļoti 

apmierinošu, 20% gan kā apmierinošu, gan kā neapmierinošu. Negatīvs vērtējums par studiju kursu 
netika izteikts. 

 
Atbildot uz jautājumu: „Vai Jūs rekomendētu studiju kursu „Darba tiesības” noklausīties 

draugiem”, maģistrantu vērtējums svārstās. 
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Maģistranti atzīst, ka studiju kursa materiāli ir ļoti labi sagatavoti. Atzinīgi tiek vērtēta 
pasniedzēja profesionalitāte, vienīgi pasniegšanas veids varētu būt atraktīvāks. Izdales materiāls – 
praktisks, visaptverošs. Viegli sekot līdzi lekcijas gaitai. Darbam noderīgs studiju kurss.  

 
Studiju kurss „Darba psiholoģija” 

91% no maģistrantiem ļoti atzinīgi vērtē studiju kursu „Darba psiholoģija”, un tikai 9% gan kā 
apmierinošu, gan kā neapmierinošu. 

 
70% no aptaujātajiem maģistrantiem ļoti labprāt un labprāt studiju kursu „Darba psiholoģija” 

ieteiktu noklausīties saviem draugiem, 30% īsti nav pārliecināti vai ieteiktu. 

 
Maģistranti šo studiju kursu atzīst kā ļoti izglītojošu. Lekcijas ir labi strukturētas un ļoti 

interesantas. Pasniedzējs studiju kursa ietvaros ir mācējis interesanti sasaistīt teoriju ar praksi, visu 
papildinot ar labu humora izjūtu. Maģistranti pozitīvi vērtē kursa ietvaros gūto izpratni par darba 
psiholoģijas struktūru un tās nozīmi reālā biznesā. 

Studiju kurss „ES tiesību sistēma” 
No aptaujātajiem maģistrantiem 78% studiju kursu „Eiropas Savienības tiesības” vērtē kā ļoti 

apmierinošu un kā apmierinošu, bet 22% gan kā apmierinošu, gan kā neapmierinošu. Vērtējums 
nepamierinoši un ļoti neapmierinoši netika izteikts. 

Vai Jūs rekomendētu doto studiju
kursu draugiem?

20%

30%

50% 
ļoti rekomendētu

rekomendētu

gan rekomendētu, gan
nerekomendētu

Studiju kursa vērtējums

39%

52%

9%

ļoti apierinoši
apmierinoši
gan apmierinoši, gan
neapmierinoši

Vai Jūs rekomendētu doto 
studiju kursu draugiem?

22%

48%
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gan nerekomendētu
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82% maģistrantu atbildēja, ka piekrīt rekomendēt studiju kursu „Eiropas Savienības tiesības” 

draugiem, kategorisks vērtējums netika izteikts. 

 
Maģistranti atzinīgi vērtē, ka studiju kursa ietvaros tika gūts priekšstats par ES tiesību sistēmu. 

Maģistrantiem, kuriem nav bijusi iepriekš saskarsme ar tiesībām, tā bija iespēja gūt ieskatu tieslietu 
sistēmas darbā Eiropā. Pasniedzējs bija kvalitatīvi sagatavojis īsus tēmu pārskatus un dažādu iespējamo 
situāciju analīzi. Plašs studiju kursa apjoms. 

Studiju kurss „ES politiskā un ekonomiskā integrācija” 
81% no maģistrantiem ļoti atzinīgi vērtē studiju kursu „ES politiskā un ekonomiskā integrācija”, 

19% gan kā apmierinošu, gan kā neapmierinošu. 
Studiju kursa vērtējums

43%

38%

19%

ļoti apmierinoši

apmierinoši

gan apmierinoši,

 
84% maģistrantu atbildēja, ka piekrīt rekomendēt studiju kursu „ES politiskā un ekonomiskā 

integrācija” draugiem, savukārt 16% ir daļēji pārliecināti, ka rekomendētu. Kategorisks vērtējums netika 
izteikts. 

Studiju kursa vērtējums

33%

45%

22%

ļoti apierinoši

apmierinoši

gan apmierinoši,
gan neapmierinoši

Vai Jūs rekomendētu doto 
studiju kursu draugiem?
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Maģistrantus patīkami priecēja pasniedzējas pasniegšanas māksla un attieksme pret klausītājiem. 

Studiju kursa saturs izsmeļošs, lekciju materiālu saturs un stils ļoti patīkams. Pasniegšanas veids 
interesants un prasīgs. Maģistranti atzina, tēma ir ļoti aktuāla. Ļoti erudīta, interesanta, kompetenta un 
profesionāla pasniedzēja.  

 

Studiju kurss „Sociālā un saskarsmes psiholoģija” 
Vērtējot studiju kursu „Sociālā un saskarsmes psiholoģija”, maģistranti gandrīz vienādi novērtēja 

studiju kursu kā ļoti apmierinošu – 97%, atlikušie 3% nebija pārliecināti savā vērtējumā. Negatīvs 
vērtējums par studiju kursu netika izteikts 

 
Maģistranti piekrīt, ka labprāt un ļoti labprāt ieteiktu studiju kursu „Sociālā un saskarsmes 

psiholoģija” noklausīties ieinteresētiem draugiem. 

 
Maģistranti augstu vērtē, ka pasniedzēja ir skaidri noteikusi prasības studiju kursa apguvei. 

Studiju kursa ietvaros teorija ir labi sabalansēta ar piemēriem. Maģistranti gribētu, lai šim studiju 
kursam būtu lielāks apjoms. Studiju kursa ietvaros tika risinātas aktuālas saskarsmes situācijas, kuras 
asociējas ar konkrētām dzīves situācijām. Kompetenta, atraktīva, interesanta pasniedzēja. 

 
 
 

Vai Jūs rekomendētu doto 
studiju kursu draugiem?
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Studiju kursa vērtējums
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7.5.4.3. 2005./2006.studiju gada studējošo aptaujas analīzes fragments 
Lai veiktu augstskolas ikgadējo iekšējo pašnovērtējumu un sekotu līdzi kvalitātes līmenim 

realizējot studiju procesu, katru gadu maģistra studiju programmas „Personāla vadība” ietvaros, tiek 
veikta maģistrantu aptauja, kas ļauj izdarīt secinājumus un veikt korektīvas darbības studiju procesa 
veiksmīgai tālākai realizācijai.  

2005./2006.st.g. aptauja tika organizēta divos līmeņos – tika izzināts studējošo viedoklis 
attiecībā uz studiju programmas realizāciju kopumā un katra attiecīgā studiju kursa un docētāja 
novērtējums. Anketēšanas dati atspoguļo maģistra studiju programmā „Personāla vadība” studējošo 
viedokli par studiju procesa norisi. Anketēšanas gaitā kopā tika savāktas un apstrādātas 422 anketas.  

Kopumā studijas maģistra studiju programmā „Personāla vadība” studējošie vērtē kā labi 
organizētas, studiju līmeni kā ļoti augstu un saņemto zināšanu materiālu kā kvalitatīvu, sevišķi tas tiek 
attiecināts uz studiju kursu "Organizāciju psiholoģija". Maģistranti ir apmierināti, ka izvēlējušies 
studijām tieši šo programmu, jo lekcijās vērojama mācībspēku praktiskā izpratne par personāla vadības 
jautājumiem. Maģistranti akcentē, ka pasniedzēji ir ļoti pretimnākoši, gaisotne lekcijās brīva un 
nepiespiesta, kas rada iespēju brīvi paust savu viedokli. Studiju procesa organizācija tiek novērtēta ar 
atzīmi - teicami. Maģistrantiem patīk sistēma, ka pēc studiju kursa nolasīšanas uzreiz tiek rīkots 
eksāmens.  

Lai gan kopumā maģistranti atzīst, ka studiju kursi ir interesanti un studiju programmas ietvaros 
strādā zinoši pasniedzēji, kas ir labi teorētisko un praktisko materiālu sagatavotāji, tomēr pastāv uzskats, 
ka atsevišķu pasniedzēju pasniegšanas metodes varētu būt efektīvākas un piemērotākas darbam 
auditorijā. 

Daži maģistranti uzskata, ka studiju kursu klāsts ir ļoti plašs, bet, lai panāktu vajadzīgo izpratni 
stundu skaits ir nepietiekošs.  

Vērtējot studiju kvalitāti augstskolā 33% to vērtē kā augstu un 49% kā labu, tikai 3% no 
aptaujātiem studiju kvalitātes līmeni vērtē kā zemu, tādējādi varam izdarīt secinājumu, ka programmas 
„Personāla vadība” studiju kvalitāte tiek realizēta labā līmenī. 

Studiju kvalitāte

augsts, 33%

labs, 49%

viduvējs, 15%

zems, 3%

 
Vērtējot studiju nodrošinājumu, 61% maģistrantu to vērtē kā augstu, 35% kā labu un tikai 4% kā 

viduvēju. Tādējādi varam secināt, ka studiju nodrošinājums RSEBAA ir ļoti labā līmenī, ko apliecina 
gan maģistrantu vērtējums, gan arī augstskolas iekšējo resursu novērtējums. 

Studiju nodrošinājums

augsts, 61%

labs, 35%

viduvējs, 4%
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Vērtējot bibliotēkas resursu pietiekamību, maģistrantu vērtējums ir vairāk viduvējs nekā pozitīvs 
un, ņemot vērā pašu maģistrantu izteikto viedokli, prevalē uzskats, ka bibliotēkā ir slikta apkalpošana, 
un bieži vien maģistranti nav pietiekoši informēti par bibliotēkas resursu pietiekamību 

Bibliotēkas resursu pietiekamība

augsts
17%

labs
26%

viduvējs
13%

nav vērtējuma
44%

 
Ļoti pozitīvi, ka 78% maģistrantu zināšanu pielietojamību praksē vērtē kā augstu. Ņemot vērā, 

ka tā ir augstākā līmeņa profesionālā studiju programma, tad maģistrantu pozitīvais vērtējums ir kā 
apliecinājums, ka programmas ietvaros maģistranti saņem pietiekošu darbam noderīgu profesionālu 
zināšanu daudzumu. 

Zināšanu pielietojamība praksē

augsts, 30%

labs, 48%

viduvējs, 17%

zems, 5%

 
Līdz ar to, arī vērtējot pasniedzēju darbu, 72% maģistrantu to vērtē kā augstu un labu, un tikai 

3% kā zemu, tādējādi var secināt, ka pasniedzēju darbs, programmas ietvaros tiek vērtēts kā atbilstošs 
pieprasījumam un zināšanu praktiskajam pielietojumam. 

Pasniedzēju darbs

augsts, 34%

labs, 38%

viduvējs, 25%

zems, 3%

 
Apkopjot aptaujas rezultātā iegūtos datus, var izdarīt secinājumu, ka vērtējot programmu, 

viennozīmīgi augstu tiek vērtēts metodiķes darbs - 98%, kas apliecina RSEBAA veiksmīgi organizētās 
studijas, atlikušie 2% aptaujāto nav izteikuši vērtējumu, jo nav bijusi vajadzība saskarties. 
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Metodiķes darbs

augsts, 78%

labs, 20%

nav vērtējuma, 
2%

 
Datu analīzes un apkopošanas rezultātā var izdarīt secinājumu, ka kopumā maģistranti studijas 

profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Personāla vadība” ietvaros vērtē ļoti 
pozitīvi, jo vērtējums pēc sešiem kritērijiem: studiju kvalitāte, studiju nodrošinājums, bibliotēkas 
resursu pietiekamība, zināšanu pielietojamība praksē, pasniedzēju darbs un metodiķes darbs, ir vairāk 
pozitīvs nekā negatīvs, zems vērtējums ir tikai 10 procentos no kopējā. Saistībā ar viskritiskāk vērtēto 
bibliotēkas darbu, būtu vairāk jāinformē maģistranti par tās resursiem un pieejamību. 

 
 Veicot studiju programmā strādājošo mācībspēku analīzi un ņemot vērā aptaujās izteikto 
individuālo novērtējumu, tika vērtēts atsevišķi katrs studiju kurss un docētājs. 

Studiju kurss „Personāla vadības funkcijas” 
Studiju kursa vērtējumā pamatā dominē augsts un labs vērtējums, un tikai neliels maģistrantu 

skaits to ir novērtējis kā viduvēju. Raksturojot studiju kursu, maģistranti tā ietvaros vēlētos vairāk 
praktisku „knifu”, piemērus, kādas ir praksē biežāk pieļautās kļūdas, kā no tām izvairīties. Praktisko 
teoriju ir pietiekoši daudz, taču gribētos vēl kaut ko no tā, ko nevar izlasīt literatūrā. Pamatojoties uz ļoti 
labu teorētisko materiālu, vadīt praktiskas nodarbības, risinot situācijas, stāstīt teoriju, atsaucoties uz 
konkrētiem piemēriem no prakses. 

Studiju kursa "Personāla vadības funkcijas" vērtējums

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Praktiskā liederība

Nozīm īgums programmas ietvaros

Izdales materiālu kvalitāte

Novitāte

Kursa apjoma pietiekam ība

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

 
Pasniedzēju maģistranti vērtē kā ļoti profesionālu, kas atstāj labu iespaidu. Pasniedzēja ir erudīta 

un zinoša. Maģistranti pozitīvi vērtē, ka viņiem ir bijusi iespēja lekciju laikā uzdot jautājumus un 
piedalīties diskusijās. Vienīgais vājais punkts – pasniedzējai mācību viela būtu jāizklāsta saprotamāk un 
vairāk jāuzsver galvenais. 
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Studiju kurss „Organizāciju psiholoģija” 
Maģistranti gribētu, lai lekcijās vairāk tiktu izmantots praktiskais materiāls - anketas, testi. Citādi 

rodas iespaids, ka studiju kurss ir pārāk teorētisks, jo profesionālai programmai vajadzīgs vairāk 
praktisku nodarbību, vingrinājumu. Maģistranti atzīmē, ņemot vērā studiju kursa nozīmīgumu, tā 
apjoms programmas ietvaros varētu būt lielāks.  

Maģistranti rekomendē popularizēt šāda studiju kursa ieviešanu skolās, lai nodrošinātu valsts 
korporatīvās kultūras nostiprināšanu. 

Studiju kursa „Organizāciju psiholoģija” vērtējums
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Praktiskā liederība

Nozīm īgums programmas ietvaros

Izdales materiālu kvalitāte

Novitāte

Kursa apjoma pietiekam ība
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augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma

 
Pozitīvi, ka 63% no aptaujātajiem studiju kursa lietderību novērtēja kā augstu,un 33% kā labu, 

līdz ar to var pieņemt, ka studiju kursa “Organizāciju psiholoģija” programmas ietvaros nozīmība un 
praktiskā lietderība ir ļoti augsta. Svarīgi, ka maģistranti studiju kursa novitāti ir novērtējuši augstā un 
labā līmenī, kas apliecina studiju kursa aktualitāti apgūstamās programmas ietvaros. 

Mācībspēka vērtējums
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Ir erudīts, zinošs

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
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Maģistranti pasniedzēju vērtē kā atsaucīgu, zinošu un erudītu. Kopumā gūtais vērtējums par 

mācībspēku 90% ir ļoti pozitīvs. Maģistranti viņu vērtē kā profesionāli savā jomā, kura māk organizēt 
lekciju darbu un spēj nodibināt labu kontaktu ar maģistrantiem. 

Studiju kurss „Darba tiesības” 
Pēc maģistrantu domām, studiju kurss ir atbilstošs studiju programmai un reālai darba 

vajadzībai, tāpēc vēlams vairāk apspriest darba likumdošanas pielietojumu un skaidrojumus. Vajadzētu 
vairāk piemērus no dzīves, kādi panti piemērojami, biežāk pieļautās kļūdas atsauces tieši uz tiesu praksi, 
darba inspekcijas materiāliem. Interesants un nozīmīgs studiju kurss, kas prasa vairāk praktisku darbu. 
Pēc maģistrantu domām, vēlams būtu palielināt studiju kursa apjomu.  

Studiju kursa „Darba tiesības” vērtējums
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Kā redzam attēlā, studiju kurss “Darba tiesības” kopumā tiek vērtēts pozitīvi, īpaši tā 
nozīmīgums programmas ietvaros. 95% no aptaujātajiem tā līmeni vērtē kā augstu un labu, arī praktiskā 
lietderība tiek vērtēta ļoti augstā līmenī, jo programmas ietvaros studiju kurss „Darba tiesības” ir 
neatņemama programmas sastāvdaļa. Tomēr jāņem vērā, ka daļa maģistrantu atzīst, ka darbs lekcijās 
nav adekvāts augstajām prasībām pārbaudījumos.  

Mācībspēka vērtējums
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Pasniedzēja ir zinoša un erudīta, informē par visu jauno, materiāli lieliski, bet, diemžēl „klibo” 

prasme pasniegt un radīt interesi par studiju kursu. 
 

7.5.5. 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 ārpusstudiju darbību. 

RSEBAA studējošiem tiek dota un vienmēr tiek atbalstīta iespēja piedalīties studiju procesa 
vērtēšanā un pilnveidošanā. 
 RSEBAA darbojas studējošo pašpārvalde. Tā, 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 pašpārvalžu pārstāvjiem un patstāvīgi sadarboties ar Latvijas 
uzņēmumiem. 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 saņem vai Informācijas centra 
atbildīgais metodiķis, vai studiju programmas administratore, vai rektora un prorektora palīdzes un 
ārpus studiju darba organizators. 

Mācībspēka vērtējums

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Studentiem ir viegli sastapt
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uzsverot galveno
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maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
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 RSEBAA atbalsta studējošo iniciatīvu un spēju organizēt dažādus 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 
izstāžu 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, uzņēmēji, banku, auditorfirmu un uzņēmumu vadītāji un vadošie 
speciālisti. Tā, piemēram, 2006. gadā no 10 līdz 11. maijam RSEBAA notika „KARJERAS DIENAS”, 
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, būs iespēja noskaidrot, kādas prasmes un iemaņas nepieciešamas, lai strādātu izvēlētajā 
profesijā, piemeklēt sev prakses un turpmākā darba vietas. 

RSEBAA akadēmiskā personāla attiecībām ar studējošiem raksturīga savstarpēja uzticēšanās, 
demokrātiskums, atraisītība, savstarpēja cieņa, dabiskums un godīgums. Šādas attiecības veicina 
sapratni, pareizu uztveri, kā arī prasmi izmantot zināšanas. 

Maģistranti 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. 

Maģistranti tiek iesaistīti RSEBAA zinātniskajos pētījumos. 
Tā, piemēram, 2005.gadā daži studējošie RSEBAA profesionālās augstākās izglītības maģistra 

studiju programmas „Personāla vadība” maģistranti piedāvāja izstrādāt un izdot enciklopēdisko 
terminoloģijas vārdnīcu, saistītu ar personāla un organizāciju vadību. 

Profesionālajā augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Personāla vadība” studējošie 
maģistranti pamatā ir Personāla nodaļu vadītāji ar lielu profesionālo, dzīves, darba un zinātnisko 
pieredzi, jo savā pamatdarbā, praktiski visi ir saistīti ar personāla stratēģisko vadīšanu uzņēmumā. 

Daži maģistranti iesaistās augstskolas Informācijas centra darbā, piedalās zinātniskajās 
konferencēs un semināros, piedalās augstskolas Atvērto durvju dienās, ir organizatori dažādiem studentu 
pasākumiem, kā arī dažādu forumu dalībnieki.  

 
7.5.6. Absolventu aptaujas un to analīze 

Ņemot vērā, ka RSEBAA īsteno profesionālās augstākās izglītības studiju programmas visos 
līmeņos, augstskola lielu uzmanību veltī saviem absolventiem. Tiek veidota absolventu datu bāze, 
sekots līdzi viņu karjerai, regulāri notiek tikšanās ar absolventiem, viņi tiek aicināti uz visiem 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. Sākot ar 2006./2007.st.g., RSEBAA absolventiem būs iespēja 
turpināt studijas arī RSEBAA doktora studiju programmā. 

Laba tradīcija ir arī absolventu aptaujas, nav izņēmums arī studiju programmas „Personāla 
vadība” 2004./2005. un 2005./2006.st.g. absolventi. Aptaujai tika izstrādāta speciāla anketa (skat. 
IX.pielikumā). Anketas elektroniskā versija tika izsūtīta visiem absolventiem pa e-pastu. Atpakaļ tika 
saņemtas 42 aizpildītas aptaujas anketas, kuras tika apstrādātas un to dati apkopoti. Iegūtie rezultāti ir 
izmantojami ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošanai, studiju darba uzlabošanai, mārketinga 
politikas izstrādei un stratēģiskā attīstības plāna pilnveidošanai. 

Tā kā aptaujas anketas mērķis bija noteikt absolvējušo apmierinātības līmeni ar studiju 
programmā „Personāla vadība” iegūtajām zināšanām, anketa sastāvēja no 6 pamatjautājumiem, kuri 
ietvēra pieņemamos atbilžu variantus, kā arī deva iespēju novērtēt programmas īstenošanu. 

1.jautājums: „Kur tika iegūta informācija par RSEBAA?” ļauj augstskolai noteikt marketinga 
stratēģiskos mērķus kā turpmāk popularizēt programmu un kā veiksmīgi un pamatoti izmantot līdzekļus 
sabiedrības informēšanai par studiju programmu. 
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Informācija par RSEBAA tika iegūta

Internetā
66%

No draugiem
24%

TV
3%

LPVA
7%

 
Lielākā daļa – 66% no 2004./2005. un 2005./2006. studiju gadā absolvējušiem informāciju par 

RSEBAA realizēto profesionālo maģistra studiju programmu „Personāla vadība” ir ieguvuši ar Interneta 
starpniecību, 24% no draugiem, un salīdzinoši neliels procents – 3% no TV, un 7% ar LPVA 
starpniecību. Šāda interese par programmu apliecina, ka galvenais informācijas avots ir Internets, tāpēc 
RSEBAA vadība turpmāk centīsies maksimāli informēt sabiedrību par RSEBAA realizētajām 
programmām tieši ar Interneta starpniecību. Labs rādītājs ir, ka 24% no aptaujātajiem par programmu 
uzzināja tieši ar draugu starpniecību, tādējādi apliecinot, ka RSEBAA ir populāra Latvijas studējošo 
vidū, kā arī šīs aptaujas anketēšanas dati apliecina, ka 99% šo programmu noteikti ieteiktu apgūt saviem 
draugiem. 

2.jautājums: „Kas noteica Jūsu izvēli studēt RSEBAA?” tika sadalīts pēc vairākiem kritērijiem, 
kuru prioritāte ļauj secināt, kas ir noteicošais studiju programmas izvēlei: iespēja iegūt labu izglītību, 
absolventu atsauksmes, studiju laiks, reputācija vai vienkārši diploma nepieciešamība. Pēc aptaujas 
rezultātiem redzams, ka 41% no aptaujātiem izvēli studēt maģistra studiju programmā “Personāla 
vadība” noteica iespēja iegūt labu izglītību.  

Kas noteica Jūsu izvēli studēt RSEBAA?

iespēja iegūt labu 
izglītību

41%

absolventu 
atsauksmes

7%

 studiju laiks
21%

reputācija
19%

diploma 
nepieciešamība

12%

 
3.jautājums paredzēja sniegt atbildi - pamatojumu, kāpēc tika izvēlēta studiju programma 

“Personāla vadība”. Lielākā daļa absolventu atbildēja, ka viņus interesēja studiju virziens, pārējo 
domas dalās, daļa atzina, ka tā veicināja karjeras izaugsmes iespējas, kā arī paaugstināja izredzes darba 
tirgū. 

Pamatojums studijām programmā "Personāla vadība"

  mani interesē 
izvēlētais studiju 

virziens
54%

karjeras 
izaugsmes 
iespējas

14%

 studiju kvalitāte ir 
augstā līmenī

6%

apmierinošs 
studiju graf iks

18%

labākas izredzes 
darba tirgū

8%
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5. un 6.jautājumi sniedz novērtējumu par studiju programmas organizāciju, absolventiem bija 
jānovērtē vadības, pasniedzēju, metodiķes, grāmatvedes un bibliotekāru darbu. Apkopojot aptaujas 
datus, vispozitīvāk tika vērtēts metodiķes darbs, kas 90% tika novērtēts kā augsts un 10% kā labā līmenī 
organizēts. Pasniedzēju darbs arī 80% tiek vērtēts pozitīvi, svārstības attiecībā uz pasniedzēju darbu ir 
saistītas ar to, ka pasniedzējus nav iespējams vērtēt viennozīmīgi, tāpēc atbildēs ir vērojama korelācija. 

Kā Jūs vērtējat maģistra studiju programmas "Personāla vadība" īstenošanu
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Vadības darbs Pasniedzēju
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Metodiķes darbs Grāmatvedības
darbs

Bibliotekāru darbs

augstā līmenī labā līmenī viduvējs

 
Studiju programma kopumā tiek vērtēta kā labi organizēta, arī iegūto zināšanu vērtējums ir 

pozitīvs, tikai attiecībā uz praktiskajām iemaņām, parādās vājāks vērtējums, jo maģistranti uzskata, ka 
viņiem tiek dots labs teorētiskais materiāls, bet gribētos lielāku praktisko izpratni. 

Vērtē jums

0

5

10

15

20

25

Programma kopumā Studiju laikā iegūtās
zināšanas

Studiju laikā iegūtās
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Studiju nodrošinājums Bibliotēkas resursu
pietiekamība
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Nozīmīgs jautājums, dotās aptaujas ietvaros ir 7.”Vai tās cerības, kuras bija uzsākot studijas 

izvēlētās programmas virzienā ir piepildījušās?” Attēls apliecina, ka maģistri ir apmierināti ar iegūto 
izglītību, 91% aptaujāto liktās cerības uz programmas apguvi ir piepildījušās. Tas ir labs rādītājs, kas 
atspoguļo programmas aktualitāti absolventu vidū. 

Vai cerības, kuras Jums bija uzsākot studijas izvēlētas 
programmas virzienā ir piepildījušas?

pilnīgi piepildī jušās
19%

vairāk piepildī jušās nekā 
nepiepildī jušās

72%

 grūti pateikt
3%

vairāk nepiepildī jušās, 
nekā piepildī jušās
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7.6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 
 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, uzņēmējdarbības un tiesību praksi; 

• nodrošināt, lai ne mazāk kā 50% mācībspēku saistīts ar studiju programmas īstenošanu 
strādātu RSEBAA pamatdarbā; 

• piesaistīt starptautiskās ievirzes kursu studijām ārvalstu un citu augstskolu pasniedzējus: 
o Solfordas Universitātes pasniedzējus (Lielbritānija), 
o IMISP-International Management Institute St.Petersburg (Sankt-Pēterburga), 
o EBS-Estionian Business School (Igaunija), 
o MIRBIS-Moscow International Higher School (Maskava), 
o Comenius Universitāte (Slovākija), 
o Somijas Haaga Instituutin Ammattikorkeakoulu pasniedzējus. 
 

• nozares kursu studijām piesaistīt pārstāvjus no: 
o Latvijas Personāla vadības asociācijas, 
o Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienības, 
o Lattelecom, 
o Parex Bankas, 
o Latvijas Krājbankas, 
o  Hansabanksa, 
o Price Waterhouse Coopers, 
o Nelss, 
o „Balta eko”, 
o Decus Ltd., 
o Veselības ministrijas katastrofu medicīnas centra, 
o Ministry of Welfare of the republic of Latvia utt. 
 

• sekmēt RSEBAA akadēmiskā personāla sagatavošanu, apmaksājot kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursus, studijas maģistrantūrā, doktorantūrā: 

o Ludmilai Afoņinai, 
o Jeļenai Borodinai, 
o Jūlijai Bulatovai, 
o Jeļenai Ivanovai, 
o Ellai Kalniņai, 
o Poļinai Naidenko, 
o Irinai Senņikovai,  
o Jānim Vanagam u.c. 
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7.6.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 RSEBAA pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla skaits ir 53 cilvēki, no tiem 22 jeb 
41,5% ar zinātnisko doktora grādu, tāpat arī studiju programmu realizācijā piedalās augsti kvalificēti 
speciālisti, gan kam RSEBAA ir blakus darba vieta, gan no ārvalstīm (Lielbritānijas, Somijas, Francijas, 
Igaunijas, Lietuvas, Krievijas u.c. valstīm). Dati par RSEBAA pamatdarbā strādājošo akadēmisko 
personālu ir apkopoti tabulā 7.7. 

          7.7. tabula 
RSEBAA akadēmiskā personāla saraksts 

 
Nr.p.k. Uzvārds, vārds Akadēmiskais amats Zinātniskais grāds 

1 Afoņina Ludmila lektore Valodu katedrā augstākā izglītība 

2 Bahmane Ludmila docente Mārketinga un menedžmenta 
katedrā ekonomikas zinātņu doktors 

3 Boikova Tatjana asociētā profesore Ekonomikas un 
finanšu katedrā ekonomikas zinātņu doktors 

4 Borodina Jeļena lektore EBS programmā filoloģijas bakalaura grāds 

5 Bulatova Jūlija lektore Mārketinga un menedžmenta 
katedrā  

maģistra grāds sociālajā 
psiholoģijā 

6 Burakovs Georgijs asociētais profesors Informātikas un 
matemātikas katedrā  inženierzinātņu doktors 

7 Čirjevskis Andrejs asociētais profesors Mārketinga un 
menedžmenta katedrā  ekonomikas zinātņu doktors 

8 Fricberga Zigrīda docente Valodu katedrā augstākā izglītība 

9 Grīnglazs Leonīds profesors Informātikas un matemātikas 
katedrā  matemātikas zinātņu doktors 

10 Gūtmanis 
Normunds 

docents Mārketinga un menedžmenta 
katedrā  

matemātikas zinātņu 
maģistrs 

11 Ivanova Jeļena lektore EBS programmā maģistra grāds filoloģijā 
12 Ivanova Tatjana docente Ekonomikas un finanšu katedrā ekonomikas zinātņu doktors 
13 Jasjko Danute vadošais pētnieks ekonomikas zinātņu doktors 

14 Kalniņa Ella Salford MBA programmas direktore biznesa administrācijas 
maģistra grāds 

15 Kants Kalevs asociētais profesors Mārketinga un 
menedžmenta katedrā  ekonomikas zinātņu doktors 

16 Kavala Sarmīte docente Valodu katedrā augstākā izglītība 

17 Konovalova 
Natālija docente Ekonomikas un finanšu katedrā ekonomikas zinātņu doktors 

18 Kozlinskis Vulfs zinātnes prorektors habilitētais ekonomikas 
zinātņu doktors 

19 Krēmers Leonids lektors Informātikas un matemātikas 
katedrā  

dabaszinātņu maģistra grāds 
datorzinātnēs 

20 Kurovs Boriss asociētais profesors Mārketinga un 
menedžmenta katedrā  ekonomikas zinātņu doktors 
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7.7. tabula turpinājums 

 

21 Kuzmina Irina asociētā profesore Ekonomikas un 
finanšu katedrā  ekonomikas zinātņu doktors 

22 Leitāne Līga lektore Ekonomikas un finanšu katedrā maģistra grāds ekonomikā 

23 Lešinskis Aloizs docents Informātikas un matemātikas 
katedrā 

inženierzinātņu maģistra 
grāds 

24 Liede Vitauts docents Mārketinga un menedžmenta 
katedrā augstākā izglītība 

25 Liepiņa Rūta docente Valodu katedrā  sociālo zinātņu maģistra 
grāds  

26 Limanskis Andrejs asociētais profesors Ekonomikas un 
finanšu katedrā ekonomikas zinātņu doktors 

27 Maļeško Jeļena docente Valodu katedrā augstākā izglītība 

28 Muravjovs 
Valentīns docents Tiesību zinību katedrā  augstākā izglītība 

29 Naidenko Poļina EBS programmas direktore maģistra grāds 
uzņēmējdarbības vadībā 

30 Niedrītis Jānis-
Ēriks 

asociētais profesors Mārketinga un 
menedžmenta katedrā  ekonomikas zinātņu doktors 

31 Ņikitina Svetlana lektore Valodu katedrā  augstākā izglītība 
32 Pančenko Ērika docente Ekonomikas un finanšu katedrā inženierzinātņu doktors 

33 Petrovs Anatolijs asociētais profesors Mārketinga un 
menedžmenta katedrā ekonomikas zinātņu doktors 

34 Pēce Rasa lektore Ekonomikas un finanšu katedrā augstākā izglītība 

35 Pētersons Leonīds docents Mārketinga un menedžmenta 
katedrā inženierzinātņu doktors 

36 Polis Fēlikss lektors Tiesību zinību katedrā  maģistra grāds juridiskajā 
zinātnē 

37 Remeza Olga lektore EBS programmā inženierzinātņu maģistra 
grāds  

38 Rubene Aija lektore Valodu katedrā  augstākā izglītība 
39 Rurāne Marita docente Ekonomikas un finanšu katedrā augstākā izglītība 

40 Senņikova Irina docente Mārketinga un menedžmenta 
katedrā  

biznesa administrācijas 
maģistra grāds 

41 Sidorčuka Irina lektore Valodu katedrā pedagoģijas maģistra grāds 

42 Streļčonoka 
Anžella docente Valodu katedrā  humanitāro zinātņu maģistra 

grāds 

43 Šņepste Vineta lektore Ekonomikas un finanšu katedrā maģistra grāds ekonomikā 

44 Treiguts Egmonts docents Informātikas un matemātikas 
katedrā  fizikas maģistra grāds 

45 Valdovska Elga docente Mārketinga un menedžmenta 
katedrā  augstākā izglītība 
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7.7. tabula nobeigums 

 
46 Vanags Jānis docents Ekonomikas un finanšu katedrā augstākā izglītība 

47 Vīka Ināra profesore Informātikas un matemātikas 
katedrā ekonomikas zinātņu doktors 

48 Vīra Raina asociētā profesore Mārketinga un 
menedžmenta katedrā  pedagoģijas doktors 

49 Zakutajeva 
Tatjana docente Valodu katedrā 

pedagoģijas maģistra grāds; 
biznesa administrācijas 
maģistra grāds 

50 Zasjadko Natālija lektore EBS programmā vadībzinības maģistra grāds 

51 Gorbaceviča Lilija sabiedrisko sakaru direktore filozofijas doktors 

52 Nikolajeva 
Ļubova studiju programmas vadītāja ekonomikas zinātņu doktors 

53 Nikolajevs 
Andrejs asociētais profesors  ekonomikas zinātņu doktors 

 
 Ņemot vērā maģistra studiju programmas „Personāla vadība” profesionālo orientāciju un 
LPVA sadarbības līguma prasības, programmas īstenošanas gaitā tiek piesaistīti speciālisti ar lielu 
praktisko pieredzi un autoritāti personāla vadībā. Akadēmiskais personāls, kas iesaistīts maģistra studiju 
programmas „Personāla vadība” īstenošanā, tiek atspoguļots 7.8.tabulā. 

          7.8.tabula 

Studiju kursu nodrošinājums maģistra studiju programmai „Personāla vadība” 
Nr. 
p.k. 

Studiju kurss Docētājā 
vārds, uzvārds 

Zin. vai akad. 
grāds, 

zin. nos. 

Pamatdarba vieta, amats 

J.Ē. Niedrītis Dr. oec., 
asoc.profesors 

RSEBAA, asoc. profesors 

D.Jasjko Dr.oec. RSEBAA, vadājoša pētniece 

1. Ekonomika un darba 
ekonomika 

A. Fedotovs Dr. oec., 
asoc.prof. 

Banku augstskola, asoc. profesors 

A. Kalniņš Mg. sc.soc. A/S Reaton, vice-prezidents 2. Personāla stratēģiskā 
plānošana B. Kurovs Dr. oec., 

asoc.prof. 
RSEBAA, rektors 

I. Ešenvalde 
 

Mg. sc.soc. Ešenvaldes organizāciju 
konsultācijas, konsultante 

G. Dāvidsone Mg. sc.soc. PricewaterhouseCoopers, 
Personāla daļas vadītāja 

R. Vīra Dr.paed., asoc 
prof. 

RSEBAA, asoc. profesore 

S. Pallo Mg.paed. Trigons PAC SIA, izpilddirektore 
S. Mordovins Dr.phil., 

profesors 
IMISP, rektors 

3. Personāla vadības 
funkcijas, 
operacionālās 
personāla vadības 
funkcijas, taktiskā 
personāla vadība  

S. Luptakova Dr.phil. Comenius Universitāte, asoc.prof. 
4. Personāla lietvedība G. Dambe Mg. paed. Katastrofu Medicīnas centrs, 

personāldaļas vadītāja 
  G. Kalniņa Mg. sc. soc. Lattelekom, dokumentu aprites un 

arhīva vadītāja 
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         7.8. tabula turpinājums 

 
5. Organizāciju 

psiholoģija 
S. Omārova Dr.phil. Rīgas Stradiņa universitāte, 

docente 
  I. Senņikova MBA RSEBAA, prorektore 
  J. Bulatova Mg.phil. RSEBAA, lektore 
  S. Blumberga Mg. psych. RPIVA, lektore 
6. Sociālā un saskarsmes 

psiholoģija 
V. Jansons 
L. Girsova 

Dr.biol. MLP-Baltic, konsultants 
RTU lektore 

7. Finansu un vadības 
grāmatvedība 

I. Kuzmina 
 
L.Leitāne 
L.Tīse 

Dr.oec.,asoc. 
profesore 
Mg.oec. 
Mg.sc.ing. 

RSEBAA, asoc.profesore 
 
RSEBAA, lektore, 
RTU, lektore 

8. ES tiesību sistēma I. Bergs Mg.iur. Biznesa skola „Turība”, 
juridiskās fakultātes dekāns 

9. Darba tiesības I. Tāre Mg.iur. Labklājības ministrija, Darba 
departamenta vadītāja 

10. Aroda veselība un 
drošība 

Ž. Roja Dr. med. LU, ķīmijas fak. pētniece 

11. Biznesa vadība L. Pētersons 
V. Kozlinskis 
 
T. Laizans 

Dr.ing. 
Dr.habil.oec., 
profesors 
Mg. oec. 

RSEBAA, docents 
RSEBAA, zinātņu prorektors 
 
Latvijas Pasts, finanšu direktors 

12. Komercdarbība J. Vanags  RSEBAA, docents 
  I. Kuzmina, 

 
M. Rurāne 

Dr.oec., 
asoc.profesore 

RSEBAA, asoc. profesore 
 
RSEBAA docente 

13. Personāla informācijas 
sistēmas 

I. Ezera Mg. sc.soc. NELSS, personāla daļas vadītāja 

14. Inovācijas un 
kreativitāte 

R. Šupola 
L.Rutka 
G.Lapiņa 

Mg.sc.soc. 
Dr.psych. 
Mg. paed. 

RPIVA, lektore 
LU docente, 
Inovāciju rosināšanas centrs, 
vadītāja 

15. Vadības zinības B.Kurovs Dr.oec., 
asoc.prof. 

RSEBAA, rektors 

  V.Liede  RSEBAA, docents 
R.Vīra Dr.paed., asoc. 

prof. 
RSEBAA, asoc. profesore 

S.Mežale Mg.sc.soc. LMT Kvalitātes vadības daļas 
vadītāja  

16. Kvalitātes sistēmu 
vadīšana 

V.Šveisbergs Mg.vad. Zygon Baltic Consalting SIA, 
konsultants 

17. Arodbiedrība un darba 
devējs 

P.Krīgers  Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības priekšsēdētājs 

18. Darba psiholoģija V.Jansons Dr.biol. „MLP-Baltic” kosultants 
19. Projektu vadīšana A. Olmanis Mg.sc.soc. Decus Ltd., projekta vadītājs 
  G. Burakovs Dr.sc. ing. RSEBAA, asoc. profesors 
20. Eiropas politiskā un 

ekonomiskā integrācija 
I. Allika Mg. sc.soc. LR Ekonomikas ministrija, ES 

sadarbības koordinācijas 
departaments, direktore 

21. Vadīšanas psiholoģija S. Omārova 
 
S. Blumberga 

Dr.phil. 
 
Mg. psych. 

Rīgas Stradiņa universitāte, 
docente 
RPIVA, lektore 
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       7.8. tabulas nobeigums 
 
22. Kvalitatīvās un 

kvantitatīvās pētījumu 
metodes 

L.Grīnglazs 
 
M. Buiķis, 
 
V. Kozlinskis, 
 
D.Kamerāde  

Dr.math., 
profesors 
Dr.math., 
profesors 
Dr.habil.oec., 
profesors 
Mg.phil. 

RSEBAA, profesors 
 
RTU, profesors 
 
RSEBAA, prorektors 
 
RPIVA, lektore 

23. Lietišķā etiķete E. Valdovska  RSEBAA, docente 
  V. Kincāns Dr. phil. LU, asoc. profesors 
24. Prezentācijas prasmes I. Vīka Dr. oec. RSEBAA, profesore 
25. Biznesa ētika J. Bulātova Mg. phil. RSEBAA, lektore 
 

7.6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība  
struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai 

 
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 izdošana. Arvien vairāk RSEBAA pasniedzēju un studējošo sekmīgi piedalās 
starptautiskajās konferencēs, starptautiskajās apmaiņas 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. 
Pilna zinātniskā atskaite par 2004./2005. studiju gadu pievienota IV.pielikumā. 

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 

Uzņēmējdarbības attīstība Latvijā 
Latvijas grāmatvedība ES kontekstā.  
Starptautiskie grāmatvedības standarti un starptautiskā 
harmonizācija. 

Dr.oec. Irina Kuzmina 

Uzņēmējdarbības vide Latvijā / Norvēģijā Dr.oec. Andrejs Limanskis 

Starptautiskie un vietējie enerģētikas tirgi, investīciju piesaiste un 
nodokļi Mg. oec. Līga Leitāne 
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Vadības grāmatvedības problēmu risinājums Latvijas uzņēmumos 
Efektīvas uzskaites politikas veidošana uzņēmumā 
Kontroles sistēmas pilnveidošana uzņēmumā 

Dr.oec. Tatjana Ivanova 

Garo viļņu 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 Šņepste 

 
Menedžmenta un mārketinga katedra 
 

Ārējās vides izmaiņas un LR uzņēmumu konkurētspēja 
Darba tirgus vadīšanas problēmas un cilvēkresursu vadošā potenciāla 
attīstība 
 
Dzīves līmeņa un dzīves kvalitātes problēmas  
Mazā un vidējā biznesa menedžments 
Profesionālās un akadēmiskās augstākās izglītības sistēmas 
pilnveidošana 
Firmas vērtības maksimizācijas vadība 
 
Prognozēšanas kļudu analīze, izmantojot GARCHA tipa modeļus 

 
 
Dr.oec. Jānis Ēriks 
Niedrītis 
 
Dr.oec. Boriss Kurovs 
 
 
 
Dr.oec. Andrejs 
Čirjevskis 
Mg.math. Normunds 
Gūtmanis 

Biznesa izglītības studiju programmas mārketings un menedžments 
Personāla vadības problēmas  
Kvalitātes vadības sistēmas augstskolā 
Zināšanu menedžments 
ES darba tirgus problēmas 
Informācijas sistēmu izstrāde un administrēšana 
Projektu vadīšana 

Dr.oec. Kalevs Kants 

Problems of motivation, stereotypes, dependancy, innovations and 
creativity Mg. phil. Jūlija Bulatova

 
Informātikas un matemātikas katedra 
 

Automatizētās apmācības un novērtēšanas sistēmas, trenažieri 
Informācijas sistēmas un to lietojumprogrammas; kompleksu sistēmu 
analīze un modelēšana; dokumentu pārvaldes sistēmas, lēmumu 
pieņemšanas sistēmas, datu drošība un šifrēšana,www. 

Mg.ing. Aloizs 
Lešinskis 

Intelektuālās datortehnoloģijas, lēmuma pieņemšanas sistēmas, 
lēmumu koki 

Mg.ing.Egmonts 
Treiguts 

Matemātiskās metodes ekonomikā 
Algebriskie automāti 

Dr.math. Leonīds 
Grīnglazs 

 
 



© RSEBAA  maģistra studiju programma  „Personāla vadība” 

 66

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 optimizācijā 

Mg.paed. Tatjana 
Zakutajeva 

 
Daugavpils filiāle 
 

Mūsdienu zelta tirgus, tā ietekme uz ES valstu ekonomiku  
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 
Uzņēmēju gaidu lietderība prognozēšanas mērķim 

Dr.habil.oec. Vulfs 
Kozlinskis 

Intelektuālā uzņēmējdarbība Latvijā MBA Irina Senņikova 
Projektu vadīšana 
Transportēšana un loģistika 
Eksporta stratēģiskā plānošana 

Dr.sc.ing.Georgijs 
Burakovs 

 
RSEBAA akadēmiskā personāla kvalifikācijas pilnveidošanas intensitāte ir augsta, tikai 2005.gada 
ietvaros tika ņemta dalība sekojošās konferencēs, semināros un kursos: 
 
Bled pilsētas Menedžmenta Skola (IEDC) 
Bled, Slovēnija 

CEEMAN organizētais Vādības programmas 
seminārs 

Beer Sheva, Izraēla 
 

Starptautiskais simpozijs "Stochastic Models in 
Reliability, Safety and Logistics" (SMRSSL '05) 

COMENIUS Universitāte 
Zell am See, Austrija 

Seminārs "The implications of Changing 
Environment for Business Education" 

Dienvidurālu Valsts Universitāte 
Čeļabinska, Krievija 

Konference "Biznesa un biznesa izglītības 
sadarbība Krievijas reģionos: problēmas un 
risinājumi" 

Bled pilsētas Menedžmenta Skola 
Bled, Slovēnija 

Seminārs "Consultancy for Management 
Educators" 

Sanktpēterburgas Valsts Inženierekonomikas 
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 Menedžmenta Skola (IEDC) 
Bled (Slovēnija) 

Apmācības kurss IMTA 2005 

Rīga, Latvija Konference "BALTIJAS FORUMS 2005" 
Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitāte 
Minska, Baltkrievija 

VI starptautiskā konference "Menedžmenta un 
mārketinga teorija un prakse" 
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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 Uzņēmējdarbības 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 
Kauņa, 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” 

 
No 2004.gadā 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 
Partneris: The University of Life Sciences 
(UMB) 
Assoc.prof.Gro Ladegard un Prof. Anders 
Lunnan 

„European Thematic Network for the 
Excellence in opereations 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." 
RSEBAA Daugavpils filiālē 
Projekta izpildes termiņš: 2005 - 2007.g. 

Projekta vadītājs: Andrejs Nikolajevs, RSEBAA 
Daugavpils filiāle 
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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: Danuta Jasjko, Ekonomikas un 
finansu katedras vadītāja, RSEBAA 

The Swedish Foundation for small business 
research (FSF) projekts 
„Creating a systematic evaluation methods in 
the area of entrepreneurship and innovation 
policy”  

RSEBAA – projekta nacionālais partneris 
Finansējuma summa: 4 milj. NOK 
Izpildes termiņš: 2006-2008.g. 
 
 

 
 

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 sekojoši 

pasniedzēju individuālās kvalifikācijas paaugstināšanas ikgadēji pasakumi: 
Ekonomikas un finanšu katedra 
Natālija Konovalova   Piedalīšanās Komercbanku asociācijas profesionālajos semināros 

Piedalīšanās RSEBAA metodiskajos semināros 
Vineta Šnepste   Piedalīšanās zinātniskās konferencēs 

Piedalīšanās RSEBAA metodiskajos semināros 
Angļu valodas kursi 
Studijas doktorantūrā 

Jānis Vanags    Piedalīšanās CEEMAN konferencē Slovēnijā  
Irina Kuzmina Diploma of Institute of Financial Accountants (Lielbritānija) in 

International Accounting Standards (IAS). 
Piedalīšanās RSEBAA metodiskajos semināros 
Angļu valodas kursi 

Tatjana Boikova   Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs 
     Angļu valodas pilnveidošana 

Piedalīšanās  RSEBAA metodiskajos semināros  
Ērika Pančenko   Angļu valodas pilnveidošana 

Piedalīšanās metodiskajos semināros RSEBAA  
Tatjana Ivanova   Piedalīšanās metodiskajos semināros RSEBAA 

Piedalīšanās grāmatvedības praktiskajos semināros  
Līga Leitāne    Darbs pie doktora disertācijas  

Starptautisko grāmatvedības standartu apmācības cikls 
     Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs 
Marita Rurāne    Piedalīšanās metodiskajos semināros RSEBAA 

profesionāli semināri par finanšu menedžmentu 
Andrejs Limanskis Piedalīšanās CEEMAN konferencē Slovēnijā (Case Study 

Seminar) 
Rasa Pēce    GAAP apmācības cikls. IAB sertifikāta iegūšana  

International Association of Book-keepers (IAB) 
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Menedžmenta un mārketinga katedra 
Ludmila Bahmane  piedalīšanās augstskolas un katedras metodiskajos semināros; 
Jūlija Bulatova piedalīšanās augstskolas un katedras metodiskajos semināros, 

studijas doktorantūrā; 
NormundsGūtmanis piedalīšanās augstskolas un katedras metodiskajos semināros, 

piedalīšanās konferencēs, studijas doktorantūrā, citu augstskolu 
pieredzes apgūšana; 

Vitauts Liede piedalīšanās augstskolas un katedras metodiskajos semināros, 
piedalīšanās konferencēs, citu augstskolu pieredzes apgūšana; 

Jānis-Ēriks Niedrītis  piedalīšanās augstskolas un katedras metodiskajos 
semināros, citu augstskolu pieredzes apgūšana, piedalīšanās 
praktiskajā uzņēmējdarbībā; 

Anatolijs Petrovs  piedalīšanās augstskolas un katedras metodiskajos 
semināros, dalība augstskolas pasniedzēju kvalifikācijas 
paaugstināšanas semināros; 

LeonīdsPētersons piedalīšanās augstskolas un katedras metodiskajos  semināros, 
dalība augstskolas pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas 
semināros; 

Elga Valdovska piedalīšanās augstskolas un katedras metodiskajos semināros, 
piedalīšanās profesionālo asociāciju praktiskajā darbā; 

Raina Vīra  piedalīšanās augstskolas un katedras metodiskajos semināros. 
 
Tiesību zinību katedra 
1. Nodrošināt profesionālās kvalifikācijas semināru apmeklēšanu Latvijas Universitātes Juridiskajā 
fakultātē, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā, Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūrā – visi katedras pasniedzēji visa studiju gada laikā.  
2. Turpināt studijas Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorantūrā, plānojot doktora 
promocijas darba aizstāvēšanu 2006. gadā.(lektors FēlikssPolis). 
3. Nodrošināt studiju kursu saturiskās izmaiņas atbilstoši grozījumiem un izmaiņām Latvijas 
likumdošanā – visi katedras pasniedzēji, tai skaitā viesmācībspēki. 
4. Piedalīties republikas augstskolu tematiskajās  zinātniskajās konferencēs, ievērojot problemātiku (pēc 
atsevišķa plāna) – visi katedras pasniedzēji. 
5. Regulāri sekot jaunākajiem teorētiskajiem un praktiskajiem izdevumiem juridiskās literatūras jomā, 
izmantot salīdzināšanai un viedokļu izstrādei. 
 
Informātikas un matemātikas katedra 
Egmonts Treiguts: 

• Doktorantūra. Rīgas Tehniskā universitāte Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte 
Informācijas tehnoloģijas institūts. Lēmuma atbalsta grupa; 

• Angļu valodas kursi RSEBAA. 
Aloizs Lešinskis: 

• Līdzdalība informācijas tehnoloģiju uzņēmuma SIA „Dati Pro” projektu izstrādē. 
Ināra Vīka 

• Angļu valodas pilnveidošana 
Leonīds Gringlazs 

• Angļu valodas pilnveidošana 
• Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs. 
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            7.9.tabula 
RSEBAA akadēmiskā personāla zinātniskā tālākizglītība 2005./2006. studiju gada 

 
Nr.p.k. Vārds, uzvārds Tālākizglītības 

veids 
Promocijas darba tēma 

1.  Irina Senņikova Doktorantūra  
Leon Kožmiņski 
Uzņēmējdarbības 
un menedžmenta 
akadēmija 

Intelektuālās 
uzņēmējdarbības rašanās 
modeļi Latvijā  

2.  Līga Leitane Doktorantūra LU Enerģētikas finanšu 
problēmas Latvijā 

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

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

5.  Vineta Šnepste Doktorantūra LU Parādu vērtpapīru tirgus 
attītības problēmas Latvijā 

6.  Normunds Gūtmanis Doktorantūra RTU Vadības teorijas pieeja 
prognozēšanai ar nosacīti 
heteroscedastisku modeļu 
palīdzību 

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

8.  Jūlija Bulatova Doktorantūra LU Biznesa līderu koučinga 
ētiskie aspekti 

 
7.6.2.3. RSEBAA izdevējdarbība no 2000.gada līdz 2006.gadam 

 
Lai paaugstinātu RSEBAA mācību procesa kvalitāti un veicinātu RSEBAA atpazīstamību, 

RSEBAA izdevējdarbības mērķis ir sagatavot, iespiest un realizēt RSEBAA un citu mācību iestāžu 
studentiem un mācību spēkiem, kā arī visplašākajai ar uzņēmējdarbību saistītajai sabiedrības daļai 
izdevējdarbības izstrādnes latviešu, angļu, krievu un citās valodās:  

• Senņikova I. Intellectual Entrepreneurship in Latvia. The International Journal of 
Entrepreneurship and Innovation, Volume 3, Number 1, February 2002; 

• Senņikova I., Kalniņa 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 uzņēmējdarbība 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; 
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• 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 9984-705-01-3  

• Ekonomikas un uzņēmējdarbības problēmas Latvijā: Zinātnisko rakstu izlase. Rīga: RSEBAA, 
2002. 159 lpp. Teksts latviešu, angļu, 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 

• Leonīds Grīnglazs, Jevgeņijs 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, Jevgeņijs 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, Jevgeņijs Kopitovs. Krājumu pārvaldības pamati. Rīga: RSEBAA, 2005. 96 
lpp. Sērija: Biznesa izglītības bibliotēka. ISBN 9984-705-16-1 

• Marita Rurāne. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 384 lpp. Sērija: Biznesa izglītības 
bibliotēka. ISBN 9984-705-12-9 

 
Metodiskās izstrādnes 

7.10. tabula  
2002.-2005.gadā sagatavotās metodiskās izstrādnes 

 
Ekonomikas un 
finanšu katedra 

Menedžmenta un 
mārketinga 

katedra 

Tiesību zinību 
katedra 

Informātikas un 
matemātikas 

katedra 
29 izstrādnes 118 izstrādnes 16 izstrādnes 53 izstrādnes 
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7.6.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas,  

apmācības un attīstības politika 
 Saskaņā ar „Augstskolu likuma” 27.pantu, RSEBAA akadēmisko personālu veido: profesori, 
asociētie profesori, docenti, vadošie pētnieki, lektori, pētnieki, asistenti. Akadēmiskie amati RSEBAA 
tiek ieņemti 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. pantiem.  
 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 dažādus 
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 dažādās 
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 Lavijā organizētās starptautiskās konferences. Piemēram, pēdējā, 2006. gadā 
RSEBAA organizētajā starptautiskajā konferencē „The Next Decade Challenges For Business” ar 
ziņojumiem piedalīsies gandrīz 25% RSEBAA docētāju.  
 Laikā no 2000. līdz 2005.g. RSEBAA pasniedzēji  publicējuši vairāk kā 258 dažādus rakstus 
dažāda veida zinātniskos rakstu krājumos (skat IV. pielikumu). 
 Izdotas vairākas mācību grāmatas, piemēram, pēdējos divos gados: M. Rurāne „Finanšu 
menedžments”; 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”. 
 Izstrādājot RSEBAA stratēģiju, 2006. 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 dažādi 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.  
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7.7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 
7.7.1. Finansēšanas avoti 

 
Kopš dibināšanas brīža RSEBAA darbojas saskaņā ar pašfinansēšanās principiem. 
RSEBAA 01.01.2006. g. pieder nekustamais un kustamais īpašums Ls 1 034 392 ( Viens 

miljons trīsdesmit četri tūkstoši trīs simti deviņdesmit divi lati ) apmērā,  ko sastāda: 
1. Zeme, Meža iela 1, k.2, Rīga        53 042 
2. Ēka, Meža ielai, k.2, Rīga      532 972 
3. Ēka, Mihoelsa 47, Daugavpils     84 239 
4. Dzīvoklis-viesnīca, Čaka 44-19                         176 357 

846 610 
 

RSEBAA kustamās mantas vērtība:   LVL 187 782 
tai skaitā: 

• Datortehnika      LVL 53 147 
• Iekārtas      LVL 46 198 
• Mēbeles      LVL 42 111 
• Citi (inventārs, autotransports, elektrotehnika) LVL 46 326 

 
RSEBAA ar esošo īpašumu un pamatlīdzekļiem garantē visiem studentiem studiju 

nodrošinājumu - iespēju turpināt studijas citās augstskolās, ja RSEBAA vai programmas darbība tiek 
apturēta.  

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Personāla vadība” galvenais 
finansējuma avots ir studiju maksa. Studiju maksa tiek noteikta, balstoties uz viena studējošā vidējām 
izmaksām, saskaņā ar tirgus cenām. Studiju maksu apstiprina RSEBAA Senāts. Ir paredzēta studiju 
maksa imatrikulētajiem nākošajā studiju gadā: par studijām akreditētā pusotrgadīgā maģistra studiju 
programmā „Personāla vadība”– 1890,- Ls; divgadīgā – 1990,- Ls par visu programmu. 
 RSEBAA studējošajiem 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; 
• veikt studiju apmaksu saskaņā ar līgumā (skat. IX.pielikumā) paredzēto maksājumu 

grafiku, precīzi ievērojot maksāšanas termiņus 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. 2006.gada 1.janvārī RSEBAA kopējā telpu platība sastādīja 
6547.02 m2, no tiem 3340 m2 paredzēti studiju un zinātniskajam darbam, 149 m2 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. 
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 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 sensorām centralizētās vadības 
pultīm (sk. 7.3.attēlu); trešajā stāvā ir sešas 40 - 48 vietu auditorijas. 
 Studējošo un docētāju vajadzībām abās RSEBAA studiju ēkās atrodas kafejnīcas, un ir izvietoti 
kafijas automāti. 

 

 

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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7.3.attēls. RSEBAA auditoriju automatizēto vadības sistēma. 
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7.7.2.2. Datorklašu aprīkojums un informācijas tehnoloģiju izmantošana 

Datoru sistēmas attīstīšana: 
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu augstskolas darbu, tika veikta esošās datortehnikas un datorsistēmu 

nepārtraukta modernizācija: 
2002. gadā: 

• divās datoru klasēs tika uzstādīti jaunākie datoru modeļi; 
• lielākajai pārējo datoru daļai tika palielināta ātrdarbība, palielinot  operatīvās atmiņas 

apjomu; 
• 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, tai 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 „Notebook” datori, digitālā foto un video kamera. 

2003. gadā: 
• datoru auditoriju skaits 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 un tml.). 
2004. gadā: 

• iegādāts viens „Notebook” dators; 
• vienā datoru klasē uzstādīta statistisko un mārketinga datu apstrādes programmatūras pakete 

SPSS. 
2005. gadā: 

• vienai datoru klasei iegādāti jaunākie datoru modeļi; 
• bibliotēkas lasītavai iegādāts jaudīgs tīkla lāzerprinteris; 
• 5 auditorijas aprīkotas ar multimediju projektoriem un datoriem; 
• datoru klasēs uzstādītas datorgrafikas (Corel DRAW) un web-dizaina (MS FrontPage) 

programmatūru paketes;   
• sadarbībā ar Lattelekom un Hansabanku, augstskolas telpās darbojas bezvadu interneta tīkls 

Wi-Fi, kurš dod iespēju RSEBAA studējošiem, akadēmiskajam, administratīvajam 
personālam, konferenču un sanāksmju dalībniekiem/vieslektoriem pieslēgties interneta 
tīklam, izmantojot portatīvo datoru. 

 Šobrīd mācībspēkiem un studentiem nodarbību un patstāvīgajam darbam ir iespēja 
izmantot: 

• piecas datoru klases un datoru zāli bibliotēkā, kopā 120 darba vietas (katrā klasē no 16 līdz 
30 datori); 

• katra klase aprīkota ar datoriem Intel Pentium 3.4, un Celeron procesoru bāzēm ar uzstādītu 
MS Windows un MS Office programmatūru;  

• visi datori ir pieslēgti lokālajam un Interneta tīklam; 
• katrā klasē ir uzstādīts lāzerprinteris.  
 Lokālā un interneta tīkla resursi: 
• failu serveris, kurā atrodas studentu mājas un publiskie katalogi, kas paredzēti 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; 
• Wi-Fi bezvadu internets ar ātrumu 2Mbit/s. 



© RSEBAA  maģistra studiju programma  „Personāla vadība” 

 77

 Multimediju prezentāciju veikšanai paredzētais aprīkojums paredz mācību materiāla 
sagatavošanu, demonstrēšanu un darbu ar multimediju datiem: 

• konferenču auditorija aprīkota ar stacionāro LCD projektoru, lielo ekrānu un skaņu tehniku; 
• deviņas auditorijas aprīkotas ar stacionāriem LCD projektoriem, ekrāniem un datoriem; 
• trīs auditorijas aprīkotas ar stacionāriem LCD projektoriem, lieliem ekrāniem, skaņu tehniku,  

video, DVD un datoru iekārtām, ka arī ar telpas vadības sistēmām; 
• seši pārnēsājamie LCD projektori; 
• trīs „Notebook” 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; 
• Proksi serveris, kurš nodrošina biežāk apmeklēto interneta web-lapu satura lokālo glabāšanu 

un to ielādēšanas ātrumu; 
• „ugunsmūris”, kurš aizsargā augstskolas lokālo tīklu no ārējiem uzbrukumiem. 

Katrs studējošais studiju laikā tiek reģistrēts kā lietotājs RSEBAA datortīklā. Studējošiem ir iespēja 
iepazīties ar papildus studiju materiāliem, uzzināt sīkāku studiju kursa programmas izklāstu, droši 
uzglabāt savu informāciju personīgajā vai publiskajā katalogā failu serverī un piekļūt tai no jebkura 
RSEBAA lokālajam tīklam pieslēgta datora.  

No nodarbībām brīvajā laikā studējošiem ir iespēja patstāvīgi apmeklēt datorklases, kurā iespējams 
sagatavot un izdrukāt referātus, kursa darbus, u.c. ar studiju procesu saistītus darbus. Brīvās pieejas 
datorklases darbavietas ir pieslēgtas Internetam, lai dotu iespēju studējošiem un docētājiem gūt papildus 
informāciju no globālā tīmekļa. 

Docētājiem un darbiniekiem tiek piedāvāta iespēja izmantot RSEBAA elektroniskā pasta sistēmu, 
kurai var piekļūt no jebkura pie Interneta pieslēgta datora, ka arī saglabāt studiju materiālus studējošiem 
pieejamā vietā publiskajā katalogā.  

Sākot ar 2002.gadu, studējošiem, docētājiem un darbiniekiem ir pieejama RSEBAA mājas lapa 
http://www.rsebaa.lv, kura nepārtraukti tiek uzlabota un papildināta. 

Turpmāk plānots iedarbināt sekojošas sistēmas: 
• elektroniskais bibliotēkas katalogs; 
• RSEBAA Informācijas sistēma, kura nodrošinās mācību procesa pārvaldes automatizāciju; 
• tālmācības sistēma.  
2005. gadā augstskolā uzsākta pakāpeniska RSEBAA Informācijas sistēmas izstrāde un 

ieviešana. 
 2006.gadā ir izstrādāti un daļējā lietošanā nodoti sekojoši reģistri un programmu nodrošinājumi: 

• Programmu reģistrs, kurš satur datus par RSEBAA piedāvātām studiju programmām;   
• Kursu reģistrs, kurš satur datus par studiju kursiem; 
• Reflektantu reģistrs, kurā tiek reģistrēti reflektantu iesniegumi un sagatavoti dati 

studējošo imatrikulācijai;      
• Docētāju reģistrs, kurš satur augstskolas akadēmiskā personāla datus. 

Regulāri tiek veikta esošās programmatūras modernizēšana un jauno programmu iegāde un 
uzstādīšana RSEBAA datoru klasēs. 
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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/ bibliotēka). 
Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt RSEBAA efektīvu studiju procesu un zinātnisko darbību, sniegt 
studējošiem, docētājiem bibliotekas bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumos. 

Kopējā bibliotēkas telpu platība ir 453m2, lasītavā ir 32 lasītāju vietas, datoru klasē - 18 datoru 
vietas ar pastāvīgu Internet pieslēgumu. 

RSEBAA bibliotēka veic savu lasītāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu. 
2004./2005.st.g. bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 19957 tās apmeklētāji. Uz 2006.gada 1.janvāri 
RSEBAA bibliotēkā bija reģistrēti 2722 lasītāji, tajā skaitā arī augstskolas pasniedzēji. Pēc statistiskas 
datiem, bibliotēkas apmeklētāju skaits ir no 2500 līdz 3000 lasītājiem mēnesī.  
Bibliotēkā lasītājiem iespējams:  

• saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas fonda sastāvu, informācijas meklēšanas sistēmu 
un datu bāžu 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 Rubicon datu bāzē  (www.rubicon.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; 
• saņemt bibliotekāra konsultācijas; 
• izmantot bibliotēkas fondu lasītavu;  
• saņemt literatūru uz noteiktu termiņu (dienas nodaļas studentiem no 2 līdz 4 nedēļām; 

neklātienes studentiem no 4 līdz 12 nedēļām);  
• nepieciešamības gadījumā pagarināt literatūras lietošanas termiņu;  
• izmantot bezmaksas informācijas meklēšanu Latvijas Internet tīklā, ārvalstu tīklā - 300 MB 

robežās. 
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. 
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7.11. 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. 

Gads 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Nosaukumu 
skaits 744 1286 1789 2186 2878 3089 3761 3982 

t.sk. RSEBAA 744 1286 1789 2186 2622 2919 3170 3318 

t.sk. 
Daugavpils 
filiāle  

- - - - 256 170 591 664 

Dinamika  - 542 503 397 692 211 672 221 

Eksemplāru 
skaits 3073 4132 5841 7925 11287 13066 16389 17154 

t.sk. RSEBAA  3073 4132 5841 7925 10576 12207 14092 14749 

t.sk. 
Daugavpils 
filiāle 

- - - - 771 859 2297 2405 

Dinamika - 1059 1709 2084 3362 1779 3323 765 

Izlietots 
grāmatu 
iegādei (Ls) 

2378 6269 11286 24371 45403 57709 85873 104459 

Dinamika - 3891 5017 13085 21032 12306 28164 18586 
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7.12. tabula  
RSEBAA bibliotēkas grāmatu fonda tematiski skaitliskais sadalījums 

 

Tēma 

Nosau-
kumi 

latviešu 
valodā 

Grāmatu 
daudzums

(gab.) 

Nosaukumi 
krievu 
valodā 

Grāmatu 
daudzums

(gab.) 

Nosaukumi 
angļu 
valodā 

Grāmatu 
daudzums

(gab.) 

augstākā 
matemātika 10 128 24 137 1 1 

statistika 2 58 11 52 5 55 
datortehnoloģijas 24 373 62 163 19 115 
elektroniskā 
komercija 13 52 72 206 4 68 

ekonomika 30 488 73 217 25 190 
starptautiskā 
ekonomika un 
finanses 

8 122 47 208 16 265 

grāmatvedība un 
audits 30 280 83 239 31 301 

nodokļi 9 72 20 21 - - 
organizācijas 
finanšu 
pārvaldība 

6 104 78 212 12 93 

komercdarbība 37 403 116 202 16 148 
biznesa plānošana 2 28 20 58 2 28 
banku darbība 14 192 35 123 5 5 
investīcijas - - 38 77 5 29 
vērtspapīri un 
finanšu tirgi 6 80 27 58 5 64 

nekustamais 
īpašums 1 1 10 11 1 11 

apdrošināšana 1 5 8 15 2 2 
psiholoģija un 
lietišķā saskarsme 27 375 64 138 2 55 

socioloģija 3 36 19 75 - - 
vadībzinības 27 520 133 378 29 212 
mārketings 22 278 127 373 32 181 
loģistika 3 63 14 79 1 15 
personāla 
pārvaldība 9 136 36 195 9 70 

stratēģiskā 
vadībzinība 4 120 40 144 14 142 

tiesību zinības 37 575 20 195 4 36 
starptautiskās 
komerctiesības 10 87 34 80 - - 

statistikas 
materiāli 7 8 - - - - 

tematiskie un 
informatīvie 
izdevumi 16 34 9 12 7 16 
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metodiskā 
literatūra 1 5 5 11 - - 

latviešu valoda 
cittautiešiem 8 33 3 29 - - 

biznesa un 
vispārējā angļu 
valoda 

9 14 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 žurnālu un avīžu rakstu pilniem tekstiem dažādās zinātņu 
nozarēs, kā arī Leta arhīvs, BNS termināls, Emerald, Global Market.  

Bibliotēkā ir studiju procesam nepieciešamie žurnāli 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’’ 

7.13. tabula  
Periodisko izdevumu iegādei izlietoto līdzekļu dinamika 

 
Gads 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Periodiskie izdevumi (Ls) 210 1161 1543 2250 2846 4036 5715 7513 
Dinamika - 951 382 707 596 1190 1679 1798 

Elektroniskie izdevumi (Ls) - - - 672 1392 4844 10115 14972 
Dinamika - - - - 720 3452 5271 4857 
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7.8. Ārējie sakari 

 Ņemot 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 menedžmenta 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 Boloņas 
deklarācijā. Tādēļ augstskola veicina studējošo un pasniedzēju dalību apmaiņas 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. Saskaņā 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 dažādas 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 apmaiņas 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, viņu pārstāvētajām universitātēm un mūsu augstskolu, palīdzot ārvalstu 
studentiem risināt dažādus ar studijām vai Latvijas dzīvesveidu saistītus jautājumus un palīdzot 
RSEBAA studentiem pieteikšanās procesā, ja viņi vēlas studēt ārvalstīs. Sudējošie vienmēr ir laipni 
gaidīti Ārējo sakaru nodaļā, viņiem tiek sniegta detalizēta informācija par visām starptautiskajām 
iespējām. RSEBAA ikvienam, kas vēlas, piedāvā attīstīt uzņēmējdarbības un profesionālās iemaņas. 
 Saskaņā ar saņemto Eiropas Komisijas ERASMUS universitāšu hartu, augstskola piedāvā 
saviem studentiem mācīties no 3-12 mēnešiem kādā no sadarbības augstskolām Eiropā. Šobrīd 
RSEBAA ir noslēgusi 30 sadarbības līgumus ar augstskolām 19 valstīs: Francija, Vācija, Zviedrija, 
Somija, Lietuva, Norvēģija, Austrija, Kipra, Grieķija, Polija, Nīderlande, Beļģija, Igaunija, Slovākija, 
Čehija, Lielbritānija, Dānija, Krievija un Grūzija. Pirmajā ERASMUS universitāšu hartas iegūšanas 
gadā RSEBAA deva iespēju 7 studentiem mācīties kādā no sadarbības augstskolām, bet šobrīd jau 
vairāk kā 21 students brauc studēt ārpus Latvijas, kā ERASMUS apmaiņas students. ERASMUS 
mobilitātes ietvaros arī uz RSEBAA brauc mācīties studenti no partnerskolām, 2006. gadā ir sasniegts 
lielākais skaits - 19 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. 
 ERASMUS apmaiņas 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 - jau 2006. gada martā, kurā piedalījās 17 pasniedzēji no 8 valstīm. 
 



© RSEBAA  maģistra studiju programma  „Personāla vadība” 

 83

 
7.8.1. Saistība ar darba devējiem 

 RSEBAA 14 gadu darbības laikā izveidojusies laba tradīcija sadarboties ar darba devējiem gan 
Latvijā, gan ārvalstīs. Ņemot vērā, ka daudzi RSEBAA absolventi jau paši ir veiksmīgi uzņēmēji 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 dažādi, 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; 
• attiecīgas profesijas standartu modernizācija un atjaunošana; 
• kvalifikācijas, diplomdarbu, bakalaura un maģistra darbu vadīšana; 
• studējošo iekļaušana darba tirgū, gan Latvijā gan ārvalstīs. 

 Tā, piemēram, pastāv tieša sadarbība ar Latvijas Personāla vadīšanas asociāciju maģistra 
studiju programmas „Personāla vadība” īstenošanā, tādēļ daudzi no uzņemtajiem maģistrantiem ir 
asociācijas biedri. Darba devēji izstrādājuši attiecīgo profesiju standartu, izteikuši ierosinājumus un 
prasības par maģistra studiju programmas „Personāla vadība” struktūru, un konkrētu studiju kursu 
saturu un apjomu. Lai maģistra studiju programma „Personāla vadība” būtu mūsdienīga, moderna un 
pieprasīta, ir svarīgi tās izveidē iesaistīt profesionāļus, kas speciāli tiek paredzēts ilgtermiņa līgumā ar 
nozares asociāciju. 
 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.pielikumā pievienotas dažādu darba devēju atsauksmes par RSEBAA profesionālās augstākās 
izglītības maģistra studiju programmu „Personāla vadība”. 
 Parasti studiju procesa un studiju kursu kvalitāte tiek vērtēta profesionālās prakses laikā, kad 
studējošo iegūtās zināšanas tiek nostiprinātas praksē. Ņemot vērā profesionālās prakses nozīmi 
kvalificētu speciālistu sagatavošanā, RSEBAA izstrādāti speciāli normatīvie dokumenti un prasības 
profesionālās prakses realizācijai. Pirms prakses notiek sapulce, kas ļauj maģistrantam labāk izprast 
prakses nozīmi un sekmīgāk izstrādāt prakses programmu un tās izpildes iespējas. 
 Ļoti liela nozīme ir arī tam, ka nozares asociācija nepieciešamības gadījumos nodrošina prakses 
vietas maģistra studiju programmā „Personāla vadība” studējošiem. 
 Pieaugot sadarbībai, darba devēji labprāt iesaista studējošos dažādos 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 apmaiņu 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 iemaņas nepieciešamas, lai strādātu izvēlētajā profesijā. Darba 
devējam RSEBAA „Karjeras dienas” ietveros tiek dota iespēja popularizēt savu nozari, uzņēmumu, 
karjeras iespējas uzņēmumā, tikties ar potenciālajiem darbiniekiem, veikt aptauju un atlasi, kā arī 
informēt par nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, lai veidotu veiksmīgu karjeru uzņēmumā. 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 augskolai ir liels prieks par to, ka daudzi darba devēji vispirms informē augstskolas Karjeras 
centru par brīvajām darba vietām. Bieži vien arī mūsu absolventi savos uzņēmumos darbiniekus 
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vispirms meklē RSEBAA. Lai atvieglotu informācijas apmaiņu, atbilstošā informācija gan par darba 
meklētājiem, gan darba devējiem tiek izvietota RSEBAA  uz speciāla stenda un Internet mājas lapā. 
 RSEBAA regulāri notiek augstskolas un uzņēmēju – darba devēju tikšanās ar devīzi “Ceļš uz 
starptautisku karjeru”. RSEBAA kopīgi ar dažādām Latvijas asociācijām un organizacijām piedalās 
starptautiskos projektos un pētījumos, rīko konferences un seminārus, kuros tiek analizēti iegūtie 
rezultāti un izstrādātas nepieciešamās rekomendācijas un priekšlikumi. 
 

7.8.2. Salīdzinājums ar līdzīgām programmām Latvijā un ārvalstīs 
 

Izstrādājot RSEBAA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
„Personāla vadība” saturu un realizācijas metodes bija izmantota labāko Slovākijas, Apvienotās 
Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu augstskolu pieredze līdzīgu studiju programmu saistītu ar 
personāla vadību īstenošanā. 
 Interesanta un līdzīga ar RSEBAA studiju programmu Slovakijā ir Comenius Universitātes 
(www.uniba.sk) personāla vadības studiju programma. 
Slovākija: 
 Comenius Universitātē ir 2-gadīga personāla vadības maģistra programma. Studējošajam jāiegūst 
minimums 120 ECTS, t.sk. obligātajos studiju kursos 105 ECTS: 
- 1.studiju gadā - 54 ECTS (finanšu vadība; tirgzinības vadība; organizācijas uzvedība; biznesa ētika, 

informācijas sistēmu vadīšana; vadības lēmumu pieņemšanas process; personāla vadība; 
organizāciju kultūra, kā arī jāizstrādā divi kursa projekti; 

- 2. studiju gadā – 51 ECTS (stratēģiskā vadībzinība; darba apmaksas sistēmas; vadības zinības 
tendences, jāizstrādā divi kursa projekti un jāveic vismaz 9 nedēļas ilga prakse). 

 Otrajā studiju gadā vēl jāiegūst 15 ECTS šādos izvēles studiju kursos: ES attīstības vēsturiskie, 
politiskie un ekonomiskie aspekti; ES tiesības; organizācijas kultūra, konfliktu risināšana, līderība. Kā 
redzams no 7.14. tabulas studiju programma pēc apjoma un uzbūves, kā arī studiju kursu izvēle ir 
līdzīga RSEBAA studiju programmai, atšķirīgi ir atsevišķu studiju kursu plānotie apjomi. Comenius 
Universitātes programmā nav atsevišķi izdalīti maģistra darba uzrakstīšana, personāla lietvedība, darba 
tiesības, psiholoģija (personības, vadīšanas, darba), kā arī nav jautājumi par arodbiedrību, kvalitātes 
vadības sistēmām un darba ekonomiku. 
 
           7.14. tabula 

RRSSEEBBAAAA  mmaaģģiissttrraa  ssttuuddiijjuu  pprrooggrraammmmaass  „Personāla vadība”  uunn  CCoommeenniiuuss  UUnniivveerrssiittāātteess  ssttuuddiijjuu  
pprrooggrraammmmaass  kursu salīdzinājums 

 RSEBAA studiju programmas kursi   Comenius Universitātē studiju programmas 
kursi 

Nr.p.k. Kursa nosaukums Daļa Kredītpunkti Kursa nosaukums  
   Latvijas ECTS  ECTS 
 Obligātā A daļa    Obligātie kursi 105 

1. Ekonomika un darba ekonomika A 3 4.5   

2. Personāla stratēģiskā plānošana A 3 4.5 Stratēģiskā vadībzinība 6 

3. Personāla vadības funkcijas, 
operacionālās personāla vadības 
funkcijas, taktiskā personāla vadība 

A 4 6 Personāla vadība 6 

     Darba apmaksas sistēmas 6 

4. Personāla lietvedība A 2 3   

5. Organizāciju psiholoģija A 2 3 Organizācijas uzvedība 

Organizāciju kultūra 

6 

6 

6. Sociālā un saskarsmes psiholoģija A 2 3   

7. Finanšu un vadības grāmatvedība A 2 3 Finanšu vadība 6 
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8. ES tiesību sistēma A 2 3 ES tiesības 3 

9. Darba tiesības A 2 3   

10. Aroda veselība un drošība A 1 1.5   

11. Uzņēmējdarbība A 4 6 Tirgzinības vadība 6 

12. Personāla informāciju sistēmas A 2 3 Informācijas sistēmu vadīšana 6 

13. Inovācijas un kreativitāte A 2 3 Līderība 3 

14. Vadības zinības A 2 3 Vadības zinības tendences 

Organizācijas attīstība un pārmaiņu 
vadība 

3 

 

3 

 Kopā:  33 49.5   

 Ierobežotās izvēles B daļa      

1. Kvalitātes vadības sistēmas B 1 1.5   

2. Arodbiedrība un darba devējs B 1 1.5   

3. Darba psiholoģija B 1 1.5   

4. Projektu vadīšana B 2 3 Projekts I; Projekts II 

Projekts III 

Projekts IV 

6 

6 

6 

5. Eiropas politiskā un ekonomiskā 
integrācija 

B 2 3 ES attīstības vēsturiskie, politiskie un 
ekonomiskie aspekti  

3 

6. Vadīšanas psiholoģija B 2 3 Vadības lēmumu pieņemšanas 
process 

6 

     Konfliktu risināšana 3 

7. Kvalitatīvās un kvantitatīvās 
pētījumu metodes 

B 2 3   

8. Profesionālā prakse B 16 24 Mācību kurss, kas apvienots ar darba 
praksi 

24 

 Kopā:  27 40.5  15 

 Brīvās izvēles C daļa      

1. Lietišķā etiķete C 1 1.5   

2. Prezentācijas prasmes C 1 1.5   

3. Biznesa ētika C 2 3 Biznesa ētika 6 

 Maģistra darbs A 20 30   

 Pavisam kopā:  80 120  120 
 

Lielbritānija: 
 Principiāli līdzīga ar RSEBAA programmu ir Lielbritānijas Darhamas Universitātes 
(www.dur.ac.uk) personāla vadības maģistra programma, kas veidota pamatojoties uz priekšmetu bloku 
principu. Maģistrantūrā uzņem pēc 3-gadīgajām bakalaura studijām un to ilgums ir divi gadi, 
studējošam jāiegūst 120 ECTS. 
 Studiju programma iedalīta šādos blokos: vadības teorija un prakse; biznesa analīze; stratēģija; 
personāla vadība. Izvēles priekšmetu skaitā iekļauti: Austrumāzijas bizness un vadība; pārmaiņas 
organizācijā; finanšu vadība; globālā stratēģiskā vadībzinība; informāciju sistēmas; piegādes ķēdes 
procesu vadība. Noslēgumā studējošie izstrādā diplomdarbu, kura apjoms ir neliels – 12000 vārdi 
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(apmēram 40 lpp.). Studējošos vērtē kopīgajā studiju procesā, izvēles kursu apgūšanā gan individuāli, 
gan grupu darbībā, situāciju analīzē un eksāmenos. 
           7.15. tabula 

RRSSEEBBAAAA  uunn  DDuurrhhaamm  UUnniivveerrssiittāātteess  mmaaģģiissttrraa  ssttuuddiijjuu  pprrooggrraammmmaass  „Personāla vadība” 
kursu salīdzinājums 

 
 RSEBAA studiju programmas 

kursi 
  Durham Universitātē studiju 

programmas kursi 

Nr.p.k. Kursa nosaukums Daļa Kredītpunkti Kursa nosaukums 
   Latvijas ECTS  
 Obligātā A daļa     

1. Ekonomika un darba 
ekonomika 

A 3 4.5  

2. Personāla stratēģiskā plānošana A 3 4.5 Stratēģija 

Stratēģija un organizācija 

3. Personāla vadības funkcijas, 
operacionālās personāla vadības 
funkcijas, taktiskā personāla 
vadība 

A 4 6 Personāla vadība 

Darbinieku attiecības un 
atalgojums 

4. Personāla lietvedība A 2 3  

5. Organizāciju psiholoģija A 2 3 Pārmaiņas organizācijā 

6. Sociālā un saskarsmes 
psiholoģija 

A 2 3  

7. Finanšu un vadības 
grāmatvedība 

A 2 3 Finanšu vadība 

8. ES tiesību sistēma A 2 3  

9. Darba tiesības A 2 3  

10. Aroda veselība un drošība A 1 1.5  

11. Uzņēmējdarbība A 4 6 Uzņēmējdarbība 

Biznesa analīze 

Austrumāzijas bizness un vadība 

Stratēģiskā mārketinga vadība 

12. Personāla informāciju sistēmas A 2 3 Informāciju sistēmas 

13. Inovācijas un kreativitāte A 2 3  

14. Vadības zinības A 2 3 Vadības teorija un prakse 

Globālā stratēģiskā vadībzinība 

Piegādes ķēdes procesu vadība 

 Kopā:  33 49.5  

 Ierobežotās izvēles B daļa     

1. Kvalitātes vadības sistēmas B 1 1.5  

2. Arodbiedrība un darba devējs B 1 1.5 Darbs un sabiedrība 

3. Darba psiholoģija B 1 1.5  

4. Projektu vadīšana B 2 3  

5. Eiropas politiskā un 
ekonomiskā integrācija 

B 2 3  

6. Vadīšanas psiholoģija B 2 3  

7. Kvalitatīvās un kvantitatīvās 
pētījumu metodes 

B 2 3 Pētījumu metodes 
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8. Profesionālā prakse B 6/16 9/24  

 Kopā:  27 40.5  

 Brīvās izvēles C daļa     

1. Lietišķā etiķete C 1 1.5  

2. Prezentācijas prasmes C 1 1.5  

3. Biznesa ētika C 2 3  

 Maģistra darbs A 20 30 Diplomdarbs 

 Pavisam kopā:  80 120  

 
 

 Lielbritānijas Solfordas Universitāte (www.salford.ac.uk) piedāvā divu veidu studiju 
programmas personāla vadībā. Viena – pilna laika studiju programma, ilgums ir viens gads. Visi studiju 
kursi ir koncentrēti desmit sekojošos moduļos: 

• Cilvēkresursi; 
• Stratēģiskā vadībzinība; 
• Cilvēkresursu attīstība; 
• Organizācijas uzvedība; 
• Biznesa pētījumi (1.daļa); 
• Stratēģiskā personāla vadība; 
• Starptautiskā personāla vadība; 
• Salīdzinošās darba attiecības; 
• Biznesa pētījumi (2.daļa); 
• Disertācija 

 Studijas notiek lekciju, semināru un situāciju analīžu formā. Pēc katra moduļa apguves notiek 
rakstiskais eksāmens, paredzēti arī kursa darbi. Gala pārbaudījumā jāuzraksta disertācija. 
 Otras – nepilna laika maģistra studiju programmas ilgums kā minimums ir 2 gadi. Visa studiju 
programmas apgūšana notiek sešos semestros, parasti katrā semestrī tiek apgūti 3-4 moduļi. Moduļi 
veidoti, lai aptvertu personāla vadības politiku; starptautisko personāla vadību; pārmaiņu vadību; 
organizāciju vadību; stratēģijas vadību; personāla vadības attīstības teoriju; organizācijas uzvedību; 
uzņēmējdarbību (korporatīvā stratēģija, stratēģijas vadība, organizācijas vadība, finanšu vadība, 
starptautisko finanšu tirgus un instrumenti, starptautisko finanšu vadība, starptautiskais bizness, 
starptautiskā banku vadība, risku vadība, informācijas tehnoloģijas, mārketinga vadība, starptautiskais 
mārketings, pakalpojumu mārketings, pārmaiņu vadība, nacionālā un starptautiskā loģistika, kvalitātes 
vadības sistēmas, efektīvu operāciju principi, operāciju sistēmu vadība utt.). Kursu salīdzinājums 
atspoguļots 7.16. tabulā. 
 Līdzība ar RSEBAA studiju programmu izpaužas, pirmkārt, moduļu izveidē, otrkārt, kursu 
daudzveidībā un to nelielā apjoma ziņā. 
 Abos studiju programmu variantos ir nodarbību veidi – lekcijas, semināri, situāciju analīzes 
studijas. Vērtē kursa darbus, eksāmenus ar atzīmi, bet noslēgumā studējošie izstrādā un aizstāv 
disertāciju. 
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           7.16. tabula 
RRSSEEBBAAAA  uunn  SSoollffoorrddaass  UUnniivveerrssiittāātteess  mmaaģģiissttrraa  ssttuuddiijjuu  pprrooggrraammmmaass  „Personāla vadība” 

kursu salīdzinājums 
 

 RSEBAA studiju programmas 
kursi 

  Solfordas Universitātē studiju 
programmas kursi 

Nr.p.k. Kursa nosaukums Daļa Kredītpunkti Kursa nosaukums 
   Latvijas ECTS  
 Obligātā A daļa     

1. Ekonomika un darba 
ekonomika 

A 3 4.5  

2. Personāla stratēģiskā 
plānošana 

A 3 4.5 Personāla stratēģiskā plānošana 

3. Personāla vadības funkcijas, 
operacionālās personāla 
vadības funkcijas, taktiskā 
personāla vadība 

A 4 6 Personāla vadība 

Cilvēku resursi 

4. Personāla lietvedība A 2 3  

5. Organizāciju psiholoģija A 2 3  

6. Sociālā un saskarsmes 
psiholoģija 

A 2 3 Darbinieku attiecības 

7. Finanšu un vadības 
grāmatvedība 

A 2 3  

8. ES tiesību sistēma A 2 3  

9. Darba tiesības A 2 3 Darba tiesības 

10. Aroda veselība un drošība A 1 1.5  

11. Uzņēmējdarbība A 4 6 Stratēģiskā uzņēmuma vadīšana 

12. Personāla informāciju sistēmas A 2 3  

13. Inovācijas un kreativitāte A 2 3 Mācīšanās un attīstība 

14. Vadības zinības A 2 3 Vadības zinības  

Vadības pārskata ziņojums 

Vadīšanas modulis- resursu vadība 

 Kopā:  33 49.5  

 Ierobežotās izvēles B daļa     

1. Kvalitātes vadības sistēmas B 1 1.5  

2. Arodbiedrība un darba devējs B 1 1.5  

3. Darba psiholoģija B 1 1.5  

4. Projektu vadīšana B 2 3  

5. Eiropas politiskā un 
ekonomiskā integrācija 

B 2 3  

6. Vadīšanas psiholoģija B 2 3 Cilvēkresursu vadīšana  

7. Kvalitatīvās un kvantitatīvās 
pētījumu metodes 

B 2 3  

8. Profesionālā prakse B 6/16 9/24  

 Kopā:  27 40.5  

 Brīvās izvēles C daļa     

1. Lietišķā etiķete C 1 1.5  
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2. Prezentācijas prasmes C 1 1.5  

3. Biznesa ētika C 2 3  

 Maģistra darbs A 20 30 Disertācija 

 Pavisam kopā:  80 120  

 
Amerikas Savienotās Valstis: 

 Interesantas cilvēkresursu attīstības un apmācību studiju programmas tiek piedāvātas Illinois 
Universitātē, kuras pēc darba devēju un studējošo atzinuma ir labāko šāda tipa studiju programmu 
trijnieku vidū (http://www.uiuc.edu). Illinois Universitāte ir ļoti populāra. 2006.gada augstskolu 
reitingā, pamatojoties uz U.S.News & World Report datiem, Illinoisa Universitāte ieņēma 11 vietu starp 
Amerikas Universitātēm un 42 vietu starp universitātēm visā pasaulē. 
 Illinois Universitāte piedāvā studiju programmu „Global Human Resourse Education”. 
Programmas pamatā ir sekojoši deviņi moduļi: 

• Personālvadības apmācību pamati; 
• Studiju procesa metodoloģija; 
• Mācību tehnoloģijas; 
• Organizācijas attīstība; 
• Pieaugušo apmācība un attīstība; 
• Programmas vērtēšana; 
• Stratēģisko cilvēkresursu attīstība; 
• Izglītības politika; 
• Starptautisko cilvēkresursu attīstība. 

 Kā var secināt šajā studiju programmā vairāk akcents tiek likts uz personālvadības apmācību 
globālā aspektā ar iespējamu specializāciju. 
 Vēl viens Amerikas institūts - „The Institute of Labour and Industrial Relations” 
(www.ilir.uiuc.edu) piedāvā maģistra studiju programmu, kuras ilgums ir 18 mēneši. Šajā laika posmā 
studējošie parasti apgūst 12 sekojošus studiju kursus, kuru sadalījums pa semestriem 2005./2006. 
akadēmiskā gadā ir sekojošs (kursi var nedaudz mainīties): 
2005.gada rudens 
  LIR 591 Nodarbinātības attiecību sistēma; 
  LIR 593 Skaitliskās metodes; 
  LIR 542 Kolektīvais līgums; 
  LIR 562 Personāla plānošana un piesaiste. 
2006.gada pavasaris 
  LIR 592 Pētnieciskās metodes; 
  LIR 545 Cilvēkresursu ekonomika; 
  LIR 561 Atalgojuma sistēmas; 
  LIR 566 Starptautiskā personāla vadība. 
2006.gada rudens 
  LIR 522 Valdības likumdošana; 
  LIR 568 Firmas darba efektivitāte un personāla vadība; 
  LIR 543 Strīdu atrisināšana darbavietā; 
  LIR 565 Personāla vadība un stratēģija. 
 
 Papildus studējošiem jāapgūst viens no sekojošiem studiju kursiem:  

• Personāla vadība; 
• Organizācijas uzvedība; 
• Arodbiedrības vadība un darba politikas attīstība; 
• Darba tirgus un nodarbinātība; 
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 Studējošiem ir paredzēta arī vasaras prakse un trīs kursa darbi saistīti ar studiju kursiem - 
nodarbinātības attiecību sistēma, pētnieciskās metodes, skaitliskās metodes. 

           7.17. tabula 
RRSSEEBBAAAA  uunn  „The Institute of Labour and Industrial Relations”  mmaaģģiissttrraa  ssttuuddiijjuu  

  pprrooggrraammmmaass  „Personāla vadība” kursu salīdzinājums 
 

 RSEBAA studiju programmas 
kursi 

  The Institute of Labour and 
Industrial Relations studiju 

programmas kursi 
Nr.p.k. Kursa nosaukums Daļa Kredītpunkti Kursa nosaukums 

   Latvijas ECTS  
 Obligātā A daļa     

1. Ekonomika un darba 
ekonomika 

A 3 4.5 Cilvēkresursu ekonomika 

Nodarbinātības attiecību sistēma; 

Darba tirgus un nodarbinātība 

2. Personāla stratēģiskā 
plānošana 

A 3 4.5 Personāla vadība un stratēģija 

3. Personāla vadības funkcijas, 
operacionālās personāla 
vadības funkcijas, taktiskā 
personāla vadība 

A 4 6 Personāla vadība; 

Personāla plānošana un piesaiste; 

Starptautiskā personāla vadība 

4. Personāla lietvedība A 2 3  

5. Organizāciju psiholoģija A 2 3 Organizācijas uzvedība 

6. Sociālā un saskarsmes 
psiholoģija 

A 2 3 Strīdu atrisināšana darbavietā 

7. Finanšu un vadības 
grāmatvedība 

A 2 3 Atalgojuma sistēmas 

8. ES tiesību sistēma A 2 3 Valdības likumdošana 

9. Darba tiesības A 2 3 Kolektīvais līgums 

10. Aroda veselība un drošība A 1 1.5  

11. Uzņēmējdarbība A 4 6 Firmas darba efektivitāte un 
personāla vadība 

12. Personāla informāciju sistēmas A 2 3  

13. Inovācijas un kreativitāte A 2 3  

14. Vadības zinības A 2 3 Firmas darba efektivitāte un 
personāla vadība 

 Kopā:  33 49.5  

 Ierobežotās izvēles B daļa     

1. Kvalitātes vadības sistēmas B 1 1.5  

2. Arodbiedrība un darba devējs B 1 1.5 Arodbiedrības vadība un darba 
politikas attīstība 

3. Darba psiholoģija B 1 1.5  

4. Projektu vadīšana B 2 3 Pētnieciskās metodes 

5. Eiropas politiskā un 
ekonomiskā integrācija 

B 2 3  

6. Vadīšanas psiholoģija B 2 3  

7. Kvalitatīvās un kvantitatīvās 
pētījumu metodes 

B 2 3 Skaitliskās metodes 
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8. Profesionālā prakse B 6/16 9/24 Vasaras prakse 

 Kopā:  27 40.5  

 Brīvās izvēles C daļa     

1. Lietišķā etiķete C 1 1.5  

2. Prezentācijas prasmes C 1 1.5  

3. Biznesa ētika C 2 3  

 Maģistra darbs A 20 30 Disertācija 

 Pavisam kopā:  80 120  

  
 Kā var secināt pēc salīdzinājuma studiju programmas ir ļoti līdzīgas pēc pamat studiju kursiem. 
Vienīgi RSEBAA studiju programmā paredzēti vairāki papildus studiju kursi tiem studējošiem, kuriem 
pietrūkst profesionālas kvalifikācijas un kuri mācās ne pusotru, bet divus gadus. 
 
 Praktiski salīdzināt maģistra studiju programmas „Personāla vadība” ar kādu Latvijas augstskolu 
nav iespējams, jo šādas maģistra līmeņa studiju programmas augstskolās nav. RSEBAA maģistra 
studiju programmas „Personāla vadība” izvērtējumam izmantoti:  

• profesionālās augstākās izglītības 4.līmeņa profesijas standarts personāla vadības jomā. 1.līmeņa 
augstākas izglītības studiju programmas atbilstoši šī standarta prasībām īsteno Rīgas Tehniskā 
universitāte (RTU), Juridiskā koledža, Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs RRC” un 
Alberta koledža;  

• profesionālās augstākās izglītības 5.līmeņa profesijas standarts personāla vadības jomā. 
Profesionālās un bakalaura augstākās izglītības studiju programmas atbilstoši šī standarta 
prasībām īsteno RPIVA un RTU. 

Ceturtā līmeņa profesijas standarts ir visai cieši saistīts ar piektā līmeņa profesijas standartu. 
Pielietošanas līmenī abos standartos ir ietverti šādi studiju kursi: 
* personāla vadība; * darba un darba aizsardzības tiesības;* lietišķā saskarsme;* informātika un 
informāciju tehnoloģijas. 
Izpratnes līmenī ir šādi studiju kursi: 
* psiholoģija (vadības, personības); * uzņēmējdarbības tiesiskie pamati; * ekonomika. 
Pārējo studiju kursu akcenti ir dažādi, atbilstoši profesijas līmeņa specifikai. Tomēr neviens no 
standartiem neparedz vadības (menedžmenta) teorijas un prakses pamatu studijas, kuras ietver tādas 
zināšanu jomas kā pārmaiņu vadīšanu, attīstības plānošanu, lēmumu pieņemšanu, organizāciju uzbūves 
struktūras, organizācijas iekšējo vidi, ārējās mikro un makro vides ietekmes faktorus, motivācijas 
teorijas, ražošanas un procesu vadību utt. 
 RTU 1.līmeņa studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, kuras apgūšanas rezultātā iegūst 
kvalifikāciju – personāla speciālists – būtiski atšķiras no profesijas standarta un faktiski atbilst studiju 
programmai “uzņēmējdarbības organizācija un vadība”. No A studiju kursu grupas 63% studiju kursu ir 
attiecināti uz uzņēmējdarbību (ekonomiku). Arī B bloka studiju kursi – loģistika, projekta vadīšana, kas 
sastāda 5 % no kopīgo KP skaita, nav ietverti profesiju standartā un attiecināmi uz uzņēmējdarbību. 
Analoģiska situācija ir arī Alberta koledžā īstenotajā programmā „Iestāžu darba organizācija un vadība”. 
Juridiskākoledža un Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs RRC” īstenotā 1.līmeņa studiju 
programmā „Cilvēku resursu vadīšana” vairāk akcentēts tiesiskais aspekts. 
 RTU bakalaura studiju programma „Cilvēku resursu vadīšana” un RPIVA profesionālā studiju 
programma “Personāla vadība” paredzēta personām ar vidējo izglītību, programmas ilgums no 4 līdz 5 
gadiem pilna un nepilna laika. Salīdzinot šīs programmas var secināt, ka abās studiju programmās ir 
iekļauti studiju kursi, kas nodrošina kvalifikācijas „personāla vadītājs” apguvi. Būtiskākā atšķirība ir tā, 
ka RTU bakalaura studiju programmā „Cilvēku resursu vadīšana” lielāks akcents likts uz eksakto 
zinātņu apguvi, savukārt RPIVA profesionālās studiju programmas „Personāla vadība” pamatā līdzīgās 
proporcijās tiek apgūtas zināšanas un prasmes četros lielos savstarpēji saistītos blokos: tiesību joma, 
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ekonomika, uzņēmējdarbība un vadība, komunikācija, psiholoģija. Atšķiras studiju kursu A, B, C 
dalījums, daudzi satura vai nosaukuma ziņā līdzīgi studiju kursi ir atšķirīgos studiju blokos. 
 RSEBAA programma ir izstrādāta saskaņā ar 5. līmeņa profesijas standartu, bet maģistra studiju 
programmas līmenī. Vislielākais kontaktstundu un KP apjoms plānots personāla resursu vadīšanas 
jautājumiem: A blokā – 86,0% no kopīgā KP skaita, B blokā – 73,0%. Pārējie studiju kursi attiecas uz 
aktuāliem mūsdienu jautājumiem – Eiropas ekonomiku un tiesībām – 5% no visiem KP, kā arī valsts 
ekonomikas un uzņēmējdarbības jautājumiem – 9%, finanšu teorijai un politikai, biznesa vadībai – 5%. 
 

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

 
RSEBAA mācībspēku darbība ārvalstīs 

 
 Ņemot vērā dažāda 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 apmaiņu, kā arī 
studiju programmas kopējas īstenošanas iespējas. Šādi RSEBAA pamata sadarbības partneri ir: 

 Solfordas Universitāte (Lielbritānija), 
 Leon Koźmiński Uzņēmējdarbības 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), 
 Biznesa augstskola „Turība” (Latvija), 
 International Management Institute St.Petersburg IMISP (Krievija), 
 Latvijas Lauksaimniecības universitāte; 
 Ventspils augstskola; 
 Maskavas Starptautiskais biznesa institūts “MIRBIS” (Krievija). 

2005./2006. studiju gadā sekojoši RSEBAA mācībspēki strādāja partneraugtskolās ārvalstīs: J. 
Vanags - Lietuvā; E. Kalniņa - Francijā, Lielbritānijā, Čehijā; A. Limanskis - Somijā, Vācijā, Igaunija; 
G. Burakovs - Francijā, Kievijā; A. Petrovs - Krievijā; A. Čirjevskis - Nīderlandē un Igaunijā. 

 
RSEBAA dalība starptautiskajos projektos 

 
I. Senņikova 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 pieņemtās metodoloģiskās bāzes (FAPRI modelēšanas pieejas) ar mērķi turpmāk 
izveidot 25 ES valstu ekonomiski-matemātisko modeli lauksaimniecības un lauku politikas kvantitatīvai 
analīzei un prognozēšanai. 
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 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 termiņš 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 mūžizglītības 
aspektā Kurzemes reģionā”. Kopējā finansējuma summa 44000, Ls. Izpildes termiņš 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. 

 
 

RSEBAA dalība starptautiskajās organizācijās 
 

 RSEBAA iegūst jaunāko informāciju, un var nodrošināt augstus programmu profesionālos 
standartus, piedaloties dažādās 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 afilizacija – 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 uzņēmējdarbības izglītības 
asociāciju locekle: 

• Biznesa koledžu attīstības asociācijā (AACSB International); 
• Baltijas Menedžmenta attīstības asociācijā (BMDA); 
• Centrālās un Austrumeiropas Menedžmenta attīstības asociācijā (CEEMAN); 
• Starptautisko dubultgrādu konsorcijā (CIDD);  
• Eiropas Starptautiskās izglītības asociācijā (EIEA); 
• Eiropas Menedžmenta attīstības Fondā (efmd); 
• Krievijas Biznesa skolu asociācijā (RABE); 

RSEBAA pārstāvji aktīvi piedalās konferencēs, semināros un citās aktivitātēs, ko organizē 
dažādi sadarbības partneri. 

Starptautiskās darbības prorektore I. Senņikova ir: 
• CEEMAN akreditācijas eksperte (revidentu komandas locekle); 
• EQUAL Padomes locekle (Starptautiskā kvalitātes novērtēšanas asociācija un Eiropas 

menedžmenta izglītības akreditācijas aģentūra); 
• Starptautiskā Uzņēmējdarbības Foruma (Esseks Universitāte, OECD LEED 

 programma) dibinātāju locekle; 
• konsultante OECD seminārā “Kapacitātes veidošana uzņēmējdarbībā un SME attīstība”; 
• vecākā uzņēmējdarbības biedrības locekle Uzņēmējdarbības un Biznesa Skolā, Esseks 

Universitātē (Lielbritānija). 
Ārējo sakaru nodaļas vadītāja E. Kalniņa 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 menedžmenta jautājumi” Bratislavas Ekonomikas 
Universitātē, ko organizēja un sponsorēja CIDD. 

 
7.8.4. Ārvalstu vieslektoru skaits programmā 

 
 RSEBAA internacionalizācijas stratēģijas īstenošana tiek realizēta vairākos līmeņos, tai skaitā 
pasniedzēju piesaistīšanā no ārvalstīm. Astoņi pasniedzēji lasa pilnu lekciju kursu bakalaura un 
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maģistrantūras programmā:  „Līderība”, „Personāla vadība”, „Cilvēkresursu vadība”, „Starptautiskais 
menedžments”, „Starptautiskā ekonomika” (mācībspēki no Comenius Universitātes Slovākijā), L. 
Babynina (asoc. profesore no MIRBIS), S. Modrovins, A.Medvedevs, I. Arļukova (profesori no IMISP 
Sankt-Pētergurgā), daudzi kursi tiek pasniegti MBA programmā, kur lekcijas 50% apjomā no 
programmas lasa RSEBAA pasniedzēji, bet 50% - no Salfordas Universitātes, Lielbritānijā.  
 Divas reizes gadā, oktobrī un martā, RSEBAA organizē Starptautiskās nedēļas. Mācībspēki un 
starptautisko projektu vadītāji no RSEBAA patneraugtskolām piedalās šajās nedēļās, lai lasītu lekcijas 
par jaunākajām tendencēm konkretā profesionālā nozarē augstākās izglītības jomā un prezentētu savas 
augstskolas. Tā kā ne visiem studējošiem un pasniedzējiem ir iespējams piedalīties mobilitātes 
programmās, šāda veida Starptautisko nedēļu organizēšanas mērķis ir radīt starptautisku vidi 
augstskolā, kā arī, lai pasniedzēji un studenti tiktu iesaistīti starptautiskajās aktivitātēs uz vietas 
RSEBAA. Starptautiskajās nedēļās var piedalīties arī RSEBAA Latvijas patneraugtskolu studenti no 
Latvijas Lauksaimniecības Universitātes un Ventspils Augstskolas. 
 2005. gada oktobrī Starptautiskajā nedēļā piedalījās 12 mācībspēki no 7 partneraugtskolām :  

• Inholland University ( Nīderlande)      4, 
• European Business School (Vācija)      1, 
• Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management (Polija) 1, 
• Norwegian University of Life Sciences (Norvēģija)    2, 
• The University of Salford (Lielbitānija)     1, 
• Comenius University (Slovākija)      1 
• Vilnius Cooperative College- (Lietuva)     2 

 
2006.gada martā Starptautiskajā nedēļā piedalījās 17 dalībnieki no 10 partneraugtskolām: 

• Inholland University (Nīderlande)      4, 
• European Business School (Vācija)      1, 
• Comenius University (Slovākija)      1, 
• The University of Salford (Lielbritānija)     1, 
• Kajaani University of Applied Sciences (Somija)    1, 
• Haaga-University of Applied Sciences (Somija)    2, 
• Normandy Business School (Francija)     1, 
• Mainz Fachhochschule (Vācija)      4, 
• Norwegian University of Life Sciences- (Norvēģija)   1, 
• Groupe ESC Troyes (Francija)      1 

 
Pilnas Starptautisko nedēļu programmas ir pievienotas IX. pielikumā. 

 
7.8.5. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros 

 
 RSEBAA ir noslēgusi divpusējus sadarbības līgumus ar sekojošām augstskolām Eiropas 
Savienības ERASMUS programmas ietvaros un ārpus Eiropas: 

 
Austrija  FHS Kufstein Tirol  
Beļģija Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen  
Kipra Intercollege 
Čehija Tomas Bata University in Zlin  
Ķīna Henan University  

Henan College of Finance and Taxation HCFT 
Dānija Aarhus School of Business  
Igaunija Estonian Business School 
Somija Haaga University of Applied Science  

Kajaani Polytechnic  
Francija École Supérieure du Commerce Extérieur 
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Paris Graduate School of Management Group ESG 
ESC Troyes  
École de Management de Normandie 
Université Catholique de Lyon  
École Supérieure Libre des Sciences 

Vācija European Business School   
Ludwigshafen University of Applied Sciences  
Fachhochschule Mainz - University of Applied Sciences  
Fachhochschule Rosenheim 

Gruzija Caucasus School of Business  
Grieķija Athens University of Economics and Business  
Lietuva Vilnius Gediminas Technical University 
Nīderlande The Inholland University 
Novēģija Norwegian University of Life Sciences  
Polija Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and 

Management  
Krievija Moscow International Higher Business School MIRBIS 

International Management Institute of St. Petersburg IMISP 
Slovākija Comenius University in Bratislava  
Zviedrija Vaxjo University  
Lielbritānija The University of Salford  

University of Glamorgan 
 
2003./2004. studiju gadā vairāki RSEBAA studenti un absolventi turpina studijas ārvalstīs:  

• Natālija Piroženko, Svetlana Sokoļska, Dmitrijs Blumfelds, Viktorija Tvoronoviča, 
Vladimirs Širinskihs MSc Finance and International Business programmā Aarhus School 
of Business Dānijā, 

• Baiba Jaunliniņa, Ģirts Jaunpujens, Oksana Bogomolova International Management and 
Marketing bakalaura programmās INHOLLAND University Roterdamā, Nīderlandē, 

• Galina Senņikova, Maija Bērziņa bakalaura programmā Växjö University Zviedrijā. 
 2004. /2005. studiju gadā ERASMUS mobilitātes programmas ietvaros piedalījās 21 izbraukušie 
studenti un 11 iebraukušie studenti, 6 izbraukušie mācībspēki un 5 iebraukušie mācībspēki. 
 2005./2006. studiju gadā bija sekojošs dalībnieku skaits: 15 izbraukušie un 19 iebraukušie 
studenti, 10 izbraukušie un 30 iebraukušie mācībspēki. 
 RSEBAA saviem studentiem sniedz unikālu iespēju iegūt dubultgrādu kādā no augstskolas 
partneraugtskolām. Dubultgrādu līgumi ir parakstīti ar 4 augstskolām:  

• Inholland University Rotterdam (Nīderlande), 
• Haaga University of Applied Science (Somija), 
• Vaxjo University (Zviedrija), 
• University of Glamorgan  (Lielbritānija), 
• The University of Salford (Lielbritānija). 

 Saskaņā ar šiem līgumiem, RSEBAA studējošie vienu gadu pavada kādā no partneraugtskolām, 
iegūstot nepeciešamos kredītpunktus. Lai iegūtu dubultgrādu, studējošiem ir jāaizstāv diplomdarbs gan 
partneraugtskolā, gan RSEBAA. 
 Šajā 2005./2006. studiju gadā dubultgrādu programmā studē divi studenti Inholland universitātē, 
un viens students Vaxjo universitātē. Kopskaitā dubultgādu ir ieguvuši 14 RSEBAA studenti.  

 Viens no internacionalizācijas realizēšanas veidiem ir studējošo piedalīšanās darba praksē 
ārzemēs. Katru gadu “Eiropas Biznesa Studiju” programmas otrā kursa studenti dodas uz Franciju 
(Bordo un Turīno pilsētām), lai piedalītos valodas un darba praksē kādā no franču kompānijām. 2001. 
un 2003. gadā RSEBAA studenti piedalījās Leonardo da Vinci mobilitātes programmā, tādējādi 2001. 
gadā 13 studenti un 2003. gadā 10 studenti 3 mēnešus praktizējās Lielbritānijā. 
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 Pārakreditācijai pieteiktajā maģistra studiju programmā studējošo apmaiņas programmas tiek 
plānotas 2006./2007. studiju gadā. 

 
7.8.6. Ārvalstu studējošo skaits programmā, norādot studiju ilgumu 

 
 Ņemot vēra RSEBAA Ārējo sakaru nodaļas aktīvo un veiksmīgo darbību, ārvalstu studējošo 
skaits nepārtraukti aug. Tā, piemēram, ja 2004./2005. studiju gadā augstskolā ERASMUS mobilitātes 
programmas ietvaros iebraukušie 11 studējošie, 2005./2006. studiju gadā jau – 19 iebraukušie 
studējošie. 

Kopumā 2005./2006. studiju gadā RSEBAA dažādās bakalaura un maģistra studiju programmās 
studēja 47 ārvalstu studenti: 

 
Krievija: 28
Lietuva: 3
Ukraina: 4
Horvātija: 3
Indija: 1
Lielbritānija: 1
Izraēla: 1
Igaunija: 2
Azerbaidžāna: 1
Baltkrievija: 3

 
 Pārakreditācijai pieteiktajā maģistra studiju programmā ārvalstu studējošie pagaidām nav 
piesaistīti. 
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8. Studiju programmas attīstības plāns  

 Ņemot vērā augstskolas misiju - ceļš uz starptautisku karjeru un mērķi - augsti kvalificētu 
jaunās paaudzes speciālistu sagatavošana starptautiskajai praktiskajai darbībai, atbilstoši mūsdienu 
Latvijas un paplašinātās Eiropas prasībām, RSEBAA pastāv regulāra nepārtraukta ilgtermiņa 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 izmaiņu 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 atziņām, bet arī studējošo un darba devēju vērtējumam un ierosinājumiem. 

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. 
 
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 
ziņojumiem, RSEBAA Senāta, katedru lēmumu sagatavošanu un izpildi, ar mērķi uzlabot 
dialogu starp studentiem un programmu pasniedzējiem.  

• 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 apmaiņas 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. 
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Studiju programmas attīstības galvenos virzienus nosaka RSEBAA attīstības koncepcija. 
 
Studiju programmas attīstības plāns aptver laika posmu no 2004.gada līdz 2010 un paredz: 

1. Turpināt sadarbību ar profesionālām asociācijām un darba devējiem, lai nodrošinātu efektīvu 
atgriezenisko saikni par studiju programmas pilnveidošanu. 

2. Veicināt studiju kursu grāmatu, brošūru un lekciju materiālu sagatavošanu. 
3. Turpināt akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu, lai nodrošinātu nepieciešamo 

doktoru un pamatdarbā strādājošo profesoru īpatsvaru. 
4. Veikt pasākumus, kas nodrošina akadēmiskā personāla pedagoģisko un profesionālo 

kvalifikācijas paaugstināšanu: 
• pasniedzējiem un studējošajiem piedalīties starptautiskajos semināros, konferencēs, 

simpozijos, apmaiņas programmās; 
• meklēt jaunas iespējas piedalīties starptautiskajos projektos; 
• attīstīt un nodibināt jaunas pastāvīgas partnerattiecības ar ES valstu radniecīga profila 

augstākajām mācību iestādēm, lai sadarbotos programmu un projektu ietvaros. 
5. Veicināt pamatdarba RSEBAA mācībspēku īpatsvara palielināšanu studiju programmu 

īstenošanā.  
6. Paplašināt starptautisko sadarbību, veicināt akadēmiskā personāla mobilitāti. 
7. Gatavot RSEBAA akadēmiskā personāla papildināšanu no maģistrantūras spējīgāko studējošo 

vidus. 
8. Veikt ikgadēju studiju programmas novērtēšanu, sadarboties ar kvalitātes institūcijām Eiropā. 
9. Paplašināt starptautiskās profesionālas prakses iespējas studējošiem. 
10. Veicināt e – studijas. 
11. Regulāri organizēt studējošo dalību RSEBAA zinātniskajās konferencēs, atbalstīt piedalīšanos 

Latvijas augstskolu un ārzemju augstskolu rīkotajās konferencēs. 
12. Regulāri organizēt zinātniskās diskusijas, seminārus, lasījumus ar vadošiem speciālistiem, 

iesaistot tajos arī studējošos. 
13. Katru gadu veikt studiju programmas pašnovērtējumu 
14. Pilnveidot infrastruktūras nodrošinājumu: 

• iegādāties jaunas iekārtas; 
• palielināt datoru skaitu, radot plašākas iespējas studejošo un pasniedzēju pētnieciskajam 

darbam; 
• pilnveidot bibliotēkas fondus, atbilstoši studiju kursu programmām un jaunākajiem 

mācību līdzekļiem; 
• ierīkot bezvadu pieslēgumu Internetam; 
• nodrošināt studējošos ar labiekārtotu kopmītni. 

15. Ieviest RSEBAA Informacijas sistēmu praktiskā ekspluatācijā. 
16. Sagatavot RSEBAA diplomu pielikumus Eiropas Komisijas starptautiskajai atzīšanai (DS Label 

Award). 
 

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 izmaiņas studiju programmā, 
ievēl mācībspēkus, rekomendē un apstiprina viņu iesaistīšanu studiju procesā, risina un apstiprina citus 
RSEBAA studiju darbības būtiskus jautājumus. 
 Maģistra studiju procesa operatīvo un stratēģisko vadību nodrošina RSEBAA vadības komanda, 
kuru vada prorektors studiju darbā. Vadības komandā ietilpst studiju programmas direktors, katedras 
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vadītāji, metodiķi, inženiertehniskais personāls un laboranti. Šī komanda reizi nedēļā vadības sapulcēs 
risina operatīvos un stratēģiskos jautājumos, pieņem 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. 
 Maģistrantūras programmas īstenošanā piedalās praktiski visas katedras, protams, lielākā slodze 
plānota Menedžmenta un mārketinga katedrai, kura nodrošina apmēram 65 % studiju kursus. 
 RSEBAA detalizēta struktūra pievienota VII.pielikumā. 
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I. Pielikums. 
 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 
programmas „Personāla vadība” kursu apraksti 

 

1. Ekonomika un darba ekonomika 
2. Personāla stratēģiskā plānošana 
3. Personāla vadības funkcijas, operacionālās personāla vadības funkcijas, taktiskā 

personāla vadība 
4. Personāla lietvedība 
5. Organizāciju psiholoģija 
6. Sociālā un saskarsmes psiholoģija 
7. Finanšu un vadības grāmatvedība 
8. Eiropas Savienības tiesību sistēma 
9. Darba tiesības 
10. Aroda veselība un drošība 
11. Biznesa vadība 
12. Uzņēmējdarbība 
13. Personāla informācijas sistēmas 
14. Inovācijas un kreativitāte 
15. Vadības zinības 
16. Kvalitātes vadības sistēmas 
17. Arodbiedrība un darba devējs 
18. Darba psiholoģija 
19. Projektu vadīšana 
20. Eiropas politiskā un ekonomiskā integrācija 
21. Vadīšanas psiholoģija 
22. Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes 
23. Lietišķā etiķete 
24. Prezentācijas prasmes 
25. Biznesa ētika 
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Kursa nosaukums:      EKONOMIKA UN DARBA EKONOMIKA 
Kursa kods:       ECO53000 
Kursa daļa:       Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:        1. 
Semestris:        1.  
Kursa apstiprinājuma datums:     2005.gada 14.decembris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Senāts 
 
Kursa apjoms:   atbilst 3 kredītpunktiem (vai 4,5 ECTS). To veido 48 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 
 

Lekcijas:   36 stundas 
Praktiskās nodarbības:  12 stundas 

 
Kursa autors: Dr. oec., prof. Aleksandrs Fedotovs 
 
Kursa mērķis: Sniegt personāla speciālistam nepieciešamās zināšanas par mūsdienu 
ekonomikas teoriju mikro- un makrolīmenī, par tirgus mehānisma darbību un valsts 
ekonomiskās politikas pamatprincipiem un mērķiem. 
 
Kursa uzdevumi: 

• Radīt izpratni par ekonomikas kategorijām un likumiem, iepazīstināt ar 
svarīgākajām definīcijām; 

• Izskaidrot darbaspēka tirgus īpatnības un darbaspēka izmantošanas problēmas mikro 
- un makrolīmenī; 

• Iemācīt izmantot ekonomiskās analīzes metodes, aprēķinus un grafiskos modeļus 
situācijas novērtēšanai un prognozēšanai mikro- un makrolīmenī. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati, matemātika 
 
Kursa saturs: 

1. Ekonomikas priekšmets un pamatjēdzieni. 
2. Pieprasījums un piedāvājums. 
3. Patērētāju rīcība. 
4. Ražošana un resursu izmantošana. 
5. Ražošanas apjoms, cena un peļņa pilnīgās konkurences apstākļos. 
6. Ražošanas apjoms, cena un peļņa nepilnīgās konkurences apstākļos. 
7. Darbaspēka tirgus. 
8. Makroekonomikas pamatrādītāji: iekšzemes kopprodukts, bezdarbs un inflācija. 
9. Makroekonomiskais līdzsvars. 
10. Valsts ekonomiskā politika. 
 

Ieteicamā literatūra: 
1. Gods U. Makroekonomika. – Rīgā: Turība, 2002.- 352 lpp. 
2. Lībermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceļā uz Eiropas  Savienību. - 

R.: Kamene, 2001. 
3. Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. – R.: Kamene, 2001. 
4. Šenfelde M., Ņikitina V., Kullesa I. Makroekonomika. R.: Kamene, 2000. 
5. Vedļa A. Uzņēmējdarbības kurss. – Rīga: Petrovskis & Co, 2000. 
6. McConnell C., Brue S. Economics, 15th Edition, McGraw Hill, 2002. 
7. Samuelson P., Nordhaus W. Economics, 17th Edition, McGraw Hill, 2001. 
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8. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс. 14-е изд. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-
М, 2003. 

 
Studiju metodes: Lekcijas, praktiskās nodarbības, mājas kontroldarbs, konsultācijas.  
 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• Lekcias, pēc iespējas interaktīvas. 
• Darbs praktiskajās nodarbībās tiek balstīts uz apgūtajām teorijām un metodēm. 
• Situāciju analīze auditorijā un diskusijas par tām. 
• Mājas darbā tiek piedāvāti praktiski uzdevumi radošam problēmu risinājumam. 

 
Kontroles formas: mājas kontroldarbs, eksāmens  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
  
 Novērtēšanas forma:          Skaits:         Īpatsvars:  

 Mājas kontroldarbs                 1                 40% 
 Eksāmens                                1                 60% 
  

Mācību valoda:  latviešu. 
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Kursa nosaukums:     PERSONĀLA STRATĒĢISKĀ PLĀNOŠANA  
Kursa kods:        HRM53010 
Kursa daļa:        Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:        1., 2. 
Semestris:        2., 3. 
Kursa apstiprinājuma datums:     2005.gada 14.decembris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Senāts 
 
Kursa apjoms: atbilst 3 kredītpunktiem (vai 4,5 ECTS). To veido 48 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 
 

Lekcijas:   32 stundas 
Semināri:   12 stundas 

   Praktiskās nodarbības:  4 stundas 
 
Kursa autori: Mg. sc. soc. Aivars Kalniņš, Dr.oec., asoc. prof. Boriss Kurovs 
 
Kursa mērķis:. 

• sniegt pārskatu par galvenajiem korporatīvās stratēģijas attīstības virzieniem; 
• sniegt priekšstatu par personāla pārvaldes stratēģiju un korporatīvā biznesa un 

personāla stratēģijas savstarpējo saistību; 
• iegūt stratēģisku situāciju analīzei nepieciešamās praktiskās iemaņas; 
• paaugstināt sapratni par stratēģiskās personāla vadības lomu potenciālajās darba 

vietās; 
• veidot izpratni, kā stratēģiska pieeja personāla vadībai var paaugstināt kompānijas 

vērtību. 
 
Kursa uzdevumi: 

• iepazīstināt ar stratēģiju attīstības vēsturi un personāla resursu pārvaldes galvenajām 
stratēģiskajām doktrīnām;  

• analizēt galvenās stratēģisko ideju attīstības tendences;  
• attīstīt stratēģijas izvēles un analīzes iemaņas; 
• iegūt praktisku pieredzi stratēģijas izveidē (darba tirgus novērtēšana, risku 

noteikšana ) un konkrēta realizācijas procesa izvēlētās stratēģijas galvenajiem 
aspektiem; 

• veidot izpratni par uzņēmuma stratēģisko vadību kopumā; 
• sniegt zināšanas par personāla stratēģijas izveides pamata soļiem, galvenajām 

sastāvdaļām, ieviešanas mehānismiem; 
• analizēt stratēģiskās attīstības piemērus Latvijas un ārvalstu uzņēmumos; 
• analītiski izvērtēt iespējamās alternatīvās stratēģijas pārmaiņu ieviešanai 

organizācijās, kuras var piemērot konkrētu organizācijas vajadzību apmierināšanai. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: ekonomika, vadības zinības, personāla vadības funkcijas. 
 
Kursa saturs: 

1. Stratēģisko ideju attīstības vēsturiskie aspekti, stratēģijas “guru”. 
2. Stratēģiskā virziena noteikšana. 
3. Korporatīvā stratēģija. 
4. Biznesa līmeņa stratēģijas. 
5. Funkcionālās stratēģijas. 
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6. Personāla stratēģiju ietekmējošie faktori. 
7. Personāla stratēģijas veidošana kompānijā.  
8. Galvenās stratēģijas sastāvdaļas. 
9. Teorija un prakse pārmaiņu vadīšanā. 
10. Stratēģijas ieviešanas fāzes vadība. 
11. Personāla stratēģija par personāla vadības mainīgo lomu, organizācijas spēju 

uzlabošanu, stratēģijas un darbinieku domāšanas tuvināšanu. 
Ieteicamā literatūra: 

1. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. - Rīga, 2004. 
2. Gratone L. Cilvēkresursu stratēģija. - Rīga, Jumava, 2004. 
3. Hendijs. Č.  Zilonis un blusa. - Rīga, 2002 
4. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments.-  Rīga, 2001. 
5. Tafinders P. Intensīvais līdervadības kurss.  - Rīga, Pētergailis, 2004. 
6. Boyett J.H. The Guru Guide. - New York, 1999. 
7. de Geus A. Dzīvīgais uzņēmums. - Rīga, 2001. 
8. Gratton L. Living strategy.-  London, 2000. 
9. Армстронг M.  Стратегическое управление человеческими ресурсами. - С.П. 

Питер, 2002. 
 
Papildus literatūra : 

1. Bakingems M., Hofmans K. Vispirms pārkāp visus likumus. - Rīga, 2005. 
2. Helers R. Vadībzinības. Rokasgrāmata.-Rīga, Zvaigzne ABC, 2004. 
3. Rats T., Kliftons D. O. Cik pilns ir Jūsu spainītis ? - Rīga, 2005. 
4. Rideštrole J., Nūrdstrems Č. A. Aizraujošais bizness. -  Rīga, 2002. 
5. Armstrong M. Handbook of Human Resource Management Practice, 2001. 
6. Becker B. E., Huselid M. A. The HR Scorehard. Linking People, Strategy and 

Performance. – Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 2001. 
7. Gates B. Business @ the speed of though. - New York, 1999. 
8. Giuliani R. W. Leadership -. New York, 2002. 
9. Handy C. Gods of Management. -  London, 2000. 
10. Harzing A. International Human Resourse Management. - UK, Sage Publication 

Ltd.,2000. 
11. Price A. Principles of Human Resource Management. An Active Learning 

Approach. – Blackwell Publishers Ltd, 2000. 
12. Robbins St. Fundamentals of Management: essential concepts and applications. - 

USA, PrenticeHall, 2004. 
13. Stredwick J.  Managing people in a small business. - London, 2002. 
14. Thompson J. I. Strategic Management. Awareness & change. – N. Y.: Champman 

& Hall. 
15. Trout J. Trout on strateg. - New York, 2004. 
16. Журавлев П.В., Карташов С.А., Маусов Н.К., Одегов Ю.Г. Технология 

управления персоналом. - М.: Экзамен, 2000. 
17. Круден Г.Дж., Шерман А.У. Зарубежный опыт управления персоналом. - Ч.I-

VIII / Пер. С англ. – М.: ИПК госслужбы, 2000. 
18. Магура М.И., Курбатова М.Б. Современные персонал – технологии. – М.: 

Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2001. 
19. Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами: 17-модульная 

программа для менеджеров «Упраление развитием организации». Модуль 16.- 
М.: Инфра-М, 2000. 

20. Пино Р. Корпоративное айкидо / Пер. с англ., под ред. Ю.Н.Каптуревского.- 
СПб.: Питер, 2001. 
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21. Уитмор Дж. Coaching – новый стиль менеджмента и управления персоналом: 
Практическое пособие. / Пер. с англ.. – М.: Финансы и статистика, 2000. 

 
Studiju metodes: Lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, grupu darbs.  
 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 
Darbs semināru un praktisko nodarbību laikā tiek balstīts uz apgūtajām teorijām un 
metodēm. Grupu darbs, veicot kompāniju piemēru analīzi un diskusijas. Praktiski uzdevumi 
personāla stratēģijas risinājumam. Tiek veikta pētniecisko rakstu analīze un diskusijas par 
tiem.  
 
Kontroles formas: grupas prezentācija, kontroldarbs, praktiskais darbs, eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
  
 Novērtēšanas forma:              Skaits:           Īpatsvars:  

 Grupas prezentācija                1               40 %  
 Kontroldarbs                           1               10 %  
 Praktiskais darbs                     1               40 %  

 
Mācība valoda:  latviešu. 
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Kursa nosaukums: PERSONĀLA VADĪBAS FUNKCIJAS, 

OPERACIONĀLĀS PERSONĀLA VADĪBAS 
FUNKCIJAS, TAKTISKĀ PERSONĀLA VADĪBA 

Kursa kods:                  HRM53000  
Kursa daļa:          Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:         1.,2.  
Semestris: 2.,3.  
Kursa apstiprinājuma datums:     2005.gada 14.decembris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Senāts 
 
Kursa apjoms: atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas.  
 

Lekcijas:    44 stundas 
Semināri:    12 stundas 
Praktiskās nodarbības:   8 stundas 

 
Kursa autori: Mg. sc. soc. Gitāna Dāvidsone, Mg. sc. soc. Inese Ešenvalde 

Kursa mērķis: Sniegt personāla speciālistam nepieciešamās zināšanas un prasmes 
modernā personāla vadības, operacionālas personāla vadības un taktiskā personāla 
vadība jomā. 

Kursa uzdevumi: 
• Radīt izpratni par tehnoloģijām, kas ļauj pārveidot personāla vadību no atbalsta 

funkcijas uzņēmuma vērtību paaugstinošā faktorā; 
• Veidot prasmi pielietot personāla vadības un operacionālas personāla vadības 

pamat instrumentus sekmīgai personāla politikas plānošanai un vadīšanai 
uzņēmumā. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: ekonomiskā teorija, darba tirgus, vadības zinības. 
 
Kursa saturs: 
Ievads  

1. Personāla vadības attīstība un nozīme organizācijā, terminu skaidrojums. 
2. Personāla vadības funkciju dalījums. 

Operacionālās personāla vadības funkcijas un to raksturojums 
1. Darba attiecību administrēšana. 
2. Atalgojuma sistēmas organizācijā, to ieviešana, uzturēšana un administrēšana. 
3. Iekšējās komunikācijas sistēmas (intranet) uzturēšana un papildināšana, E-vadības 
uzturēšana. 
4. Darba laiks un tā administrēšana. 

Taktiskā personāla vadība 
1. Personāla atlase un cilvēku resursu plānošana. 
2. Darbinieku integrācija. 
3. Apmācības organizēšana organizācijā. 
4. Personāla kompetences novērtēšana organizācijā. 
5. Rotācijas mehānisms organizācijā. 

 
Personāla praktiskā vadība 

1. Saskanīgas darba komandas veidošana un saliedēšana. 
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2. Jaunu motivācijas instrumentu izstrāde un motivācijas mērījumi organizācijā. 
3. Cilvēku resursu plānošana organizācijā pie pārmaiņu ieviešanas. 
4. Pārmaiņu vadība: organizāciju uzvedība. 
5. Personāla attīstības pārrunas jeb darba sasniegumu novērtēšana. 
6. Kļūdainie stereotipi un izplatītākās kļūdas praktiskajā personāla vadībā. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. Bokums Z., Forands I. Personālvadības rokasgrāmata. - R., 2000. 
2. Ešenvalde I. Personāla praktiskā vadība. Merkūrijs LAT. - Rīga. 2004. 
3. Forands I. Personālvadība. - Turība, 1997. 
4. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. - Rīga, 1997. 
5. Spulle Ā. Praktiskais personālmenedžments. - Turība, 1998. 
6. Vīksna A. Personāla vadīšana. - Rīga, 1999. 
7. Vorončuka I. Personāla vadība. - Rīga, 2000. 
8. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е издание. 

Питер. 2004. 
9. Armstrong, M. A Handbook of Personnel Management Practice, Kogan Page 

1997. 
10. Armstrong, M. A Handbook of Human Resource Management Practice. -- 9th ed. , 

2003. 
11. Armstrong, M. A. Employee Reward. London, IPD, 1997. 
12. Armstrong, M. Personnel Management Practice. London, 1996. 
13. Cole G.A.Personnel Management.London. 1997. 
14. Allan, J. How to be better at motivating people. The Industrial Society, 1997. 
15. Beardwell & Holden. Human Resources Management, 2nd edition, Pitman 

Publishing, 1994. 
16. Cooper D., Robertson I.T. The Psychology of Personnel Selection. 

London/USA/Canada. 1995 
17. Currie, D. Personnel in Practice. Oxford, Blackwell Business, 1997. 
18. Dessler G., Human Resource Management, 8th Edition, Prentice Hall, 2002. 
19. Harzing A. International Human Resource Management. -UK,Sage Publication 

Ltd.,2000.,-384. 
20. Fisher, C., Schoenfeldt, L., Shaw, J. Human Resource Management. Boston, 1996. 
21. Fournies, F. Why Employees don’t do What They Supposed to do and What to do 

about it. Liberty Hall Press, 1988. 
22. Graham H.T. & Roger Bennett . Human Resources Management./London. 1998 
23. Hollenbeck J. R, Gerhart B., Wright P. M., Noe R. A. Human Resource 

Management - Gaining a competitive advantage. – 4th ed., 2002. 
24. James M. Jenks. Hiring, Firing and everything in between./USA. 1992 
25. Robbings, St. Organizational Behavior. - 10th edition, 2003. 
26. Wiley, J. The Handbook of Human Resource Management. N.Y., 1990. 
27. Williams R. & I.Thomson. Performance Management, Business Press, 1998. 
28. Бойетт Джозеф Г., Бойетт Джимми Т. Путеводитель по царству мудрости: 

лучшие идеи мастеров управления / Пер. с англ. - 2-е изд., 2002. 
29. Эшенвалде И. Практическое управление персоналом. Merkūrijs LAT. Rīga. 

2004. 
30. Кибанов А. Управление персоналом организации. - М. Инфра, 2000.  
31. Красовский Ю. Управление поведением в фирме. – М., 1997. 
32. Лебедев В. Психология и управление. -  М., 1990. 
33. Мордовин С. Управление персоналом:современная российская практика.-

Сп.Питер.2003.   
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34. Мордовин С.Управление человеческими ресурсами:17 модульная программа 
для менеджеров.16 модуль. 

35. Паркинсон С. Искусcтво управления. - СП., 1992. 
36. Плаус С. Психология оценки и принятия решения. -  М., 1998. 
37. Пула М. Управление человеческими ресурсами. Энциклопедия. Питер, 2002.  
38. Розанова В. Психологические парадоксы в управлении. – М., 1997. 

 
 Izmantojamas regulāras publikācijas laikrakstā “Dienas Bizness”, kā arī žurnālā “Kapitāls”, kā 
arī periodiskie izdevumi angļu valodā “Journal of Occupational and Organizational Psychology” 
no 1995. gada, “Harward Business Review” u.c. 
 
Studiju metodes: Lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, darbs grupas, konsultācijas.  
 
Kursa metodiskais nodrošinājums:  
Interaktīvas lekcijas. Darbs semināros un praktiskajās nodarbībās tiek balstīts uz apgūtajām 
teorijām un metodēm. Situāciju analīze auditorijā un diskusijas par tām. 
Praktiskajās nodarbībās tiek veikti praktiski uzdevumi radošam personāla vadības problēmu 
risinājumam. 
 
Kontroles formas: kontroldarbi, eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

 Novērtēšanas forma:          Skaits:         Īpatsvars:  

 Kontroldarbs   2  40 % 
 Eksāmens   1  60 % 

 
Mācību valoda:  latviešu. 
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Kursa nosaukums:    PERSONĀLA LIETVEDĪBA 
Kursa kods:     EDP53000 
Kursa daļa:     Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:     2. 
Semestris:     3. 
Kursa apstiprinājuma datums:      2005.gada 12.oktobrī 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

maģsitrantu patstāvīgās studijas.  
 

Lekcijas:   16 stundas 
Semināri:   4 stundas 
Praktiskās nodarbības:  12 stundas 

 
Kursa autore: Mg. paed. Gundega Dambe 
 
Kursa mērķis: 

• Apgūt organizācijas personāla lietvedības pamatprincipus; 
• Prast praktiski pielietot iegūtās zināšanas ikdienas darbā; 
• Pilnveidot prasmi nodrošināt juridiski pamatotas darba tiesiskās attiecības. 

 
Kursa uzdevumi:   

• Apgūt dokumentēšanas pamatprincipus un funkcijas, lietvedības procesa būtību. 
• Pārzināt Lietvedību reglamentējošos dokumentus 
• Apgūt un pārzināt dokumentu noformēšanas vispārējās prasības, pārvaldes 

dokumentu grupas, to iedalījumu. 
• Pārzināt dokumenta juridiskā spēka nodrošinājuma prasības. 
• Apgūt prasības elektronisko dokumentu nodrošināšanā. 
• Pārzināt personāllietu sastāvu, noformējumu, juridisko pamatojumu. 
• Prast sastādīt lietu nomenklatūru, veidot personāla dokumentu uzskaiti. 
• Prast izveidot personāla informācijas sistēmu. 
• Apgūt dokumentu arhivēšanas pamatprincipus, pārzināt personāllietu sagatavošanas 

un nodošanas arhīvam prasības, prast izmantot arhīvā glabājamo lietu informāciju, 
sagatavot izziņas.  

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: lietvedības pamati un darba tiesību praktiskais 
          pielietojums. 
 
Kursa saturs: 

1. Dokumentēšanas pamatprincipi un funkcijas. Lietvedības process. Lietvedību 
reglamentējoši normatīvie akti. 

2. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vispārējās prasības. 
3. Pārvaldes dokumenti, to grupas.  
4. Dokumentu rekvizīti un juridiskais spēks. 
5. Elektroniskie dokumenti. 
6. Personāla dokumentu grupas, veidi. Dokumentēšanas prasības un īpatnības.  
7. Lietu nomenklatūra. Personāla dokumentu uzskaite. Dokumenti un personāla 

informācijas sistēma . 
8. Dokumentu arhivēšana. Personāla dokumentu sagatavošana nodošanai arhīvā. 

Lietu saglabāšana un izmantošana. 
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Ieteicamā literatūra: 

1. Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība - . Rīga: Kamene, 2002. 
2. Kalējs J., Ābele M.  Lietvedības pamati.- Rīga: KIF “Biznesa komplekss”, 2000.    
3. Kalve.I. Jaunās paaudzes lietvedība. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002.   
4. Ķiņa U. redakcija. Informācijas un komunikāciju tiesības. – Rīga: Biznesa 

augstskola Turība, 2002.  
5. Dambe G., Jurēvičš A., Augucēvičs J. Datorizēta lietvedības dokumentu 

sagatavošana - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000.  
6. Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos.  - Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.  
Normatīvie akti: 
7. LR 1937.gada Civillikums. //http://www.likumi.lv   
8. LR 20.06.2001.Darba likums. //http://pro.nais.dati.lv    
9. LR 01.01.2003.Elektronisko dokumentu likums. //http://pro.nais.dati.lv    
10. LR 23.03.2000. Fizisko personu datu aizsardzības likums-//http//www.likumi.lv     
11. LR 26.03.1991. likums  Par arhīviem .//http://www.likumi.lv  
12. LR  09.12.1999. Valsts valodas likums. //http://pro.nais.dati.lv   
13. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi Nr.154 – LR Ministru 

kabinets 23.04.1996.   
14. Informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu un elektronisko dokumentu 

arhivēšanas noteikumi Nr. 141 – LR Ministru kabinets 02.04.2002. 
15. Instrukcija par  juridisko personu arhīvu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, 

saglabāšanu un izmantošanu.- Rīga: LV Arhīvu Ģenerāldirekcija, 1995. 
16. Noteikumi par citvalodu personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā. Nr. 

96 – LR Ministru kabinets 05.03.2002. 
17. Noteikumi par svešvalodu lietošanu zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstā. Nr.286 

– LR Ministru kabinets 22.08.2000. 
18. Valsts institūciju tipveida dokumentu glabāšanas termiņu saraksts. – Rīga: LV 

arhīvu ģenerāldirekcija - 1996. 
 
Studiju metodes: Lekcijas, praktiskās nodarbības, grupas darbs.  
 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 
Darbs semināru un praktiskās nodarbības laikā tiek balstīts uz apgūtajām teorētiskajām 
zināšanām, piemērojot praktiskus darba tiesisko attiecību piemērus situāciju risināšanai. 
Tiks pildīti praktiski uzdevumi radošam problēmu risinājumam. Situāciju analīze. 
 
Kontroles formas: grupas prezentācija, rakstisks darbs, eksāmens  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
  
 Novērtēšanas forma:            Skaits:         Īpatsvars:  

 Grupas prezentācijas        1     10 % 
 Rakstisks darbs        1     40 %  
 Tests (teorētisko zināšanu pārbaude)       1     50% 

 
Mācību valoda:  latviešu. 
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Kursa nosaukums:     ORGANIZĀCIJU PSIHOLOĢIJA 
Kursa kods:     ORG53000 
Kursa daļa::        Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:     1. 
Semestris:     1. 
Kursa apstiprinājuma datums:      2005.gada 21.decembris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un  
 maģistrantu patstāvīgās studijas.  
 
   Lekcijas:   20 stundas 
   Semināri:   8 stundas 
   Praktiskās nodarbības: 4 stundas 
 
Kursa autore: Mg. psych., LU doktorante Solveiga Blumberga 

 
Kursa mērķis: Sniegt maģistrantiem izpratni par organizāciju psiholoģijas nostādnēm, 
organizācijas darba efektivitāti  un attīstību ietekmējošiem faktoriem. 
 
Kursa uzdevumi: 

• Apzināt vadītāju un darbinieku uzvedības sociālpsiholoģiskās likumsakarības un to 
ietekmi uz darba attiecībām.  

• Sniegt izpratni par organizācijas sociālpsiholoģisko raksturojumu. 
• Izskaidrot organizācijas sociālo grupu raksturojošos psiholoģiskos procesus.  
• Sniegt zināšanas par organizāciju kultūras tipiem un to ietekmi uz organizācijas 

attīstību.. 
• Papildināt personāla vadītāju prasmes izmantot organizāciju psiholoģijas zināšanas 

praksē. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: nav nepieciešamas. 
 
Kursa saturs: 

1. Organizācija 21.gadsimtā, problēmas, iespējas. 
2. Dzīves kvalitāte, darba dzīves kvalitāte un darbinieku labklājība. 
3. Līderība. Effektīvs vadītājs/līderis. Vadītāja effektivitātes novērtēšana, 

organizācijas vadītāja potenciāls, vadīšanas cikls (seminārs “Effektīvs līderis”, 
teorētiskā bāze _ līderības teorijas). 

4. Profesionālās darbības motivēšana, apmierinātība ar darbu, lojalitāte, 
pašeffektivitāte, mērķi un atgriezeniskās saites efekts (seminārs “Effektīvs 
darbinieks”, teorētiskā bāze “motivācijas teorijas”). 

5. Psiholoģiskais kontrakts. 
6. Konflikts organizācijā, konfliktu cēloņi, sekmīgas risināšanas iespējas. Asertīva 

uzvedība. Emociju vadīšana. 
7. Organizācijas kultūra, tās saturs, organizācijas kultūras pārmaiņas un attīstība 

(seminārs “Organizācijas kultūras tipoloģija”, teorētiskā bāze “dažādu autoru 
kultūras tipoloģijas”). 

8. Grupas organizācijā. Komandu darbs, komandas, to veidošana. 
9. Organizācijas attīstība, pārmaiņas, pārmaiņu vadīšana. 
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Ieteicamā literatūra:  
1.  Reņģe V. “Organizāciju psiholoģija”, Rīga, Kamene, 1999. 
2. Forands I., «Vadītājs un vadīšana»,Rīga, Kamene, 2002.  
3. Brenton F.D., “Community Action and Organizational Change: Image, Narrative, 

Identity”, 2002. 
4. Byham W.C., Smith A.B., Paese M.J., «Grow Your Own Leaders. How to Identify, 

Develop, and Retain Leadership Talent», Prentice Hall, London, 2002 
5. Harzing A.W., Ruysseveldt J.V. “International Human Resource Management”,  

Sage Publications, 2000. 
6. Goleman D., “Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence”, 

Boston, Harvard Business School Press, 2000. 
7. Moorhead G., Griffin R.W. “Organizational Behavior. Managing People and 

Organizations”, Houghton Mifflin Company, 2004. 
8. Greenberg J., Baron R.A. “Behavior in Organizations”, Prentice Hall, Englewood, 

Cliffs, New Jersei, 1995. 
9. Laurie J. Mullins “Management and Organizational behavior”, Prentice Hall, 2002. 
10. Lewy P.E., “ Industrial/ Organizational Psychology:  Understanding the 

Workplace”, 2005. 
11. Kreitner K, Kinicki A., Buelens M. “Organizational Behavior”, McGraw-Hill 

Education, UK, 2002. 
12. Rookes P., “Perception: Theory, Development and Organisation”,  Routledge, 2000. 
13. Raghu G., “Managing in the Modular Age: Architectures, Networks, and 

Organizations”, Blackwell, 2003. 
14. Schein E.H. “Organizational Culture and Leadership”, Jossey-Bass Publishers, San-

Francisco, London, 2004, (kr.val. 2002) 
15. Stout L. W., “Leadership: From Mystery to Mastery”, Stockholm School of 

Economics in Riga , 2001. 
16. Джуэлл Л., «Индycтриально - организационная психология», Питер, Санкт – 

Петербург, 2001. 
17. Д. Шульц, С. Шульц, «Психология и работа», Питер, Москва, 2003. 
18. Ньюстром Дж. В., Дэвис К. “Организационное поведение. Поведение целовека 

на рабоцем месте“. Питер, Санкт - Петербург, 2002 
19. Занковский А. “Организационная психология“. Москва. Флинmа. 2002. 
20. Камерон K., Куинн P., «Диагностика и изменение организационной 

культуры». Питер, Санкт - Петербург, 2001. 
21. Томилов B. B., «Культура предпринимательства». Питер, Санкт – Петербург, 

2001.  
Žurnāli: 

• Journal of Applied Social Psychology. 
• Journal of Occupational and 

Organizational Psychology. 
• Journal of Organizational Psychology. 
• Journal of Organizational Change 

Manegement. 
• European Journal of Work and 

Organizational Psychology. 
• Journal of Management. 

Internets: 
• www.apa.org. 
• www.positivepsychology.org. 
• www.socialpsychology.org. 
• www.usi.edu. 
• www.psywww.com. 
• www.epnet.com. 
• www.sagepub.com. 
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• Group and Organizational studies. 
• Human Resource Management. 

Studiju metodes: Lekcijas, praktiskās nodarbības, grupas darbs.  
 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 
Darbs semināru un praktisko nodarbību laikā tiek balstīts uz apgūtajām teorijām un 
metodēm. Grupas darbs, veicot situāciju analīzi, uzdevumus un piedaloties diskusijās. Tiks 
pildīti praktiski uzdevumi radošam problēmu risinājumam. Pētniecisko rakstu analīze un 
diskusijas par tiem.   
 
Kontroles formas: grupas prezentācija, rakstisks darbs, eksāmens  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
  
 Novērtēšanas forma:          Skaits:         Īpatsvars:  

      Grupas prezentācija           1               33,3 %  
      Rakstisks darbs  1               33,3 %  
      Eksāmens               1               33,4 %  

 
Mācību valoda:  latviešu. 
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Kursa nosaukums:     SOCIĀLĀ UN SASKARSMES PSIHOLOĢIJA 
Kursa kods:     SOC53000  
Kursa daļa::        Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:     1. 
Semestris:     1. 
Kursa apstiprinājuma datums:      2005.gada 19.oktobris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Metodiskā padome 

 
Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un  
  maģistrantu patstāvīgās studijas.  
 
   Lekcijas:   20 stundas 

Semināri:  12 stundas 
 
Kursa autore: Laila Girsova 

Kursa mērķis: Sniegt personāla speciālistam nepieciešamās zināšanas un prasmes 
mūsdienu sociālajā psiholoģijā. 

Kursa uzdevumi: 
• Veidot analītisku pieeju sociālpsiholoģisku fenomenu uztverē; 
• Iepazīstināt klausītājus ar jaunāko pētījumu rezultātiem sociālajā un 

saskarsmes psiholoģijā; 
• Veidot prasmi racionāli risināt problēmsituācijas lietišķajā un neformālajā 

saskarsmē. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: nav nepieciešamas. 
 
Kursa saturs: 

1. Mūsdienu sociālās psiholoģijas problemātika un galvenie sasniegumi. 
2. Personības sociālpsiholoģiskā analīze. 
3. Socializācijas process. Personības vecuma krīzes. Dzīves scenāriju teorija. 
4. Marģinalitātes un deviācijas sociālpsiholoģiskā analīze. 
5. Komunikatīvā procesa sociālpsiholoģiskās analīzes pamatprincipi. 
6. Komunikatīvā procesa transaktā analīze. 
7. Līderības sociālpsiholoģiskais mehānisms. 
8. Interpersonālo konfliktu sociālpsiholoģiskā analīze. 
9. Grupas dinamikas būtiskākie aspekti. Grupas kompozīcijas izpētes 

pamatprincipi. 
10. Personības un mazās grupas praktiskās izpētes sociālpsiholoģiskās 

metodes. 
Ieteicamā literatūra: 

1. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija. - R., "Zvaigzne", 
1995. 

2. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija. - R., "Zvaigzne", 1996. 
3. Reņģe V. Sociālā psiholoģija. - R., "Zvaigzne", 2002. 
4. Майерс Д. Социальная психология. - Москва, 1998. 

 
Studiju metodes: Lekcijas, diskusijas, semināri, grupas/individuālais darbs. 
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Kursa metodiskais nodrošinājums: 
Darbs semināru laikā tiek balstīts uz apgūtajām teorijām un metodēm. 
Grupas/individuālais darbs – situācijas izklāsts, analīze, diskusija. 

 
Kontroles formas: grupas/individuālais prezentācija, patstāvīgais darbs, eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

 
  Novērtēšanas forma:    Skaits:  Īpatsvars: 

 Grupas/individuālais prezentācija     1      15 % 
 Patstāvīgais darbs        1      15 % 
 Eksāmens        1      70 % 
 
Mācību valoda: latviešu. 
 



© RSEBAA            maģistra studiju programma “Personāla vadība” 

 117

 
Kursa nosaukums:    FINANŠU UN VADĪBAS GRĀMATVEDĪBA 
Kursa kods:     ACC53000  
Kursa daļa::        Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:     1. 
Semestris:     1.,2. 
Kursa apstiprinājuma datums:      2005.gada 14.decembris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Senāts 

 
Kursa apjoms: kursa apjoms atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32   
   kontaktstundas un maģistrantu patstāvīgās studijas.  

Lekcijas:   16 stundas 
Praktiskās nodarbības:  16 stundas 

 
Kursa autore: Dr. oec., asoc. prof. Irina Kuzmina 

Kursa mērķis: Sniegt personāla speciālistam nepieciešamās zināšanas un prasmes  
  finansu un vadības grāmatvedības jomā. 

Kursa uzdevumi: 

• iegūt finanšu pārskatu sagatavošanas iemaiņās saskaņā ar grāmatvedības 
likumdošanu, Latvijas un starptautiskās grāmatvedības standartiem; 

• prast interpretēt finanšu pārskatu un novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokļi; 
• apgūt finanšu informācijas izmantošanas metodes vadības lēmumu pieņemšanā.  

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: ekonomika, grāmatvedības pamati, augstākā matemātika, 
           komerctiesības. 
 
Kursa saturs: 

1. Finansu pārskats-finanšu informācijas avots. Finanšu pārskata sagatavošanas 
pamatnostādnes.  

2. Bilance un bilances posteņu novērtējums: ilgtermiņa ieguldījumi, apgrozāmie 
līdzekļi, pašu kapitāls, uzkrājumi, saistības. 

3. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu novērtējums: ieņēmumi un izdevumi, 
finansiālais rezultāts. 

4. Grāmatvedības koncepcijas un principi. Grāmatvedības organizācijas sistēma un 
uzņēmuma uzskaites politika. 

5. Nodokļi un to ietekme uz finanšu grāmatvedību. 
6. Naudas plūsmas pārskats. 
7. Finanšu pārskatu interpretācija.  
8. Izmaksu uzskaite finanšu pārvaldīšanas sistēmā. 
9. Cenu veidošana uz izmaksu pamata. 
10. Budžeta sagatavošana un finanšu lēmumu pieņemšana. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. LR Likums “Par grāmatvedību” (14.10.1992.) (ar 2006. gada grozījumiem) 
www.likumi.lv/doc.php?id=66408  

2. LR Likums “Par uzņēmumu gada pārskatiem” (14.10.1992.) (ar 2005. gada 
grozījumiem) www.likumi.lv/doc.php?id=66461  

3. LR MK noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (21.10.2003.) 
Nr. 585 www.likumi.lv/doc.php?id=67453  
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4. Latvijas grāmatvedības standarti www.fm.lv/image/file/GPLgs03  
5. Nodokli un nodevas http://www.fm.gov.lv/page.php?id=30  
6. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2003. 
7. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Rīga: Lietišķās informācijas 

dienests, 2003. 
8. Pelšs A. Vadības grāmatvedība.- Rīga, 2001. 
9. Alexander David, Anne Britton, Ann Jorissen. International Reporting and 

Analysis. First edition published by Thomson Learning, 2003. 
10. Belverd E. Needles, Marian Powers, Susan V. Crosson, Financial & Managerial  

Accounting, Houghton Mifflin Company, 2002. 
11. Ward Keith. Strategic Management Accounting. Fifth ed. Butterworth 

Heinemann Agency, 2002. 
12. Wood Frank, Alan Sangster. Business accounting. London: PITMAN Publishing, 

7 ed., 1996. 
13. Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений. Москва: ЮНИТИ, 

2003. 
14. Кузьмина И., Ф. Данн. Международные стандарты финансовой отчетности. 

Rīga: АВС Balt, 2005. 
15. Хендриксен Э.С., М.Ф. Ван Бреда. Теория бухгалтерского учета. Москва: 

Финансы и статистика, 1997. 
16. Энтони Р. Самоучитель по бухучёту. Международный стандарт. – Москва, 

2001. 
 

Studiju metodes: lekcijas, praktiskas situācijas, diskusijas, patstāvīgais darbs, 
konsultācijas. 

 
Kursa metodiskais nodrošinājums:   lekciju konspekts, praktiskie uzdevumi,   

     audiovizuālās uzskates līdzekļu izmantošana. 
 
Kontroles formas: Praktisko uzdevumu izpildīšana, patstāvīgais darbs, eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
  Novērtēšanas forma:      Skaits:         Īpatsvars: 

 Praktisko uzdevumu izpildīšana nodarbības laikā     5  10% 
 Patstāvīgais darbs         1  40% 
 Eksāmens          1  50% 

 
Mācību valoda: latviešu. 
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Kursa nosaukums:   EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĪBU SISTĒMA 
Kursa kods:     LAW53000 
Kursa daļa::        Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:     1. 
Semestris:     1. 
Kursa apstiprinājuma datums:      2005.gada 14.decembris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Senāts 
 
Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas.  
 

Lekcijas:  24 stundas 
Semināri:   8 stundas 

 
Kursa autors: Mg. jur. Imants Bergs 
 
Kursa mērķis: Iepazīstināt maģistrantus ar Eiropas Savienības tiesību dabu, avotiem, 
principiem un funkcionēšanu. 
 
Kursa uzdevumi:   

• Iepazīstināt maģistrantus ar Eiropas Savienības tiesību avotiem, principiem un to 
autonomo raksturu; 

• Iepazīstināt maģistrantus ar Eiropas Savienības institucionālo sistēmu un tās 
funkcionēšanu; 

• Iepazīstināt maģistrantus ar pievienošanās Eiropas Savienībai tiesiskajiem 
jautājumiem. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: starptautiskās tiesības 
 
Kursa saturs: 

 Tēma  Saturs  
 

1. Eiropas Kopienu 
izveidošanās un 
attīstība. 
 

Kopienu izveides ekonomiskie un politiskie 
priekšnosacījumi. 
Eiropas Ogļu un tērauda kopienas izveide. EOTK darbības 
pamatmērķi. EOTK institūcijas.  
Eiropas Ekonomiskās Kopienas Izveides mērķi un darbības 
virzieni.  
Eiropas Atomenerģijas kopienas izveides nepieciešamība.  
EEK un Eiratoma institūcijas. Kopīgais un atšķirīgais 
EOTK, EEK un Eiratoma darbībā.  
Citi integrācijas procesi Eiropā- Eiropas Padome, Eiropas 
darbības un sadarbības organizācija, Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācija, Eiropas Ekonomiskā telpa. 
Jauna līguma nepieciešamība. Māstrihtas līgums.  
Eiropas Savienības trīs pīlāri.  
Eiropas Savienības tiesiskais statuss.  
Eiropas Savienības pilsonība. ES pilsoņu tiesības.  
Ekonomiskās un monetārās savienības izveide. EMS trīs 
posmi. EMS konverģences kritēriji. 
KĀDP ieviešanas priekšnosacījumi. KĀDP mērķi un to 
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sasniegšanas problēmas. KĀDP sadarbības mehānisms. 
Kopējā rīcība KĀDP ietvaros. Sadarbība ar Rietumeiropas 
Savienību un NATO. EK institūciju pilnvaras KĀDP 
ietvaros. 
KSTI ieviešanas nepieciešamība. KSTI sadarbības jomas. 
KSTI realizācijas mehānisms. KSTI realizācijā iesaistītās 
ES institūcijas un to pilnvaras. Šengenas vienošanās, tās 
realizācija. 
EK paplašināšanās četri posmi. Grenlandes līgums. 
Paplašināšanās tiesiskais pamats. Paplašināšanās 
reglamentēšana pamatdokumentos.  
Sekundāra  rakstura paplašināšanos reglamentējošie 
dokumenti. Kopenhāgenas kritēriji. Stabila institucionālā  
sistēma, kas garantētu demokrātiju, likuma varu, 
cilvēktiesības un savienības tiesību ievērošanu. 
Funkcionējoša tirgus ekonomika. Konkurētspēja ES iekšējā 
tirgū. Spēja uzņemties dalībvalstu pienākumus.  
Pievienošanās process. Latvijas pievienošanās process ES. 
 

2. Eiropas Kopienu 
politikas un 
brīvības. 
 

Vienotais tirgus- Eiropas integrācijas pamats. 
Galvenās vienotā tirgus sastāvdaļas- brīva preču, 
pakalpojumu, personu un kapitāla kustība.  
Kopējā tirgus pamatpolitikas. Lauksaimniecība, 
konkurence, transports, ekonomiskā un sociālā kohēzija.  
 

3. ES institucionālā 
sistēma 

ES institucionālās sistēmas rašanās un attīstība.  
ES un EK institucionālo sistēmu atšķirības.  
Varas dalīšana ES institucionālajā sistēmā. Institucionālās 
sistēmas attīstības perspektīvas. ES Padomes rašanās 
nepieciešamība. ES Padomes tiesiskais statuss. ES 
Padomes pilnvaras. ES Padomes darbības kārtība un 
attiecības ar citās ES institūcijām. 
Eiropas Parlamenta vieta un loma ES institucionālajā 
sistēmā.  
Eiropas Parlamenta statuss varas dalīšanas sistēmā.  
Eiroparlamenta izveides kārtība un tiešās vēlēšanas. 
Skaitliskais sastāvs un vietu sadalījums starp dalībvalstīm. 
Eiropas Parlamenta darba kārtība.  
Eiroparlamenta organizācija- priekšsēdētājs, prezidijs, 
priekšsēdētāju konference, frakcijas, komiteju 
priekšsēdētāju konference, komitejas.  
Eiroparlamenta vispārējās pilnvaras institūciju izveidē. 
Budžeta veidošanas pilnvaras. 
Padomes juridiskais statuss un loma ES institucionālajā 
sistēmā.  
Padomes sastāvs. Padomes loma dalībvalstu nacionālo 
interešu paušanā. Padomes darba kārtība. Lēmumu 
pieņemšanas un izsludināšanas kārtība. Vienbalsīga 
lēmuma pieņemšana un Luksemburgas protokols. 
Vienkāršais vairākums un kvalificētais vairākums. 
Padomes vispārējās funkcijas. Pastāvīgo pārstāvju komiteja 
(COREPER). Padomes komisijas un darba grupas. 
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Padomes priekšsēdētājs (ES Prezidentūra). 
Komisijas juridiskais statuss un loma ES institucionālajā 
sistēmā.  
Komisijas sastāvs. Komisijas locekļu statuss. Komisijas 
izveides kārtība. Komisijas vispārējās pilnvaras. 
Ģenerāldirekcijas. Citas komisijas institūcijas.  
Tiesas vispārējs raksturojums- nepieciešamība un loma EK. 
Tiesas sastāvs un tā formēšanas kārtība. Tiesneši un 
ģenerāladvokāti.  
Tiesas vispārējās pilnvaras un uzdevumi. 
Tiesā izskatāmo jautājumu veidi un to ierosinātāji.  
Tiesas izskatāmo lietu tiesiskais raksturojums. 
Provizoriskie lēmumi.   
Pirmās instances tiesas sastāvs. Pirmās instances tiesas 
pilnvaras.  
Tiesas darbības kārtība plenārsēdēs un palātās. Tiesas sēdes 
norises pamatprincipi. Tiesas procesa dalībnieki. Procesa 
rakstiskā un nerakstiskā daļa.  
Lietu piekritība Tiesai un Pirmās instances tiesai.  
Apelācija Pirmās instances Tiesas lietās. 
 

4. ES tiesību avoti 
 

ES tiesību avotu klasifikācija.  
Primāro un sekundāro tiesību savstarpējā mijiedarbība. 
Primāro tiesību avoti- dibināšanas līgumi un tos grozošie 
līgumi, citi tiesību avoti, nerakstītas tiesības. Primāro 
tiesību avotu pieņemšanas kārtība.  
Sekundāro tiesību vispārējās pazīmes. Sekundāro tiesību 
klasifikācija. Nolikumi, direktīvas, līgumi, ieteikumi un 
atzinumi. Citi sekundāro  tiesību avoti. 
Tiesību aktiem izvirzāmās prasības. ES tiesību vispārēji 
principi. Nediskriminēšanas princips. Kopienu virsvadības 
princips. Proporcionalitāte un subsidiaritāte Cilvēktiesību 
ievērošanas princips.  
 

 
Ieteicamā literatūra: 
1. Eiropas tiesības. Autoru kolektīvs. R, Juridiskā koledža, 2004. 
2. Ievads Eiropas Savienības tiesībās. Autoru kolektīvs, R., Tiesu nama aģentūra, 2005. 
3. Gatawis, Broks, Bula. Eiropas tiesības. R., Eirofakultāte, 2002. 
4. Ievads Eiropas Kopienu tiesībās (tiesu prakse un komentāri). Autoru kolektīvs., Rīga, 

TNA, 2001. 
5. Konsolidēts Eiropas Kopienas dibināšanas līgums un Nicas Līgums : māc. līdz. 

sabiedrisko zinātņu studentiem / Egila Levita priekšv. - [Rīga] : Tulkošanas un 
terminoloģijas centrs, 2001. - 335,[1] lpp.(ABO- 27; LAS-3). 

6. Konsolidēts Eiropas Kopienas dibināšanas līgums : māc. līdz. sabiedrisko zinātņu 
studentiem. - [Rīga] : Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 1999. - 384 lpp. (LAS-3). 

7.  Žurnāls “Likums un tiesības”, Rīga, NBU “Ratio iuris”.    
8. Deksnis Eduards Bruno. Eiropas apvienošanās... integrācija un suverenitāte / Eduards 

Bruno Deksnis ; red. Ivars Tirans ; Latvijas Zinātņu akad. Baltijas stratēģisko pētījumu 
centrs. - Rīga : Junda, 1998. - 580 lpp. : il., diagr., tab. - Bibliogr.: 504.-515.lpp. - Rād.: 
575.-580.lpp. - Kopsav. angļu. - Nos., satura rād. paral. latviešu, angļu.( LAS-1). 

9. Bojārs Juris. Starptautiskās tiesības / Juris Bojārs. - 2. lab. un papild. izd. - Rīga : 
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Zvaigzne ABC, 1998. - XIV, 567 lpp. (ABO-10; LAS-3; MĀC-47) 
10.   Bergs I. Iestāšanās Eiropas Savienībā-reglamentējošie dokumenti// LPA raksti 

7.sējums., 2000.  
11.  Eiropas tiesības : lietu un materiālu izlase / sast. Udo Kollatz, Kristaps Priednieks. - 

Rīga : Latvijas Universitāte, 2000. - 131,[1] lpp. - Teksts paral. latv. un angļu val. 
(LAS- 1). 

12.  Veidenfelds Verners. Eiropa no A līdz Z : Eiropas integrācijas rokasgrāmata / Verners 
Veidenfelds, Volfgangs Vesels ; no vācu val. tulk. Inese Segliņa, Daiga Krieva, Jānis 
Zīders. - Rīga : Alberts XII, 2000. - 411,[1] lpp. - Oriģ. izd.: Europa von A-Z / Werner 
Weidenfeld, Wolfgang Wessels. - [S.l.] : Europa Union Verlag GmbH, 1997. - 
Palīgrād.: 353.-409.lpp.(ABO- 10; LAS- 3;MĀC- 7). 

13.  Eiropas Savienības tiesības : Ievads / Dānijas Ārlietu ministrijas Juridiskais dienests ; 
[Eiropas Integrācijas birojs ; Tulkošanas un terminoloģijas centrs] ; Tomass Vinklers, 
Pērs Lahmans, Stefens Raioms, Devi Naidu ; tulk. no dāņu val. - Kopenhāgena : 
Dānijas Ārlietu ministrijas Juridiskais dienests, 2000. - 163,[5] lpp. - Teksts paral. latv. 
un angļu val. (ABO- 10; LAS- 3;MĀC- 187) 

14.    Žurnāls “Latvija un Eiropas Savienība”, Rīga, EIB.   
15.     Žurnāls “Eiropas dialogs”, Rīga, EK.   
16.     http://www.eib.lv 
17. http://www.europa.eu.int 
18. http://www.eur-op.int 
19. http://ue.eu.int 
20. http://ttc.lv 
 
Studiju metodes: Lekcijas, semināri, darbs grupās, diskusijas.  
 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 
Darbs semināros un grupās tiek balstīts uz apgūtajām teorijām un metodēm. Grupas darbs, 
veicot situāciju analīzi, uzdevumus un piedaloties diskusijās. Tiks pildīti praktiski 
uzdevumi radošam problēmu risinājumam. Pētniecisko rakstu analīze un diskusijas par 
tiem.  
 
Kontroles formas: tests, eksāmens.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
  
 Novērtēšanas forma:          Skaits:         Īpatsvars:  

 Tests                                       1               25 %  
 Eksāmens (situāciju analīze)  1               75 %  

 
 
Mācību valoda:  latviešu.
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Kursa nosaukums:    DARBA TIESĪBAS 
Kursa kods:     LAW53010 
Kursa daļa::        Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:     1. 
Semestris:     2. 
Kursa apstiprinājuma datums:      2005.gada 14.decembris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Senāts 
 
Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (3 ECTS). Tas veido 32 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 
 

Lekcijas:   16 stundas 
Semināri:   8 stundas 
Praktiskās nodarbības:  8 stundas 

 
Kursa autors: Mg. jur. Ineta Tāre 

Kursa mērķis: Sniegt personālvadības speciālistam nepieciešamās zināšanas un prasmes 
  darba tiesību un darba aizsardzības jomā. 

Kursa uzdevumi: 
• Veidot prasmi piemērot Latvijas darba tiesību un darba aizsardzības 

normatīvo aktu prasības sekmīgai personāla politikas plānošanai uzņēmumā; 
• Veidot izpratni par darba tiesību un darba aizsardzības aktualitātēm globālā 

tirgus apstākļos, jo īpaši Eiropas Savienības ietvaros. 
 

Kursa saturs: 
1. Darba tiesību jēdziens, sistēma un principi. 
2. Darba tiesību avotu veidi un īpatnības. 
3. Darba likumdošanas vēsture Latvijā. 
4. Darba tiesiskās attiecības un to veidi. 
5. Darbinieku pārstāvji - arodbiedrības un darbinieku pilnvarotie pārstāvji, to 

tiesības un pienākumi. 
6. Darba koplīgums. 
7. Darba līgums. 
8. Darba samaksas tiesiskais regulējums. 
9. Darba laika un atpūtas laika tiesiskais regulējums. 
10. Darba kārtība. 
11. Civiltiesiskā atbildība darba tiesībās. 
12. Darba aizsardzība. 
13. Darba strīdi un to izšķiršanas kārtība, samierināšana. 
14. Eiropas Savienības darba tiesības. 
15. Darba tiesību attīstība un globalizācija. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. Darba likums. – R.: 2005. 
2. Darba aizsardzības likums. – R.:2005. 
3. V.Ulmane. Darba tiesības. Darba aizsardzība – R.: 2005. 
4. R.Nielsen. European Laboour Law. – Copenhagen: 2000. 
5. Labour Law and Industrial Relations in the European Union. Editor 

R.Blanpain. – The Hague-London-Boston: 1998. 
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6. R.Blanpain, C.Engels. European Labour Law. 4th and revised edition. – The 
Hague-London-Boston: 1997. 

7. И.Я. Киселёв. Зарубежное трудовое право. Учебник для вузов – М.: 1999. 
8. L.Gratone, Cilvēkresursu stratēģija. – R.:2005. 

 
Studiju metodes: Lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, grupas darbs. 
 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 
Darbs semināru un praktiskās nodarbības laikā tiek balstīts uz apgūtajām teorijām un 
metodēm. Grupas darbs, veicot situāciju analīzi, uzdevumus un piedaloties diskusijās. Tiks 
pildīti praktiski uzdevumi radošam problēmu risinājumam.  
 
Kontroles formas: kontroldarbs un eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
  
  Novērtēšanas forma:                Skaits:              Īpatsvars:  

  Kontroldarbs   1   50 %  
  Eksāmens   1   50%  

 
Mācību valoda:  latviešu. 
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Kursa nosaukums:    ARODA VESELĪBA UN DROŠĪBA  
Kursa kods:     LAB53000 
Kursa daļa::        Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:     1. 
Semestris:     1. 
Kursa apstiprinājuma datums:      2005.gada 2.novembris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: atbilst 1 kredītpunktam (1,5 ECTS). To veido 16 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 
 

  Lekcijas:   12 stundas 
 Praktiskās nodarbības: 4 stundas 

 
Kursa autore: Dr.med. Ženija Roja 
 
Kursa mērķis: Sniegt maģistrantiem pamatzināšanas par darba vides riska faktoriem, to 
iedarbību uz strādājošā veselību, par profilaktiskajiem un aizsardzības pasākumiem 
nelaimes gadījumu darbā un arodslimību novēršanā. 
 
Kursa uzdevumi: 

• sniegt pamatzināšanas par aroda veselības un drošības darbā organizāciju, Latvijas 
Republikas likumiem un Ministru kabineta noteikumiem minētajā jomā; 

• veidot maģistrantiem pareizu izpratni par veselības veicināšanu darba vietās, t.sk. 
par izvairīšanos no arodslimībām un nelaimes gadījumiem darbā. Iepazīstināt ar 
aktualitātēm arodveselības un drošības darbā jomā Eiropas Savienībā un Latvijā;  

• veidot izpratni, kā pareizi apzināt veselībai kaitīgos ķīmiskos, fizikālos, bioloģiskos, 
mehāniskos, ergonomiskos un psihosociālos faktorus darba vidē, par šo risku 
ietekmi uz veselību un drošību darbā; 

• veidot izpratni par risku novērtēšanu darba vidē un darba vietās;  
• veidot izpratni par galveniem profilakses un aizsardzības pasākumiem darba vides 

risku novēršanā darba vidē un darba vietās. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: pamatzināšanas dabaszinātņu priekšmetos (ķīmija,  
            fizika, bioloģija). 
 
Kursa saturs: 

1. Arodveselība un drošība darbā − sabiedrības veselības pamatelements. Aktualitātes, 
valsts politika un starptautiskās nostādnes. Veselības veicināšana darba vietās. 
Nelaimes gadījumi darbā, to izmeklēšana. Arodslimības, to cēloņi un izmeklēšana. 

2. Fizikālie riska faktori darba vidē, to iedarbība uz organismu. Aizsardzība un 
profilakse. Troksnis darba vidē. Aroda vājdzirdība. Ultraskaņas un infraskaņas 
radītie veselības bojājumi. Vibrācija darba vidē. Vibrācijas slimība. Ultravioletā un 
infrasarkanā starojuma izraisītie veselības bojājumi. Lāzeru, jonizējošā starojuma un 
elektromagnētisko lauku izraisītie efekti. Atmosfēras spiediena maiņu radītie efekti. 
Elektrotraumas. Mehāniskās traumas.. 

3. Ķīmisko un bioloģisko darba vides riska faktoru iedarbība uz organismu. Profilakse 
un aizsardzība. Putekļu izraisītās arodslimības. Ķīmisko vielu izraisītā 
arodpatoloģija un iespējamie nelaimes gadījumi. Mikroorganismi un to izraisītie 
efekti. Mikrobioloģiskās sintēzes produktu izraisītā arodpatoloģija. 
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4. Ergonomika un darba vide. Antropometrijas un biomehānikas galvenie principi. 
Smaguma celšana un pārvietošana. Piespiedu darba pozas. Ergonomiskais dizains. 
Darbspējas, darba slodze, nogurums, garīgā un fiziskā darba stress. Monotonijas 
stress. Redzes un balss aparāta noslodze. Darba slodzes izraisītie veselības 
bojājumi.  

5. Psihosociālo un organizatorisko faktoru izraisītie efekti. Vardarbība un stress darbā. 
Psiholoģiskais terors darbā. Psiholoģiskā terora atpazīšana. Profilakse un 
aizsardzība. 

6. Darba risku apzināšanas un to novērtēšanas galvenie principi. Kvalitatīvās un 
kvantitatīvās darba vides risku novērtēšanas metodes. Ieskats risku novērtēšanas 
praktiskajā pielietošanā. Situāciju analīze (darbs grupās). 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. V. Kaļķa un  
Ž. Rojas red., Elpa-2: Rīga, 2001, 500 lpp. 

2. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. 4th edit. International Labour 
Office, Geneva, 1998. (revised 2004). 

3. Allan St. John Holt, Principles of Health and Safety at Work, IOSH Services Ltd, 
2005, 324 pp. 

4. Benjamin O. Alli, Fundamental principles of Occupational Health and Safety, 
International Labour Office, Geneva, 2001, 154 pp.  

5. Ergonomic checkpoints. Practical and easy-to-implement solutions for improving 
safety, health and working conditions. International Labour Office, Geneva, 1996. 

6. V. Di Martino, H. Hoel, C. Cooper, Preventing violence and harasment in the 
workplace, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions, 2003. 

7. LR Darba likums, Rīga, 2001. 
8. LR likums „Darba aizsardzības likums", Rīga, 2001. 

 
Papildliteratūra: 
Interneta avoti: European Agency for Safety and Health at Work: http://europe.osha.eu.int/; 
European Commission Health and Safety: http://europa.eu.int/comm/index_en.htm; 
www.osha.lv.  
 
Studiju metodes: Lekcijas, praktiskās nodarbības − grupas darbs.  
 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• metodiskās rekomendācijas un norādījumi maģistrantiem, izdales materiāli; 
• augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums lekciju laikā. 

 
Kontroles formas: grupas prezentācija, rakstisks kontroldarbs, eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
  
 Novērtēšanas forma:          Skaits:         Īpatsvars:  

 Kontroldarbs                          1               40 %  
 Eksāmens ar atzīmi                1               60 %  

 
Mācību valoda:  latviešu. 
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Kursa nosaukums:    BIZNESA VADĪBA 
Kursa kods:     BUS53000 
Kursa daļa::        Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:     1. 
Semestris:     1. 
Kursa apstiprinājuma datums:      2005.gada 14.decembris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Senāts 
 
Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktam (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 
 

  Lekcijas:    16 stundas 
Praktiskās nodarbības:  16 stundas 

  
Kursa autors: Dr.sc.ing. Leonīds Pētersons, doc. Jānis Vanags 

Kursa mērķis: Sniegt personāla speciālistam nepieciešamās zināšanas un prasmes 
biznesa vadības jomā. 

Kursa uzdevums: Veidot izpratni par uzņēmējdarbības aktualitātēm globālā tirgus 
apstākļos. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: mikroekonomika, makroekonomika, darba ekonomika. 
 
Kursa saturs: 

1. Uzņēmējdarbības teorija un prakse. 
2. Uzņēmējdarbības aktivitātes realizācijas joma (biznesa īpatnības Latvijā). 
3. Uzņēmējdarbības tiesiskie un praktiskie aspekti. 
4. Uzņēmuma līdzekļi un finansēšanas avoti . 
5. Uzņēmuma finanšu plānošana. 
6. Uzņēmuma darbības analīze.  
7. Uzņēmuma darbības novērtēšana un vadības instrumenti (BSC). 
8. Pašmācības organizācijas koncepcija. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. Dzedons A., Caune J., Pētersons L. Stratēģijas vadīšana.- Rīga, 2001. 
2. Forands I. Stratēģija. Kvalitāte.- Rīga, 2000. 
3. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. – R.: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 
4. Pelše G. Uzņēmēja rokasgrāmata.  - R.: SIA Jumava, 2003.- 359 lpp. 
5. Rūrāne M. Uzņēmējdarbības pamati.- Rīga, 1997. 
6. Rūrāne M. Finansu pārvaldība.- Rīga, 2002. 
7. Saksonova S. Uzņēmuma darbības planošanas paņēmieni. - R.: SIA Izglītības 

soļi, 2004. – 105 lpp. 
8. Zvirbule-Bērziņa A. Planošanas un ražošonas procesa organizēšanas 

pamatprincipi. - R.: Turība, 2004.- 143 lpp. 
9. Entreprenuership and Small Firms (2nd Edition, McGraw-Hill), by Deakins; 
10. Enterpreneurship. Starting. Developing and Managing a New Enterprise. 
Robert D. Hisrich, Michael P.Peters. USA. Boston, 2001. 
11. 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. 
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12. Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management (4th Edition, 
Prentice Hall), by Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough 

 
Papildliteratūra: 

1. A.Klauss. Kontrolings. Rīga, Preses nams, 2000. 
2. Kā uzsākt komercdarbību. Ekonomikas ministrijas mājas lapa www.em.gov.lv; 
3. Svarīgākā kontaktinformācija komercdarbības uzsākšanai. Ekonomikas 

ministrijas mājas lapa www.em.gov.lv; 
4. LR Ekonomikas ministrija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. 

Rīga, 2005. 
5. Oļevskis G., Kuzmina I. Mazais bizness Latvijā un valsts atbalsta 

nepieciešamība tā attīstībai. R.: LU, 1997. 
6. В. Горфинкель. Предпринимательство. М.: Дело, 2001. 
7. А.В. Бусыгин. Предпринимательство. М.: Инфра-М, 2001. 
8. В.Г. Медынский. Л.Г. Скамай. Инновационное предпринимательство. М.: 

Юнити, 2002. 
9. Ф.Г. Панкратов. Коммерческая деятельность: Изд для вузов: 6 изд. М.: 

ИТК Дашков и К°, 2003. 
10. К. Пивоваров. Бизнес-планирование: 3 изд. M.: ИТК Дашков и Ко, 2002. 
11. В. Попов. Сборник бизнес-планов деловых ситуаций с рекомендациями и 

комментариями: 4 изд. M.: КноРус, 2003. 
 

Studiju metodes: Kursa ietvaros tiek savienotas teorētiskās lekcijas ar prakstiskajām 
nodarbībām studentu grupās (3-4 studenti).  

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• metodiskās rekomendācijas un norādījumi maģistrantiem, izdales materiāli; 
• augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums lekciju laikā. 

 
Kontroles formas: kontroldarbs, testi nodarbību laikā, darba prezentācija grupās, patstāvīgais 

darbs, eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
  Novērtēšanas forma:    Skaits:               Īpatsvars: 

Kontroldarbs       1   20% 
Testi nodarbību laikā      2   10% 
Darba prezentācija grupās     1   10% 
Patstāvīgais darbs      1   10% 
Eksāmens        1   50%  

 
Mācību valoda: latviešu. 
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Kursa nosaukums:     UZŅĒMĒJDARBĪBA 
Kursa kods:     BUS53010 
Kursa daļa::      Obligātā A DAĻA  
Studiju gads:     1. 
Semestris:     1. 
Kursa apstiprinājuma datums:      2005.gada 14.decembris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Senāts 
 
Kursa apjoms: atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un  
   maģistrantu patstāvīgās studijas. 
 

Lekcijas:    36 stundas 
Semināri:    16 stundas 
Praktiskās nodarbības: 8 stundas 
Konsultācijas:   4 stundas 

 
Kursa autors: Mg. oec. Tālis Laizāns 
 
Kursa mērķis:  

• dot maģistrantiem nepieciešamās zināšanas un prasmes uzņēmējdarbībā; 
• dot zināšanas par uzņēmuma vadības dažādiem aspektiem; 
• dot izpratni par komercdarbības vidi gan Latvijā, gan globālajā kontekstā; 
• attīstīt lēmumu pieņemšanas prasmi un izpratni par faktoriem, kas 

ietekmē lēmumu pieņemšanu. 

Kursa uzdevumi: 
• Veidot teorētisku izpratni un praktiskas zināšanas un prasmes par 

uzņēmējdarbību, uzņēmējsabiedrību izveidošanu; 
• Dot praktisku pārskatu par mazā un vidējā biznesa attīstības iespējām Latvijā 

un ES, atklājot uzņēmējdarbības tiesiskos un praktiskos aspektus; 
• Analizēt uzņēmējdarbību, pievēršoties dažādiem vadītāja lēmumu 

pieņemšanas aspektiem; 
• Dot iespēju maģistrantiem praktiski izstrādāt biznesa plānu, kas balstās uz 

pašu izvirzītas biznesa idejas bāzes. 

Nepieciešamās priekšzināšanas: Makroekonomika, mikroekonomika,  
           finanšu un vadības grāmetvedība. 
 
Kursa saturs: 

1. Uzņēmējdarbības būtība un pamatprincipi. 
2. Uzņēmējdarbības vide. 
3. Organizācijas dzīves cikli. 
4. Vadības funkcijas un uzdevumi. 
5. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra, tās izvēle. 
6. Ražošanas menedžments. Produkts un tirgus. 
7. Konkurence, tās loma globalizācijas apstākļos. 
8. Inovācija uzņēmējdarbībā. 
9. Uzņēmuma darbības plānošana.  
10. Uzņēmuma līdzekļi un uzņēmuma finansēšana. 
11. Finansu plānošana MVK. 
12. Uzņēmuma izaugsme un ar to saistītās problēmas. 
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13. Uzņēmuma darbības analīze. 
14.  Uzņēmējdarbības riski. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. K.G. Hofs. Biznesa ekonomika. R., J.Rozes apgāds, 2002. 
2. V. Praude, J.Beļčikovs. Menedžments. R., Vaidelote, 2001. 
3. I. Slavinska. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. R., Turība, 2003. 
4. M. Rurāne. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. R., Turība, 2002. 
5. M. Rurāne. Ražošana. R.: Turība, 2003. 
6. Entreprenuership and Small Firms (2nd Edition, McGraw-Hill), by Deakins; 
7. Enterpreneurship. Starting. Developing and Managing a New Enterprise. Robert 

D. Hisrich, Michael P.Peters. USA. Boston, 2001. 
8. 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. 

9. Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management (4th Edition, 
Prentice Hall), by Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough 

 
Papildliteratūra: 

12. A.Klauss u.c. Pārvaldības tehnoloģijas. Rīga, Mediju nams, 2003. 
13. A.Klauss. Kontrolings. Rīga, Preses nams, 2000. 
14. A.Klauss. Zinaības vadītājiem. Rīga, Preses nams, 2002. 
15. Kā uzsākt komercdarbību. Ekonomikas ministrijas mājas lapa www.em.gov.lv; 
16. Svarīgākā kontaktinformācija komercdarbības uzsākšanai. Ekonomikas 

ministrijas mājas lapa www.em.gov.lv; 
17. LR Ekonomikas ministrija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. 

Rīga, 2005. 
18. Oļevskis G., Kuzmina I. Mazais bizness Latvijā un valsts atbalsta 

nepieciešamība tā attīstībai. R.: LU, 1997. 
19. В. Горфинкель. Предпринимательство. М.: Дело, 2001. 
20. А.В. Бусыгин. Предпринимательство. М.: Инфра-М, 2001. 
21. В.Г. Медынский. Л.Г. Скамай. Инновационное предпринимательство. М.: 

Юнити, 2002. 
22. Ф.Г. Панкратов. Коммерческая деятельность: Изд для вузов: 6 изд. М.: 

ИТК Дашков и К°, 2003. 
23. К. Пивоваров. Бизнес-планирование: 3 изд. M.: ИТК Дашков и Ко, 2002. 
24. В. Попов. Сборник бизнес-планов деловых ситуаций с рекомендациями и 

комментариями: 4 изд. M.: КноРус, 2003. 
25. H. Litke. Projektu vadība. R., 2003. 

 
Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem, regulāriem pārbaudes darbiem (kontroldarbi un 
testi), praktiska projekta izstrādes un tā publiskas aizstāvēšanas (grupās 4 – 5 studenti). 

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju plāns, papildu 
materiāli); 

• metodiskās rekomendācijas un norādījumi par biznesa plāna izstrādi; 
• augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 
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Kontroles formas: kontroldarbs, pārbaudes darbi un testi (nodarbību laikā), darbs grupās – 
          biznesa plāna izstrāde un aizstāvēšana, patstāvīgais darbs, aktivitāte  
          semināros un diskusijās, eksāmens. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
 

  Novērtēšanas forma:             Skaits:         Īpatsvars: 
Kontroldarbi, testi (individuāli)   1  40% 
Aktivitāte un dalība semināros (individuāli) 1  10% 
Eksāmens (vai grupas projekts)   1  50% 

 
Mācību valoda: latviešu. 
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Kursa nosaukums:   PERSONĀLA INFORMĀCIJAS SISTĒMAS 
Kursa kods:     INF53000 
Kursa daļa::      Obligātā A DAĻA  
Studiju gads:     1. 
Semestris:     2. 
Kursa apstiprinājuma datums:      2005.gada 23.novembris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms:   atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 
 

Lekcijas:   16 stundas 
   Semināri:   4 stundas 

Praktiskās nodarbības: 12 stundas 
  
Kursa autors: Mg. psych. Inga Ezera 

Kursa mērķis: Sniegt personāla speciālistam nepieciešamās zināšanas un prasmes 
personālvadības funkciju automatizācijas iespējās un personāla informācijas sistēmu 
novērtēšanā, ieviešanā un izvēlē. 

Kursa uzdevumi: 
• Veidot teorētisku izpratni un praktiskas prasmes personāla informācijas sistēmu 

novērtēšanā, prasību izstrādē, ieviešanas projekta vadīšanā un sistēmas lietošanā. 
• Sniegt zināšanas par personāla informācijas sistēmu iespējām un ierobežojumiem, 

par to nozīmi organizācijas efektivitātes veicināšanā. 
• Iepazīstināt ar pasaulē un Latvijā pieejamām personāla informācijas sistēmām. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: personāla vadības funkcijas, informācijas sistēmas. 
 
Kursa saturs: 

1. Personāla informācijas sistēmu ietekme uz personāla vadības darba efektivitāti. 
2. Faktori, kas jāņem vērā personāla informācijas sistēmas izvēlē. 
3. Personāla informācijas sistēmas ieviešanas un administrēšanas etapi. 
4. Personāla informācijas sistēmas Latvijā, to funkcionalitāte, iespējas un 

ierobežojumi. 
5. Personāla informācijas sistēmu attīstības tendences Latvijā un pasaulē. 
6. Personāla informācijas sistēmu integrācija ar citām uzņēmuma vadības 

automatizācijas sistēmām.  
 
Ieteicamā literatūra: 

1. Becker, B.E., Huselid, M.A., & Ulrich, D. (2001). The HR scorecard: linking 
people, strategy, and performance. Harvard Business School Press: Boston, 
Massachusetts. 

2. Cerielo, Vincent R., and Christine Freeman. (1991) Human Resource Management 
Systems:  Strategies, Tactics and Techniques, Lexington Books. 

3. Kaumeyer, Richard. (1982) Planning and Using a Total Personnel System.  Van 
Nostrand Reinhold. 

4. Kavanagh, Michael, J., Hal G. Gueutal, and Scott I. Tannenbaum. (1990) Human 
Resource Information Systems: Development and Application. PWS-KENT 
Publishing Company. 
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5. Mayo, A. (2001). The Human Value of the Enterprise. Valuing People as Assets – 
Monitoring, Measuring, Managing. Nicholas Brealley Publishing. 

6. Walker, A.J. (1992) Handbook of Human Resource Information Systems: 
Reshaping the Human Resource Function with Technology. McGraw Hill, USA. 

Papildliteratūra: 
Human Resource Systems Management Bulletin, Human Resource Systems Management 
Report, and Journal of Human Resource Systems Management, VRC Consulting Group, 
289 S. San Antonio Road, Los Altos, CA 94022. 
 

Studiju metodes: Lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, konsultācijas un  
  patstāvīgais darbs. 

 
Kursa metodiskais nodrošinājums:  

Darbs semināru un praktisko nodarbību laikā tiek balstīts uz apgūtajām teorijām un 
metodēm. Tiek pildīti praktiskie uzdevumi radošam problēmu risinājumam. Ja 
niepieciešams piedāvātas papildus konsultācijas. 
 

Kontroles formas: kontroldarbs, eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

 
  Novērtēšanas forma:   Skaits:  Īpatsvars: 

  Kontroldarbs       1      30 % 
  Eksāmens       1      70 % 
 
Mācību valoda: latviešu. 
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Kursa nosaukums:  INOVĀCIJAS UN KREATIVITĀTE 
Kursa kods:     INN53000 
Kursa daļa::      Obligātā A DAĻA  
Studiju gads:     1. 
Semestris:     2. 
Kursa apstiprinājuma datums:      2005.gada 16.novembris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms:    atbilst 2 kredītpunktam (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 
 
   Lekcijas:   16 stundas 
   Semināri:   4 stundas 

Praktiskās nodarbības: 12 stundas 
 
Kursa autori: Mg. psych. Raita Šūpola 
 
Kursa mērķis: 

• attīstīt integrētu izpratni par teoriju un praktisku metožu pielietojumu, 
analizējot inovācijas un kreativitātes pamatnostādnes personālvadībā; 

• attīstīt izpratni par teorijām un praktiskām metodēm, kas saistītas ar 
inovatīvas un kreatīvas vides radīšanu organizācijā, sekmējot personāla 
jaunrades potenciālu. 

 
Kursa uzdevumi:  

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

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

• noskaidrot cilvēkresursu vadības efektīvas metodes, izvērtēt to nozīmi 
organizācijas vajadzību apmierināšanā; 

• izskaidrot sociālās vides nozīmi radošas pašrealizācijas un inovācijas 
procesa kontekstā; 

• ģenerēt idejas, meklēt radošu problēmu risinājumu variantus, izvērtējot un 
piemērojot tos atbilstošai situācijai personālvadības jomā; 

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

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: ekonomika ,vadības zinības, bizness vadība, darba  
         psiholioģija. 
Kursa saturs: 

1. Jēdzieni inovācija, kreativitāte, jaunrade – to raksturojums un teorētiskās 
koncepcijas. 

2. Personāls un tā vadība – raksturīgākie aspekti: kad, kāpēc, kā, vai jāmaina personāla 
uzvedība; jaunrades nozīmes izvērtējums organizācijas vajadzību apmierināšanas 
kontekstā. 

3.  Inovācijas daudzveidīgie aspekti, to psiholoģiskā būtība: 
• Inovāciju sekmējošie aspekti; 
• Inovāciju bremzējošie aspekti. 

4. Kreativitāte un personība, kreativitātes izpausme un tās nozīme personības attīstībā, 
profesionālajā darbībā un vidē: 
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• Jaunradi sekmējošie aspekti; 
• Jaunradi bremzējošie aspekti; 
• Kreativitāte un intelekts. 

5. Radoša personība un ideju ģenerēšana, ideju ģenerēšanas pamati. 
6. Radoša vide – tās psiholoģiskie komponenti, jaunrades un vadības stila sakarība. 
7. Inovāciju veicinoša cilvēkresursu vadība. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. Barron F. Creative Person and creative Process. – N. Y. 
2. Drucker P.F. The Essential Drucker. The pre-eminent Management Thinker of our 

Time. – Great Britain: Butterworth-Heinemann, 2001. 
3. Hayes J. The Theory and Practice of Change Management, Basingstoke: Palgrave, 

2002.  
4. Michalko M. Cracking Creativity. The Sekrets of Creative Genius. California, 1998. 
5. Nellke M.  Kreativitātes  metodes: radošo spēju attīstīšanai.- R. -.2003. -126 lpp. 
6. Proctor T. Creative Problem Solving for Managers. London: Routledge, 1999. 
7. Robson M.Problem Solving in Groups. Aldershot: Gower, 2002. 
8. Ruggles R., Holtshouse D. (Ed.). The Knowledge Advantage. – UK: Capstone, 

1999. 
9. Sternberg R. J. Handbook of Creativity.- New York: Cambridge University Press, 

1999. 
10. Tidd J. et al Managing Innovation, Willey, 2001. 
11. Students are provided with class handouts and a list of relevant information sources. 

 
Studiju metodes: Lekcija, diskusija, seminārs, praktiskās nodarbības - problēmsituāciju 
analīze, pašizziņas testi un iegūto rezultātu interpretācija, grupas darbs.  
 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 
Darbs semināru laikā tiek balstīts uz apgūtajām teorijām un metodēm. Grupas/individuālais 
darbs – situācijas izklāsts, analīze, diskusija; problēmas definēšana un risināšana, aplūkojot 
to  no dažādiem aspektiem, pievēršot uzmanību radošajam faktoram (nestandarta 
risinājumam). Rakstiska situāciju analīze, balstoties uz argumentāciju gan no teorētiskajām 
pozīcijām, gan no praktiskās pieredzes. Pētniecisko rakstu analīze, diskusija. 
 
Kontroles formas: grupas/individuālā darba prezentācija, rakstisks darbs, eksāmens.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
  
 Novērtēšanas forma:            Skaits:         Īpatsvars:  

 Grupas/individuālā prezentācija     1  33,33 %  
 Rakstisks darbs       1  33,33 %  
 Eksāmens (situāciju analīze)      1  33,34 %  

 
Mācību valoda:  latviešu. 
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Kursa nosaukums:    VADĪBAS ZINĪBAS 
Kursa kods:     MAN53000 
Kursa daļa::      Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:     1. 
Semestris:     1. 
Kursa apstiprinājuma datums:      2005.gada 14.decembris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Senāts 
 
Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 
 

Lekcijas:  20 stundas 
   Semināri:  12 stundas 
 
Kursa autori: Dr. oec., asoc. prof. Boriss Kurovs 

Kursa mērķis: Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas vadībzinības jautājumos, līdera 
lomas nozīmīgumā, organizācijas kā sistēmas sekmīgas darbības plānošanā un vadībā. 

Kursa uzdevumi:  

• Veidot maģistrantu teorētiskās zināšanas un praktisko izpratni par organizāciju 
vadību, vadības funkcijām un resursiem.  

• Radīt personāla vadītājam izpratni par vadības uzdevumiem organizācijas attīstības 
un darba efektivitātes paaugstināšanas kontekstā.  

• Iepazīstināt ar sekmīgu, mūsdienu prasībām atbilstošu vadības stilu, varas struktūru. 
• Iegūt praktiskas iemaņas organizācijas iekšējās un ārējās vides attīstīšanai tās 

konkurences paaugstināšanas kontekstā. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: organizāciju psiholoģija, sociālā un saskarsmes   
          psiholoģija 
 
Kursa saturs: 

1. Mūsdienu vadīšanas raksturojums. 
2. Vadītāja loma un pamatuzdevumi. 
3. Vadības teorijas un to pārstāvji. 
4. Biznesa organizācijas uzbūve. Iekšējā un ārējā vide. 
5. Vadīšanas vispārējās funkcijas, to kopsakars. 
6. Organizācijas mērķu un plānu sistēma. 
7. Organizācijas struktūras izveide un vadītāja pilnvaras. 
8. Vadītāja darbs ar personālu. 
9. Vadības stils, tā izvēles faktori. 
10. Informācija un komunikācija. 
11. Motivēšanas modeļi, to pielietošana. 
12. Kontroles pamatprincipi. 
13. Vara un autoritāte. Komanda. 
14. Pārmaiņu vadīšana organizācijā. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. R. Helers. Vadībzinības. Rokasgrāmata.– R., Zvaigzne ABC, 2004. 
2. I. Forands. Vadīšana un vadītājs.- R., 1999. 
3. V. Krīgers. Komandas vadība.- R., BaltaEko, 2003. 
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4. V. Praude. J. Beļčikovs. Menedžments.- R., 2001. 
5. G. Starlings. Valsts sektora pārvalde.- R., 1999. 
6. P. Tafinders. Intensīvais līdervadības kurss.-R., Pētergailis,2004. 
7. St. Robbins Fundamentals of Management: essential concepts and applications – 

USA, PreticeHall, 2004. 
8. L.I.Mullin. Management and Organisational Behavior.- 2002. 
9. А. Большаков. Современный менеджмент:теория и практика.2 изд.-Спб.2002. 
10. О. Виханский. Менеджмент. 3 изд. М. ,Экономист. 2003. 
11. Р.Л. Дафт. Менеджмент. – М., 2000. 
12. П. Друкер. Практика менеджмента. М. Вильямс.2001. 
13. П. Друкер. Задачи менеджмента в 21 веке. М.Вильямс.2000. 
14. А. Маслоу. Маслоу о менеджменте. Спб.Питер.2003. 

 
Studiju metodes: lekcijas, semināri, situāciju analīze, diskusijas, prezentācijas. 
 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

Darbs semināru laikā tiek balstīts uz apgūtajām teorijām un metodēm. Grupas darbs – 
situācijas izklāsts, analīze, diskusija, problēmas risināšana, aplūkojot to no dažādiem 
aspektiem. Rakstiska situāciju analīze un prezentācija. 

 
Kontroles formas: kontroldarbs, testi un prezentācijas, patstāvīgais darbs, eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

 
  Novērtēšanas forma:   Skaits:   Īpatsvars: 

 Kontroldarbs     1   15% 
 Eksāmens    1   65% 
 Papildus bonusi   1   20% 
 (testi, aktivitāte semināros, prezentācijas kvalitāte un tmldz.)  

 
Mācību valoda: latviešu. 
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Kursa nosaukums:     KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS 
Kursa kods:     QSM53000 
Kursa daļa:     Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:     1. 
Semestris:     2. 
Kursa apstiprinājuma datums:  2005.gada 29.septembrī 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: atbilst 1 kredītpunktam (1,5 ECTS). To veido 16 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 
 

Lekcijas:    10 stundas 
Semināri:    6 stundas 

 
Kursa autore: Dr.paed., asoc.prof. Raina Vīra 
 
Kursa mērķis: Sniegt personāla speciālistam nepieciešamās zināšanas un prasmes 

kvalitātes vadības sistēmas jomā. 

Kursa uzdevumi: 

• Veidot teorētiskas zināšanas un praktisku izpratni par kvalitātes vadības sistēmu 
attīstību, atšķirībām, metodoloģiju. 

• Radīt izpratni par vadības uzdevumiem ieviešot kvalitātes vadības sistēmas ar 
mērķi paaugstināt organizācijas konkurētspēju. 

• Iegūt praktiskas iemaņas kvalitātes dokumentu veidošanā un personāla lomu 
tajā. 

• Veidot prasmi pielietot kvalitātes vadības sistēmas pamatinstrumentus sekmīgai 
organizācijas attīstībai un darba pilnveidošanai uzņēmumā. 

Nepieciešamās priekšzināšanas: organizāciju psiholoģija, sociālā un saskarsmes   
          psiholoģija, vadības zinības, personāla vadības funkcijas. 

Kursa saturs: 

1. Kvalitāte jēdzieni un izpratne. 
2. Kvalitātes sistēmu rašanās vēsture un evolūcijas process mūsdienās. 
3. Kvalitātes sistēmas īstenošana; koncepciju izstrādāšana un sistēmas ieviešana. 
4. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma; kvalitātes nepieciešamo līmeni noteicošie 

faktori. 
5. ISO 9000 saimes standarti, to izvēles un lietošanas iespējas. 
6. Visaptverošās kvalitātes vadības (TQM) principi, attīstošās pilnveidošanās 

princips. 
7. Eiropas izcilas uzņēmējdarbības modelis, uzņēmumu pašnovērtēšanās 

metodoloģija. 
8. Kvalitātes audits, tā mērķi un atbildība, audita grupu veidošana, auditoru 

apmācība.  

Ieteicamā literatūra: 
1. Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. - R.: Latvijas Izglītības fonds, 2000. – 253 lpp. 
2. ISO 9001: 2000 prasību skaidrojums. Kvalitātes vadības sistēma. R.: Apgāds 

Biznesa partneri, 2003. – 174 lpp. 
3. Kvalitātes vadības sistēmas. - R.: Apgāds Biznesa partneri, 2002. – 111 lpp. 
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4. KVS iekšējais audits: Kvalitātes vadības sistēma. R.: Apgāds Biznesa partneri, 
2004. – 78 lpp. 

5. Джорж С. Всеобщее управление качеством стратегии и технологии 
применеемое сегодня всамых успешных компаниях. СПб: Виктория 
плюс, 2002. – 256 с. 

6. Глудкин О и др. Всеобщее управление качеством. М.: Горячая линия – 
Телеком, 2001. – 600 с. 

7. Стивен Дж. Веймерскирх А. Всеобщее управление качеством. С.-П.: 2002. 
8. Stephen G. Weimerskirch A. Total quality management. Second Edition. John 

Wiley & Sons, Inc., 1998. 
 

Studiju metodes:  
Kurss sastāv no lekcijām, kuru uzdevums ir sniegt maģistrantiem pamatzināšanas 

kvalitātes vadības sistēmu teorijā un izprast sistēmu struktūru. Darbs semināru laikā tiek 
balstīts uz apgūtajām teorijām un metodēm. Kontroldarbā maģistranti pierāda spēju veidot 
kvalitātes sistēmas dokumentāciju balstoties uz iegūtajām teorētiskajām zināšanām. 

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• nodrošinājums ar studiju metodiskajiem materiāliem; 
• metodiskās rekomendācijas maģistrantiem; 
• izdales materiāli. 

 
Kontroles formas: kontroldarbs, ieskaite (eksāmens). 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
 Novērtēšanas forma:   Skaits:   Īpatsvars: 
  Kontroldarbs       1       30 % 
        Ieskaite (eksāmens)      1      70 % 
 
Mācību valodas: latviešu. 
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Kursa nosaukums:                                        ARODBIEDRĪBA UN DARBA DEVĒJS 
Kursa kods:  LAB53010 
Kursa daļa: Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads: 1.,2. 
Semestris: 1.,3. 
Kursa apstiprinājuma datums:      2005.gada 14.decembris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Senāts 
 
Kursa apjoms: atbilst 1 kredītpunktam (vai 1.5 ECTS). To veido 16 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgie darbi. 
 
   Lekcijas:  12 stundas 
   Semināri:  4 stundas 
  
Kursa autors: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers 
 
Kursa mērķis: 

• sniegt informāciju un attīstīt izpratni par arodbiedrību darbību Latvijā; 
• attīstīt izpratni par dažādu ar darba tirgu saistītu likumu un normatīvo dokumentu 

tapšanu un pielietošanu; 
• iemācīt darba koplīguma izstrādāšanas pamatus 

 
Kursa uzdevumi: 

• izskaidrot arodbiedrību tapšanas vēsturi Latvijā; 
• analītiski izvērtēt arodbiedrību iespējas aizstāvēt strādājošos cilvēkus dažādu 

sociāli ekonomisko formāciju apstākļos; 
• iepazīstināt ar arodbiedrību darbību neatkarīgās Latvijas apstākļos; 
• kritiski izvērtēt arodbiedrību iespējas ietekmēt darba tirgus attīstību Latvijā; 
• iepazīstināt ar darba likumdošanu; 
• attīstīt prasmes darba koplīguma projekta izstrādāšanā un aizstāvēšanā; 
• izskaidrot sociālā dialoga nozīmi sociāli atbildīgā uzņēmējdarbībā; 
• parādīt arodbiedrību sadarbību Eiropā un pasaulē, izskaidrot solidaritātes nozīmi; 
• analizēt globalizācijas ietekmi uz arodbiedrību darbību. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: nav nepieciešamas 
 
Kursa saturs: 

1. Arodbiedrību darbības Latvijā vēsture (līdz 1990.gadam); 
2. Arodbiedrību darbības Latvijā tiesiskā bāze (likumi, MK noteikumi, SDO 

konvencijas utt.); 
3. Darba devēju organizāciju attīstība Latvijā (LDDK, Tirdzniecības un rūpniecības 

kamera, profesionālās asociācijas, mazos un vidējos uzņēmējus pārstāvošās 
organizācijas); 

4. Arodbiedrības neatkarīgajā Latvijā, to veidošanās, biedru tiesības un pienākumi 
(LBAS, nozaru arodbiedrības, pirmorganizācijas, neatkarīgās arodbiedrības – 
statistika, struktūra, statūti, reģistrācijas kārtība); 

5. Arodbiedrību darbības galvenie virzieni; 
6. Sociālais dialogs Latvijā, vēsture un sistēma; 
7. Arodbiedrību darbība sociāli ekonomisko jautājumu risināšanā; 
8. Arodbiedrību darbība darba aizsardzības un drošības jomā; 
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9. Arodbiedrību darbība multinacionālajos uzņēmumos, darbinieku padomes, 
Globālais līgums; 

10. Arodbiedrību starptautiskā darbība (SDO, SBAK, EAK, Baltijas padome), 
globalizācijas ietekme uz arodbiedrību darbību; 

11. Arodbiedrību sadarbība ar NVO un politiskajām partijām. 
 
Ieteicamā literatūra: 

1. Arodbiedrību tiesības likumos un normatīvajos dokumentos. Rīga, LBAS,2001. 
2. Arodbiedrība jautājumos un atbildēs. Rokasgrāmata. Rīga, LBAS, 2001. 
3. Darba likuma komentāri. Rīga, LBAS, 2005. 
4. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 5.kongresa materiāli. Rīga, LBAS, 2003. 
5. Ieteikumi darba koplīguma izstrādei. Rīga, LBAS, 2005. 
6. Darba likums. Rīga, LIZDA, 2005. 
7. Einbahnstrasse EU – Erweiterung? Unsere Nachbarn melden sich uz Wort. 

Dusseldorf, Hans – Bockler – Stiftung, 2000. 
8. Darba drošība. Rīga, Labklājības ministrija, 2004. 
9. Darba aizsardzības likums. Rīga, LBAS, 2005. 
10. M.Eglīte. Darba medicīna. Rīga, 2000. 
11. Krīgers V. Komandas vadība. Rīga, Balta eko, 2003. 
12. Profsojuzi Rossii. Sovremennij etap. Moskva, FNPR, 2005. 
13. Starptautiskās darba organizācijas konvencijas. 

 
Studiju metodes: Lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi. 
 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 
 
Darbs semināros tiek balstīts uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām un metodēm. Studiju 
laikā tiks pildīti praktiskie darbi radošam problēmu risinājumam, diskusijas par tiem. 
 
Kontroles formas: rakstiskais darbs – eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

  Novērtēšanas forma:             Skaits:         Īpatsvars: 
 Aktivitāte un dalība semināros (individuāli) 1  10% 
      Eksāmens       1  90% 
 
Mācību valoda: latviešu. 
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Kursa nosaukums:                                        DARBA PSIHOLOĢIJA 
Kursa kods:  PSY53000 
Kursa daļa: Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads: 1. 
Semestris: 2. 
Kursa apstiprinājuma datums:      2005.gada 7.decembris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: atbilst 1 kredītpunktam (vai 1.5 ECTS). To veido 16 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 
 
   Lekcijas:  10 stundas 
   Semināri:   6 stundas 
  
Kursa autors: Dr. biol. Vladimirs Jansons 
 
Kursa mērķis: Sniegt pamatzināšanas par darba psiholoģiskiem, teorētiskiem un praktiskiem 
aspektiem; veidot izpratni par profesionālās piemērotības, profesiogrāfijas, darba spēju 
dinamikas jēdzieniem un metodēm, to pielietošanu darba optimizācijā un personāla 
veidošanā. 
 
Kursa uzdevumi: 

• Apzināt vadītāju un darbinieku uzvedības sociālpsiholoģiskās likumsakarības un to 
ietekmi uz darba attiecībām.  

• Izskaidrot darbinieku raksturojošos psiholoģiskos procesus.  
• Sniegt zināšanas par darba psiholoģijas dažādiem aspektiem un to ietekmi uz 

organizācijas darbību. 
• Papildināt personāla vadītāju prasmes izmantot darba psiholoģijas zināšanas praksē. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: nav nepieciešamas. 
 
Kursa saturs: 
I. tēma. Darba psiholoģijas vispārīgs raksturojums 

1. Darba psiholoģijas jēdziens un saturs. 
2. Darba psiholoģijas pētījumu metodes un pētījumu rezultātu pielietošanas jomas. 
3. Darba veidu klasifikācija un to raksturojumi. 
4. Darba psiholoģijas saikne ar ergonomiku, inženierpsiholoģiju un industriāli 

organizācijas psiholoģiju. 
П. tēma. Cilvēka profesionālo darbību ietekmējošie subjektīvie un objektīvie faktori. 

1. Darbinieku spējas, to attīstība, profesionālā apmācība. 
2. Motivāciju veidi un apmierinātība ar darbu. 
3. Strādājošo funkcionālie stāvokļi, to raksturojumi un novērtēšana. 
4. Darba vietas organizācija un darba apstākļi. 
5. .Informācijas plūsmu pārstrādes procesi; analizatoru noslodze. 
6. Psihisko procesu nozīme dažāda veida darbības veikšanā. 

III. tēma. Profesionālā piemērotība un profesiogrāfijas būtība. 
1. Darba analīzes komponenti un metodes. 
2. Profesiogrāfijas funkcijas un veidi. 
3. Profesionāli nozīmīgās īpašības un to noteikšanas metodes. 
4. Profesionālā atlase. 

IV. tēma. Darba komandas veidošana. 
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1. Saliedētas darba komandas pazīmes. 
2. Individuālie izturēšanās stili, to noteikšana. 
3. Komandas efektīvai darbībai nepieciešamās darbinieku lomas. 
4. Lēmuma pieņemšana grupā. 

V. tēma. Darba stress. 
1. Stresa iemesli darbā. 
2. Vadītāja stress. 
3. Darba stresa optimizācijas iespējas. Sava laika plānošana. Prioritātes un vērtības. 

VI. tēma. Darbaspējas un to dinamika. 
1. Darbaspēju ietekmējošie faktori. 
2. Darbaspēju dinamika darba dienas laikā. 
3. Darbaspēju novērtēšanas (kontroles) metodes un optimizācijas galvenās vadlīnijas. 

VII. tēma. Darba drošību ietekmējošie psiholoģiskie faktori. 
1. Personības individuālās īpatnības (psihofizioloģiskās un sociālpsiholoģiskās). 
2. Motivācijas loma. D.Atkinsona panākumu motivācijas teorija. 
3. Nosliece uz risku un nelaimes gadījumi darbā. 

Ieteicamā literatūra: 
1.   V.Praude, J.Beļčikovs. Menedžments. R. 2001. 
2. V.Reņģe. Organizāciju psiholoģija. R. 1999. 
3. Industrial Organizational Psychology. By Miker LB. McGran-Hill Publishing 

Company. 1992. 
4. Industrial and Organizational Psychology. By Cooper C.L. E.E. Publishing 1991. 5.: 

Introduction to Industrial (Organizational) Psychology. By Riggio R.E. Prentice Hall. 
1999. 

5. Introduction to Work and Organizational Psychology: An European Perspective. By 
Chmiel N. Blackwell Publishers, 1999. 

6. Managing Workplace Stress. By Cartwright S., Cooper C. Sage Publication 
Ltd. 1997. 

7. Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational 
Psychology. By Muchinsky P.M., Wadsworth Publishing Company. 1999. 

8. R.H.Woods. Human Resources Management. Ed Institute. USA. 1997. 
9.  Основы инженерной психологии (под ред.Б.Ломова). M. 1996. 
10. В.АБодров. Информационный стресс. М.2000. 
11. Л.Джуэлл. Индустриально-организационная психология. С-М. 2001. 

 
Studiju metodes: Lekcijas, semināri, grupas darbs.  
 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 
Darbs semināru laikā tiek balstīts uz apgūtajām teorijām un metodēm. Grupas darbs, veicot 
situāciju analīzi, uzdevumus un piedaloties diskusijās. Pētniecisko rakstu analīze un 
diskusijas par tiem. 
 
Kontroles formas: patstāvīgās darbs, ieskaite. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

 Novērtēšanas forma:     Skaits:  Īpatsvars:  

 Aktivitāte semināros (individuāli)     1  15% 
 Ieskaite         1  85% 
 
Mācību valoda: latviešu.



© RSEBAA            maģistra studiju programma “Personāla vadība” 

 144

 
Kursa nosaukums: PROJEKTU VADĪŠANA 
Kursa kods:     PRJ53000  
Kursa daļa: Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads: 1.,2. 
Semestris:    1.,3. 
Kursa apstiprinājuma datums:     2005.gada 14.decembris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Senāts 
 
Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas.  
 

Lekcijas:    24 stundas 
Semināri:    4 stundas 
Praktiskās nodarbības datorklasē: 4 stundas 

 
Kursa autors: Mg. sc. soc. Agris Olmanis 
 
Kursa mērķis: 

• sniegt nepieciešamās zināšanas par modernām projekta pārvaldības metodēm 
saskaņā ar projekta vadītāja profesijas standarta prasībām; 

• attīstīt prasmes projekta priekšlikuma izstrādē un plānošanā. 
 
Kursa uzdevumi: 

• izskaidrot pamatjēdzienus, loģiskās struktūras metodes praktisko pielietošanu 
projekta priekšlikuma izstrādē;  

• attīstīt prasmes projekta alternatīvu ekonomiskās efektivitātes izvērtēšanā; 
• izskaidrot projektu risku analīzi un dažādu interešu grupu interešu koordināciju; 
• izskaidrot un analītiski komentēt projekta komandas organizēšanu un vadīšanu; 
• izskaidrot projekta organizācijas formas izvēli; 
• attīstīt prasmes projekta posmu plānošanā, projekta strukturizēšanā, projekta 

darbu, laiku un termiņu, resursu un izmaksu plānošanā; 
• izskaidrot projekta koordinēšanu, uzraudzību un pārplānošanu, robežstabu 

plāna sastādīšanu; 
• izskaidrot projekta plānu izpildes pārraudzību, rezultātu analīzi, priekšlikumu 

izstrādi, esošo plānu koriģēšanu, projektu atskaišu sastādīšanu, projekta 
administrēšanu un dokumentēšanu; 

• izskaidrot un attīstīt prasmes datorprogrammas Microsoft Project pielietošanā 
projektu izstrādē un pārraudzībā; 

• attīstīt prasmes grupu darbā. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: vadības teorija un prakse. 
 
Kursa saturs: 

1. Projekta jēdziens, pazīmes, mērķi, specifiskā darba organizācija un riski 
2. Projekta pārvaldība 
3. Projekta dzīves cikls 
4. Projekta priekšlikuma izstrāde 
5. Projekta organizatorisko struktūru izveide, uzraudzība, lēmumu pieņemšana 
6. Projekta vides analīze un pārvaldība 
7. Projekta priekšlikuma stratēģiskā plānošana 
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8. Projekta risku identifikācija un pārvaldība 
9. Projekta krīzes situāciju vadīšana 
10. Projekta struktūras, gaitas, laiku un termiņu plānošana 
11. Resursu un izmaksu plānošana 
12. Projekta finanšu pārvaldība 
13. Projekta dokumentācijas sastādīšana un noformēšana 
14. Projekta noslēgšana 
15. Projekta plānošana ar datorprogrammu Microsoft Project 

 
Ieteicamā literatūra: 

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

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

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

4. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness, Rīga, 2003. 
5. Džeimss P. Lūiss. Projektu vadīšanas pamati. Izdevniecība Puse Plus. Rīga, 

2001. 
6. Ilmete Ž. Projektu vadīšana. Rīga: LU, 1998. 
7. Juris Zommers. Datorizēta projekta vadīšana. Programma Microsoft Project. 

Biznesa augstskola Turība. Rīga,2000. 
8. Vilfrīds Reiters. Kailā patiesība par projektu menedžmentu. ”Vaidelote”, 2004. 
9. Ineta Geipele, Tatjana Tambovceva. Projektu vadīšana. Apgāds “Valters un 

Rapa”. Rīga, 2004. 
10. Juris Uzulāns. Projektu vadība. “Jumava”. Rīga, 2004. 
11. Žurnāls. Projektu vadīšana, Latvijas nacionālā projektu vadīšanas asociācija, 

1999. Nr.1, 2000. Nr.2, 2001. Nr.3.  
12. www.lnpva.lv 

 
Studiju metodes:  

Lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības datorklasē, grupas darbs.  
 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• Darbs semināru laikā tiek balstīts uz apgūtajām teorijām un metodēm.  
• Darbs grupās, izstrādājot patstāvīgo darbu – projekta priekšlikumu un 

piedaloties diskusijās, veido un nostiprina praktiskas un radošas problēmu 
risinājumu iemaņas.  

 
Kontroles formas: Rakstiski kontroldarbi – testi, grupas prezentācija - patstāvīgā darba 
aizstāvēšana, eksāmens  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
  

Novērtēšanas forma: Skaits: Īpatsvars: 
Patstāvīgā darba izstrāde un 
aizstāvēšana 

1 50% 

Eksāmens 1 50% 
 
Mācību valoda:  latviešu. 
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Kursa nosaukums: EIROPAS POLITISKĀ UN EKONOMISKĀ INTEGRĀCIJA 
Kursa kods:     EUR53000  
Kursa daļa: Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads: 1.,2. 
Semestris:    1.,3. 
Kursa apstiprinājuma datums:     2005.gada 7.decembris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas.  
 

Lekcijas:   24 stundas 
Semināri:   8 stundas 

 
Kursa autors: Inese Allika 
 
Kursa mērķis: Iepazīstināt maģistrantus ar Eiropas Savienības izvedi, principiem un  
  funkcionēšanu. 
 
Kursa uzdevumi: 

• Iepazīstināt maģistrantus ar Eiropas Kopienu un Eiropas savienības izveidi; 
• Iepazīstināt maģistrantus ar Eiropas Savienības institucionālo sistēmu un tās 

funkcionēšanu; 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: nav nepieciešamas 
 
Kursa saturs: 

1. Eiropas integrācijas politiskie un ekonomiskie priekšnosacījumi. 
 Politiskā un ekoomiskā situācija pasaulē un Eiropā pēc 2.Pasaules kara, Eiropas 

valstu integrācija - politiskās drošības garants Eiropā un ekonomiskās attīstības 
veicinātāja. 

2.  Eiropas integrācijas vēsture. 
 Eiropas kopienu dibināšana. 1957.gada Romas līgums. Eiropas Brīvās tirdzniecības 

asociācijas izveide. Vienotas valūtas politikas realizācija. Eiropas 
parlaments. Jaunu dalībvalstu pievienošanās. Vienotas Eiropas akta noslēgšana. 
Šengenas līgums. Māstrihtas "Līgums par Eiropas Savienību". Vienotais tirgus. 
Asociācijas līgumi ar Austrum un Centrāleiropas valstīm. 

3. Eiropas Savienības uzbūve. 
 Eiropas Savienības 3 pīlāri - ES konstitucionālais pamats. ES institūcijas. ES 

padome, Eiropas Komisija, Reģionu Komiteja, Ekonomiskā un sociālā Komiteja, 
Eiropas Parlaments, ES Ministru Padome, Eiropas Kopienu tiesa. Lēmumu 
pieņemšanas procedūra ES institūcijās. ES budžets: ienākumu un izdevumu 
struktūra, ES paplašināšanās process: problēmas un risinājumi. 

4. Eiropas Ekonomiskā un Monetārā Savienība (EMS). 
 EMS izveidošanas politiskie un ekonomiskie pamatnosacījumi. EMS 

attīstības trīs posmi. Sagatavošanas posms – konverģences kritēriju izstrāde. 
Organizatoriskais posms  - dalībvalstu finansu stabilizācija un monetārās 
sistēmas tiesiskās un institucionālās bāzes formēšana. Nobeiguma posms - 
vienotas valūtas "eiro" ieviešana. Eiropas Centrālā banka un koordinēta 
finansu politika. Eiro ieviešanas novērtējums - problēmas un ieguvumi. 

5. Eiropas Savienības reģionālā un strukturālā politika. 
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 Reģionālās attīstības politikas veidošanās Eiropā. Vienotais Eiropas Akts. ES 
reģionālās politikas pamatnostādnes. Eiropas Investīciju banka. Eiropas 
reģionālās attīstības fonds. ES strukturālās politikas mērķi un pamatprincipi. 
ES strukturālie fondi. Kohēzijas fonds. Fondu finansējuma mehānisms. 
Pirmsstrukturālie fondi: ISPA un SAPARD. 

6. Latvijas attiecības ar Eiropas Savienību. 
 Diplomātisko attiecību nodibināšana starp Latviju un Eiropas Kopienu. Prasības 

kandidātvalstīm iestājai ES. Asociācijas līgums ar ES. Baltā grāmata. Eiropas 
Komisijas atzinums par Latvijas gatavību iestāties ES. Nacionālā programma 
integrācijai ES. Agenda 2000. Eiropas līgums. Eiropas konference. 
Pievienošanās partnerība. Progresa ziņojums. Sarunu atklāšana par iestāšanos 
ES. Pirmsstrukturālo fondu izmantošana Latvijā. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. Agenda 2000 - Eiropas Komisijas atzinums par Latvijas pieteikumu iestāties Eiropas 
Savienībā, 1997. 

2. Bojārs J. "Par un pret Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai", Eiropas 
integrācija un Latvijas tautsaimniecība, Rīga, 1999. 

3. Dunska M. Eiropas Savienības ekonomikas pamati. Banku augstskola, Rīga, 2001. 
4. Eiropa Integrācijas biroja izdales materiāls - "Eiropas Savienības budžets", 2001. 
5. "ES Pirmsiestāšanās finansu instruments 1SPA Latvijā" Informatīvs materiāls - 

Rīga, Mc.Ābols, 2001. 
6. Eiropas Integrācijas biroja mājas lapa: www.eib.lv. 
7. Guļāns P. "Latvijas ekonomika ES dalībvalstu un kandidātvalstu fonā-Eiropas 

integrācija un Latvijas tautsaimniecība, Rīga, 1999. 
8. Konsolidēts Eiropas Kopienas dibināšanas līgums un Nicas līgums. Jāņa sēta, 

Rīga, 2001. 
9. Latvija ceļā uz Eiropas Savienību, LR Finansu Ministrijas biļetens. 
10. Latvija un Eiropas Savienība, Rīga, 1996-2000. 
11. "Latvijas integrācija Eiropas Savienībā". Pētījumu programmas "Ekonomiskie, 

kultūras un sociālie aspekti Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā" rezultāti. BO 
SIA "ZAEI" Rīga, 2000. 

12. Latvijas Statistikas gadagrāmata. 
13. Paskāls Fontēns, "Desmit tēzes par Eiropas Savienību", Rīga, 1996. 
14. Sulca O. "Latvijas ekonomiskā integrācija Eiropas Savienībā", Rīga, 1996. 
15. Vaivads J. "Eiropas Savienības paplašināšanās". Rīga, 2001. 
16. Veidenfclds V., Vesels V. "Eiropa no A līdz Z." Rīga, 2000. 
17. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. LR Ekonomikas Ministrija, 

Rīga. 
 

Studiju metodes: Lekcijas, semināri, darbs grupās, diskusijas.  
 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 
Darbs semināros un grupās tiek balstīts uz apgūtajām teorijām un metodēm. Grupas darbs, 
veicot situāciju analīzi, uzdevumus un piedaloties diskusijās. Tiks pildīti praktiski 
uzdevumi radošam problēmu risinājumam. Pētniecisko rakstu analīze un diskusijas par 
tiem. 

 
Kontroles formas: ieskaite, referāts, eksāmens. 
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Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
  Novērtēšanas forma:   Skaits:         Īpatsvars: 

 Ieskaite    1  15 % 
 Referāts    1  25 % 
 Eksāmens    1  60 % 
 
Mācību valoda: latviešu. 
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Kursa nosaukums:    VADĪŠANAS PSIHOLOĢIJA 
Kursa kods:        PSY53010 
Kursa daļa:  Ierobežotās izvēles B DAĻA 
Studiju gads:  1.,2. 
Semestris:     2.,3. 
Kursa apstiprinājuma datums:     2005.gada 16.novembris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:   Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32  kontaktstundas un 

maģisrantu patstāvīgās studijas.  
 

Lekcijas :  20 stundas 
Semināri:  8 stundas 
Darbs grupas:  4 stundas 
 

Kursa autori: Dr. phil. Silva Omārova, Mg. psych. Solveiga Blumberga 
 
Kursa mērķis: Sniegt uzņēmējdarbības speciālistam zināšanas par vadīšanas procesa  
  psiholoģiskajiem aspektiem darba organizācijās. 
 
Kursa uzdevumi:  

• Sniegt izpratni par vadības psiholoģiju. 
• Izvērtēt vadības pamatprincipus savā organizācijā.  
• Izanalizēt vadītāja funkcijas, padoto tipus, darbinieku stimulēšanas un kontroles 

metodes. 
• Noteikt efektīva vadītāja pamatiezīmes.  
• Iepazīstināt maģistrantus ar vadītāju tipiem, vadītāja lomām. 
• Praktiski iepazīties ar  koleģiālās vadīšanas psiholoģiskiem instrumentiem. 
• Attīstīt prasmes produktīvas darba komandas veidošanā, izprast lietiški-

psiholoģiskās lomas komandā. 
• Apgūt prasmi izteikt konstruktīvu kritiku un uzslavas. 
• Sniegt izpratni par stresa un profesionālās izdegšanas profilakses iespējām. 
• Noteikt vadītāja lomu mobinga izskaušanā un profilaksē, vadītājs kā 

organizācijas kultūras veidotājs.  
• Noskaidrot mūsdienu organizācijas efektivitātes un konkurētspējas rādītājus. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: organizāciju psiholoģa 
 
Kursa saturs:  

1. Vadības psiholoģija, tās mērķi, uzdevumi un saturs. 
2. Vadības pamatprincipi. 
3. Vadītāja funkcijas, padoto tipi, darbinieku stimulēšanas un kontroles metodes. 
4. Efektīva vadītāja pamatiezīmes.  
5. Vadītāju tipi, vadītāja lomas, dzīves pozīcijas un to determinētās attieksmes pret 

padotajiem.  
6. Koleģiālās vadīšanas psiholoģiskie instrumenti: breinstormings, grupu diskusijas, 

efektīvas sapulces 
7. Produktīvas darba komandas veidošana,  lietiški-psiholoģiskās lomas komandā. 
8. Konstruktīva kritika un uzslavas. 
9. Vadītāja sociālā atbildība.  
10. Stresa un profesionālās izdegšanas profilakses iespējām. 
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11. Vadītāja loma mobinga izskaušanā un profilaksē. 
12. Vadītājs kā organizācijas kultūras  veidotājs.  
13. Vadītāja dzīves stils un imidžs.  
14. Mūsdienu organizācijas efektivitāte un konkurētspēja 

 
Ieteicamā literatūra:  

1. Forands I., «Vadītājs un vadīšana», Rīga, Kamene,  2002.  
2. Garleja R., «Darbs, organizācija un psiholoģija», Raka, Rīga, 2003. 
3. Garleja R., Vidnere M., “Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā”, 

Raka, 2000 
4. Hellers R., Darba grupas vadība, Rīga, Zvaigzne ABC, 2000. 
5. Reņģe V., Organizāciju psiholoģija, Rīga, Kamene, 1999. 
6. Pikeringa P., “Personāla vadība”, Rīga, J.Rozes apgāds, 2002. 
7. Praude V., Beļčikovs J., “Menedžments”, Rīga, Vaidelote, 2001. 
8. Ozoliņa Nucho A., Vidnere M., “Stresa menedžments: pārvarēšana un profilakse”, 

Rīga, 1998 
9. Vidnere M., “Vadības socioloģija un psiholoģija”, Rīga, Mācību apgāds, 1999. 
10. William C. Byham, Audrey B. Smith, Matthew J. Paese, «Grow Your Own Leaders. 

How to Identify, Develop, and Retain Leadership Talent», Prentice Hall, London, 
2002.  

11. Stout L. W., “Leadership: From Mystery to Mastery”, Stockholm School of 
Economics in Riga , 2001. 

12. Goleman D., “Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence”, 
Boston: Harvard Business School Press.  2000., 2002. 

13.  Laskin E., Gardner H. E., “Leading Minds: An Anatomy of Leadership”, New 
York: Basic Books, 2000. 

14. Levinson H, “ Hal Levinson on the Psychology of  Leadership”, Harward  Business, 
2006. 

15. Garud Raghu, “Managing in the Modular Age: Architectures, Networks, and 
Organizations”,  Blackwell Pub, 2002, 2003. 

16. Messick M.D., Kramer M.R., “ The Psychology of Leadership: New Perspectives 
and Research”, Lea’s Organization and Management, 2004. 

17. Reid William H., “Handbook of Mental Health Administration and Management”, 
Burnner-Routledge,  2002.  

18. Разанова B. A., «Психология управления», Москва, 2000. 
19. Волового Д. В., «Социальный менеджмент», Москва, Бизнес школа «Интел -  

Синтез», 2000. 
20. Станкин М. И., «Психология управление», Бизнес школа «Интел – Синтез», 

2002. 
21. Е. С. Жариков, «Психология управления», МЦФЭР, Москва, 2002. 
22. Д. Шульц, С. Шульц, «Психология и работа», Питер, Москва, 2003. 
23. Урбанович A.,Психология управления., Минск, Харвест, 2001. 

 
Žurnāli: 

• Journal of Applied Social Psychology. 
• Journal of Occupational and Organizational 

Psychology. 
• Journal of Organizational Psychology. 
• Journal of Organizational Change 

Manegement. 
• European Journal of Work and Organizational 

Psychology. 

Internets: 
• www.apa.org. 
• www.positivepsychology.org. 
• www.socialpsychology.org. 
• www.usi.edu. 
• www.psywww.com. 
• www.epnet.com. 
• www.sagepub.com. 
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• Journal of Management. 
• Group and Organizational studies. 
• Human Resource Management. 

 
Studiju metodes: Lekcijas, praktiskās nodarbības, grupas darbs.  
 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 
Darbs semināru laikā tiek balstīts uz apgūtajām teorijām un metodēm. Grupas darbs, veicot 
situāciju analīzi, uzdevumus un piedaloties diskusijās. Tiks pildīti praktiski uzdevumi 
radošam problēmu risinājumam. Pētniecisko rakstu analīze un diskusijas par tiem.   
 
Kontroles formas: grupas prezentācija, rakstisks darbs,  eksāmens  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
  
 Novērtēšanas forma:          Skaits:  Īpatsvars:  

      Grupas prezentācija   1  33,3 %  
      Rakstisks darbs  1  33,3 %  
      Eksāmens  1  33,4 %  

 
Mācību valoda:  latviešu. 
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Kursa nosaukums: KVALITATĪVĀS UN KVANTITATĪVĀS   

PĒTĪJUMU METODES 
Kursa kods:  MAT53000 
Kursa daļa: Ierobežotās izvēles B, C DAĻA 
Studiju gads: 1.,2. 
Semestris:    2.,3. 
Kursa apstiprinājuma datums:     2005.gada 14.decembris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Senāts 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un  
   maģistrantu patstāvīgās studijas. 
 
   Lekcijas:   16 stundas 
   Praktiskās nodarbības: 16 stundas 

 
Kursa autori: Dr.math., prof. Leonīds Grīnglazs, Dr.math., prof Māris Buiķis,  
  Mg.psych. Daiga Kamerāde 

 
Kursa mērķis: Veidot studentiem izpratni, zināšanas un prasmes par kvalitatīvām un 
kvantitatīvajām pētījumu metodēm, kuras nepieciešamas patstāvīgai pētnieciskā darba 
izstrādei. Var tikt izmantotas gan uzņēmējdarbības vadīšanā gan personālvadīšanā. 

Kursa uzdevumi: 
• Iepazīties un iemācīties pielietot kvalitatīvie pētījumi metodes patstāvīgajā darbā. 
• Iepazīties un iemācīties pielietot vienkāršākajās situācijās lineārās optimizācijas 

metodes. 
• Iepazīties un iemācīties pielietot praktiskos uzdevumos vienkāršākās hipotēžu 

pārbaudes. 
• Veidot izpratni par lielumu statistisko atkarību un iemācīties izmantot regresijas 

vienādojumus. 
• Veidot izpratni par Pīrsona un Spīrmena korelācijas koeficientu nozīmi 

kvantitatīvos pētījumos. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināšanas augstākajā matemātikā un statistikā 
 
Kursa saturs: 
1. Kvalitātīvie pētījumi:  

1.1. Kvalitatīvo pētījumu būtība. 
1.2. Etnogrāfija, dienasgrāmatu metode. 
1.3. Situāciju analīze. 
1.4. Intervijas kvalitatīvajos pētījumos. 
1.5. Fokuss grupas.  
1.6. Kvalitatīvā dokumentu analīze. 
1.7. Kvalitatīvā datu analīze un interpretācija: 

1.7.1. Datu analīzes metodes. 
1.7.2. Atlases lietošanas pamati. 

2. Kvantitatīvie pētījumi: 
2.1. Kvantitatīvā pētījuma būtība.  
2.2. Izlases veidošana, respondentu atlase, pieejas nodrošināšana. 
2.3. Strukturēto interviju un anketu sastādīšanas principi. 
2.4. Novērošana. 
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2.5. Sekundārā datu analīze un oficiālās statistikas izmantošana pētījumos.  
2.6. Kvantitatīvā datu analīze un interpretācija: 

2.6.1. Datu sagatavošana analīzei. 
2.6.2. Lineārā programmēšana. 

2.6.2.1. Darba norīkojumu uzdevumi. 
2.6.2.2. Darba grafiku sastādīšanas uzdevumi. 
2.6.2.3. Minimālā darbinieku skaita noteikšanas uzdevumi. 
2.6.2.4. Darbs ar MS EXCEL programmu SOLVER. 

2.6.3. Statistikas metodes. 
2.6.3.1. Statistisko hipotēžu pārbaudes uzdevumi: 

2.6.3.1.1. Hipotēžu pārbaudes teorijas pamatjēdzieni. 
2.6.3.1.2. Hipotēžu par varbūtību pārbaude. 
2.6.3.1.3. Hipotēžu par vidējo pārbaude. 

2.6.3.2. Korelācijas un regresijas teorijas elementi: 
2.6.3.2.1. Statistiskās atkarības jēdziens. 
2.6.3.2.2. Vienkāršā lineārā regresija. 
2.6.3.2.3. Jēdziens par nelineāro regresiju. 
2.6.3.2.4. Pīrsona korelācijas koeficients. 
2.6.3.2.5. Spīrmena rangu korelācijas koeficients. 
2.6.3.2.6. Darbs ar MS EXCEL programmām REGRESSION un 

CORREL. 
2.6.4. SPSS lietošana. 

3. Aktualitātes pētniecībā: 
3.1. Kvantitatīvie un kvalitatīvie pētījumi - kombinācijas iespējas. 
3.2. Interneta izmantošana pētījumos. 
3.3. Pētījuma atskaites un zinātniskā raksta veidošanas principi. 
3.4. Ētika biznesa pētījumos. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1.   R.Počs, Kvantitatīvās metodes ekonomikā un vadīšanā, Rīga, 2003. 
2. L. Grīnglazs, J. Kopitovs. Matemātiskā statistika. Rīga, 2003. 
3. A. Orlovska. Statistika. Mācību līdzeklis. Rīga, 2004. 
4. E. Vasermanis, D. Šķiltere. Statistika I. Rīga, 1996. 
5. A. Bryman, E. Bell. Business Research Methods. Oxford: Oxford University 

Press, 2003. 
6. A. Bryman. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2001. 
7. M. Saunders, P. Lewis, A. Thornhill. Research methods for business students 

London: Pitman, 1999. 
8. U. Sekaran. Research methods for business: a skill-building approach. New 

York: Wiley, 2000. 
 
Papildliteratūra: 

1. D. Aczel. Complete Business Statistics, IRWIN. 
2. H. B. Schwartzman. Ethnography in organizations. Newbury Park: Sage, 2002. 
3. T. Baum. Economic and management methods for tourism and hospitality 

research/Thomas Baum and Ram Mudambi. Chichester [etc.]: John Wiley & 
Sons, 1999. 

4. M. Bloor. Focus groups in social research. London [etc.]: Sage Publ., 2000. 
5. A. Cropley. Qualitative research methods: an introduction for students of 

psychology and education. R., Zinātne, 2002. 
6. Handbook of research methods in public administration. Ed. by Gerald J. Miller, 

Marcia L. Whicker. New York[etc.]: Marcel Dekker, 1999. 
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7. G. W. Heiman. Research methods in psychology? Boston, New York: Houghton 
Mifflin, 2002.  

8. Qualitative methods and analysis in organizational research a practical guide. 
Ed. by Gillian Symona. Catherine Cassell London [etc.] SAGE Publ., 1998.  

9. L. Oakshott. Essential quantitative methods for business, management and 
finance Basingstoke (Hampshire), London Macmillan, 1998. 
 

Studiju metodes:  
Kurss sastāv no lekcijām, praktiskajiem darbiem, konsultācijām un noslēgumā – 
rakstiska eksāmena.  
Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, bet akcents – uz izpratni un 
zināšanu praktisku pielietošanu. 

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

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

 
Kontroles formas: darbs grupā, mājas darbs, aktivitāte un dalība praktiskajos darbos,  
  kontroldarbs un gala eksāmens. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

Novērtēšanas forma:  Skaits:           Īpatsvars: 
Kontroldarbs      1      50% 
Eksāmens      1      50% 

 
Mācību valoda: latviešu. 
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Kursa nosaukums:      LIETIŠĶĀ ETIĶETE 
Kursa kods:       ETQ53000 
Kursa daļa: Brīvās  izvēles C DAĻA 
Studiju gads: 2. 
Semestris:    3. 
Kursa apstiprinājuma datums:     2005.gada 7.decembris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: atbilst 1 kredītpunktam (vai 1.5 ECTS). To veido 16 kontaktstundas un 

maģisrantu patstāvīgās studijas. 
 

Lekcijas:    12 stundas 
Semināri:    4 stundas 
 

Kursa autors: Dr. phil., asoc. profesors Vladimirs Kincāns 

Kursa mērķis: Sniegt personāla speciālistam nepieciešamās zināšanas un prasmes  
etiķetes jomā, kas pieņemtas lietišķajās attiecībās Eiropā. 

 
Kursa uzdevumi:  

• Informēt personāla vadītāju par etiķetes jomu un tās ietekmi uz darba attiecībām. 
• Radīt izpratni par lietišķo etiķeti. 
• Sniegt zināšanas par lietišķo viesību etiķeti un tās ietekmi uz organizācijas imidžu. 
• Papildināt personāla vadītāju prasmes izmantot lietišķo viesību etiķetes zināšanas 

praksē. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: nav nepieciešamas.  
 
Kursa saturs:  

1. Izpratne par etiķeti. 
2. Ārējais izskats lietišķajās attiecībās. 
3. Lietišķa saruna. 
4. Dāvanas un suvenīri lietišķās attiecībās. 
5. Lietišķu viesību veidi. 
6. Lietišķo viesību etiķete viesiem un saimniekiem. 

Ieteicamā literatūra: 
1. L.Dubkēvičs, I.Ķestere. Saskarsme. Lietišķā etiķetē. JUMAVA. Rīga, 2003. 
2. V.Kincāns. Etiķete. Biznesa Partneri. Rīga, 2003. 
3. M.Bremner. Modern Etiquette – Chartwell Books: New Yersey,1994. 
4. D. Foster. The Global Etiquette. Guide to Europe. – Berlitz International, 2000. 
5. 21 Common mistakes for 21 century business etuquette & how not to make 

them./by Marjorie Brody. – New – York, 2000. 
6. The Rules to Be Cool: Etiquette and Netiquette (Teen Issues./by Karla 

Dougherty). Enslow Publishers – New – York, 2001. 
7. M.Pincus. Everyday Business Etiquitte. – Barron`s, 1996. 
8. Честара Д. Деловой этикет. – М., 1999. 

 
Studiju metodes: Lekcijas, semināri, grupas darbs.  
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Kursa metodiskais nodrošinājums: 
Darbs semināru laikā tiek balstīts uz apgūtajām teorijām un metodēm. Grupas darbs, veicot 
situāciju analīzi, uzdevumus un piedaloties diskusijās. 
 
Kontroles formas: referāts, ieskaite. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

 Novērtēšanas forma:     Skaits:  Īpatsvars:  

 Referāts        1  30% 
 Ieskaite         1  70% 

 
Mācību valoda: latviešu. 
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Kursa nosaukums:    PREZENTĀCIJAS PRASMES 
Kursa kods:     PRE53000   
Kursa daļa:     Brīvās  izvēles C DAĻA 
Studiju gads:     2. 
Semestris:     3. 
Kursa apstiprinājuma datums:   2005.gada 16.jūnijā 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Informātikas un matemātikas katedra 
 

   Kursa apjoms: atbilst 1 kredītpunktam (vai 1.5 ECTS). To veido 16 kontaktstundas un 
maģistrantu patstāvīgās studijas.  

 
 Lekcijas:     6 stundas 
 Praktiskās nodarbības:   10 stundas 

 
Kursa autors: Dr. oec., prof. Ināra Vīka 
 
Kursa mērķis: sniegt personāla speciālistam zināšanas par prezentāciju veidošanu,  
  izmantojot mūsdienu informāciju tehnoloģijas. 
 
Kursa uzdevumi:  

• Sniegt zināšanas par pareiza prezentācijas satura izvēli. 
• Izskaidrot prezentācijas noformējuma stila lomu.  
• Apgūt prezentācijas veidošanas iemaņas. 
• Papildināt personāla speciālistu prasmes uzstāties prezentācijās. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: prasme strādāt ar personālo datoru lietotāja līmenī. 
 
Kursa saturs: 

1. Prezentācijā iekļaujamās informācijas izvēle. 
2. Prezentācijas noformējuma stila loma. 
3. Prezentāciju veidošana pamatprincipi ar Microsoft Power Point. 
4. MS Power Point šablonu izmantošana prezentācijas noformēšanā. 
5. Animācijas efekti. 
6. Laika intervāla uzstādīšana prezentācijas objektiem. 

 
Ieteicamā literatūra : 

1. Dukulis I. Prezentācijas materiālu sagatavošana. – R.: 2002. 
2. Ķinķere A. Microsoft Power Point ikvienam. – R.: 1999. 
3. Comfort J., Utley D. Effective Presentations. Oxford University Press, 1999. 
4. www.presentersuniversity.com 

 
Studiju metodes:  

Kurss sastāv no teorētiskām lekcijām, praktiskām nodarbībām kurās maģistranti 
mācās veidot prezentācijas, izmantojot MS Power Point, kas ļauj kursa teorētiskās 
zināšanas izmantot praksē. 

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem; 
• metodiskās rekomendācijas un norādījumi maģistrantiem; 
• augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

 
Kontroles formas: patstāvīgais darbs, ieskaite. 
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Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

  Novērtēšanas forma:     Skaits:         Īpatsvars: 

 Patstāvīgais darbs      1  50% 
 Ieskaite       1  50% 
 
Mācību  valoda: latviešu. 
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Kursa nosaukums:       BIZNESA ĒTIKA 
Kursa kods:        BUS53020 
Kursa daļa: Brīvās  izvēles C DAĻA 
Studiju gads: 2. 
Semestris:    3. 
Kursa apstiprinājuma datums:     2005.gada 23.novembris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

maģisrantu patstāvīgās studijas. 
 

Lekcijas:    24 stundas 
Praktiskās nodarbības:  8 stundas 

 
Kursa autore: Mg. phil. Jūlija Bulatova 

Kursa mērķis: Sniegt personāla speciālistam nepieciešamās zināšanas un prasmes  
  biznesa ētikas jomā. 
 
Kursa uzdevumi: 

• Informēt personāla vadītāju par sociālkultūras faktoriem un to ietekmi uz 
uzņēmējdarbību. 

• Sniegt izpratni par ētikas problēmām korporācijā. 
• Sniegt zināšanas par biznesa ētiku un tās  ietekmi uz organizācijas kultūru. 
• Papildināt personāla vadītāju 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 uzņēmējdarbību. 
3. Attiecības starp valdību, biznesu un likumiem sabiedrībā. 
4. Ētikas teorijas kā instruments morālo problēmu analīzei biznesā. 
5. Atbildība uzņēmējdarbībā. 
6. Ētiskās problēmas korporācijās un to vadībā. 
7. Uzņēmuma ieinteresētās puses, to ietekme uz uzņēmuma ētisko klimatu. 
8. Organizācijas kultūra un ētiska uzņēmējdarbība. 
9. Organizācijas kultūras iedibināšana, kontrole. Sabiedrības un vadītāja loma. 
10. Biznesa ētika un vadīšanas tradīcijas, 
11. Vides aizsardzības ētiskās problēmas uzņēmējdarbībā, 
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. 

 
Studiju metodes: Lekcija, diskusija, praktiskās nodarbības - problēmsituāciju analīze,  
       patstāvīgais darbs.  
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Kursa metodiskais nodrošinājums: 
Darbs praktisko nodarbību laikā tiek balstīts uz apgūto teorētisko bāzi un maģistrantu 
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): 
   Novērtēšanas forma:   Skaits:  Īpatsvars: 
     Kontroldarbs      1     20 % 
     Patstāvīgais darbs      1     20 % 
     Eksāmens       1     60 % 
 
Mācību valoda: latviešu. 
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II. Pielikums. 

Akadēmiskā personāla radošās un zinātniskās 
biogrāfijas apraksts (Curriculum vitae) 

 
1. Inese Allika 
2. Imants Bergs 
3. Solveiga Blumberga 
4. Māris Buiķis 
5. Jūlija Bulatova 
6. Georgijs Burakovs 
7. Gundega Dambe 
8. Gitāna Dāvidsone 
9. Inese Ešenvalde 
10. Inga Ezera 
11. Aleksandrs Fedotovs 
12. Laila Girsova 
13. Leonīds Grīnglazs 
14. Vladimirs Jansons 
15. Danuta Jasjko 
16. Gunita Kalniņa 
17. Aivars Kalniņš 
18. Daiga Kamerāde 
19. Vladimirs Kincāns 
20. Vulfs Kozlinskis 
21. Pēteris Krīgers 
22. Boriss Kurovs 
23. Irina Kuzmina 
24. Tālis Laizāns 
25. Gundega Lapiņa 
26. Līga Leitāne 
27. Vitauts Liede 
28. Stanislava Luptakova 
29. Jānis Ēriks Niedrītis 
30. Sigita Mežale 
31. Sergejs Mordovins 
32. Agris Olmanis 
33. Silva Omārova 
34. Sandra Pallo 
35. Leonīds Pētersons 
36. Ženija Roja 
37. Marita Rurāne 
38. Lūcija Rutka 
39. Irina Senņikova 
40. Raita Šūpola 
41. Vitālijs Šveisbergs 
42. Ineta Tāre 
43. Lolita Tīse 
44. Elga Valdovska 
45. Jānis Vanags 
46. Ināra Vīka 
47. Raina Vīra 
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CURRICULUM VITAE 

  
INESE ALLIKA 

Personas kods 090176-11221 

Dzimšanas vieta Rīga 
Adrese  Ilūkstes 63, Rīga, Latvija LV 1073 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 9122215 
Fakss  

E-pasts inese.allika@apollo.lv 
  

Pilsonība LR 
  

Dzimums sieviete 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Maģistra grāds Eiropas studijās 

Darba pieredze  
  

Laika periods 1999 - līdz šim brīdim  

Profesija vai ieņemamais 
amats 

lektore 

Darba vietas nosaukums  Valsts administrācijas skola 
  

Laika periods 2003 - līdz šim brīdim  

Profesija vai ieņemamais 
amats 

lektore 

Darba vietas nosaukums  RSEBAA 

Laika periods 1999-2005 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

direktore 

Darba vietas nosaukums  LR Ekonomikas ministrija, ES sadarbības koordinācijas departaments 

Laika periods 1998-1999 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

eksperts ES Phare projekta ietvaros 

Darba vietas nosaukums  LR Ekonomikas ministrija  

Laika periods 1997-1998 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

redaktore 

Darba vietas nosaukums  Eiropas Integrācijas birojs, ikmēneša biļetens „Latvija ES” 
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Izglītība  
  

Laika periods 2002-2005  

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms, Maģistra grāds Eiropas studijās 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Laika periods 1994-1997  

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms, Bakalaura grāds ekonomikā 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Tehniskā Universitāte, Ekonomikas fakultāte 

Laika periods 1992-1994 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

Atestāts, vidējā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas 93.vidusskola 
 

 
  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Angļu valoda x   x   x   

Krievu valoda x    x    x 

Franču valoda   x   x   x 

  
  

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA   

  

Publikācijas atbilstošajā 
zinātņu nozarē  

 

 
Ekonomikas un finanšu vārdnīca, Norden AB, 2003 
Mācību materiāls „ES pamatnostādnes”, Valsts administrācijas skola, 
2000  
„Rokasgrāmata praktiskam darbam ar ES jautājumiem”, Ārlietu 
ministrija, 2005 
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CURRICULUM VITAE 

  
IMANTS BERGS 

Adrese  Zolitūdes iela 46-88 Rīga, Latvija, LV 1029 
Tālrunis  +371 7606105 Mobilais tālrunis: +371 9110419 

Fakss  +3717619152 
E-pasts  Imants.Bergs@turiba.lv;  Imants.Bergs@inbox.lv 

 

Pilsonība  Latvijas 
 

Dzimšanas datums  17.04.1975. 
 

 Dzimums  vīrietis 
DARBA PIEREDZE 

 

Laika periods (no-līdz)  2003.01.- līdz šim brīdim 
Profesija vai ieņemamais 

amats 
 Juridiskās fakultātes dekāns 

Galvenie pienākumi  Studiju programmu vadība, programmu licencēšanas un 
akreditācijas procesu vadība, sadarbības organizēšana 
un vadīšana ar citām augstskolām, valsts un privātajām 
institūcijām, ārvalstu partneriem 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 Biznesa augstskola Turība, Rīga, Graudu iela 68 

Nozare  izglītība 
Laika periods (no-līdz)  2001.08.-2003.01. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

 Tiesību zinātņu katedras vadītājs 

Galvenie pienākumi  Studiju kursu programmu izstrāde, pasniedzēju 
piesaistīšana kursu realizācijai. Studiju kursu 
aktualizēšana, pasniedzēju darba organizēšana un 
vadīšana, studiju kursu metodiskā vadība. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 Biznesa augstskola Turība, Rīga, Graudu iela 68 

Nozare  izglītība 
Laika periods (no-līdz)  1999.08.-2001.08. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

 Valsts tiesību katedras lektors 

Galvenie pienākumi  Studiju kursu programmu izstrāde, studiju kursu 
docēšana- lekciju lasīšana, semināru un praktisko 
nodarbību vadīšana, studentu darbu vadīšana. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 Latvijas Policijas akadēmija, Rīga, Ezermalas iela 8 

Nozare  izglītība 
Laika periods (no-līdz)  1997.08.-1999.08.      

Profesija vai ieņemamais  Inspektors-metodiķis 
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amats 
Galvenie pienākumi  Studentu studiju gaitas dokumentēšana, studiju 

lietvedības kārtošana 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
 Latvijas Policijas akadēmija, Rīga, Ezermalas iela 8 

Nozare  izglītība 
 

IZGLĪTĪBA 
 

Laika periods (no-līdz)  No 2005. 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta 
nosaukums/Piešķirtā 

kvalifikācija 

  

Galvenie vispārizglītojošie 
un profesionālie mācību 

priekšmeti 

 Administratīvās tiesības. Konkurences tiesības 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

 Mykolas Romeris University, Viļņa, Lietuva 

Valsts vai starptautiskās 
klasifikācijas līmenis 

 Tiesību zinātnes doktorantūra 

Laika periods (no-līdz)  2000.- 2005. 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta 
nosaukums/Piešķirtā 

kvalifikācija 

  

Galvenie vispārizglītojošie 
un profesionālie mācību 

priekšmeti 

 Eiropas Savienības tiesības, Konstitucionālās tiesības 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

 Latvijas Policijas akadēmija 

Valsts vai starptautiskās 
klasifikācijas līmenis 

 Tiesību zinātnes doktorantūra 

Laika periods (no-līdz)  1998.-2000. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta 

nosaukums/Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Maģistra grāds tiesību zinātnēs, valsts tiesību 
specializācijā 

Galvenie vispārizglītojošie 
un profesionālie mācību 

priekšmeti 

 Eiropas Savienības tiesības, Izziņas metodoloģija, 
Eiropas cilvēktiesības 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

 Latvijas Policijas akadēmija 

Valsts vai starptautiskās 
klasifikācijas līmenis 

  

Laika periods (no-līdz)  1993.-1998. 
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Piešķirtā izglītības 
dokumenta 

nosaukums/Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Augstākā juridiskā izglītība, Tiesību zinātņu bakalaurs 

Galvenie vispārizglītojošie 
un profesionālie mācību 

priekšmeti 

 Tiesību teorija, Civiltiesības, Administratīvās tiesības, 
Konstitucionālās tiesības, Starptautiskās tiesības 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

 Latvijas Policijas akadēmija 

Valsts vai starptautiskās 
klasifikācijas līmenis 

  

Laika periods (no-līdz)  1982.-1993. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta 

nosaukums/Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Vispārējā vidējā izglītība 

Galvenie vispārizglītojošie 
un profesionālie mācību 

priekšmeti 

  

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids 

 Liepupes vidusskola, Limbažu rajons 

Valsts vai starptautiskās 
klasifikācijas līmenis 

  

 

 PRASMES 
Dzimtā valoda  latviešu 
 Citas valodas 

Pašnovērtējums  Izpratne Runāšana Rakstīšana
 Līmenis (*)   Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs  

 

krievu   C1  C1  C1  C1  C1 

angļu   B2  B2  B2  B2  A2 

vācu   B2  B2  B2  B2  B2 

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē 
 

Sociālās prasmes  Pedagoģiskais darbs, kurā ir izstrādājušās arī sociālās 
komunikāciju prasmes 

 
Organizatoriskas prasmes  Juriskonsulta profesijas standarta izstrādes darba grupas 

vadītājs (2004.), fakultātes vadība. Starptautiskās 
zinātniskās konferences “īpašuma aprobežojumi- 
problēmas, risinājumi, iespējas” organizācijas komitejas 
loceklis (2005.-2006), starptautiskā semināra “Criminal 
liability of a legal person: how and does it work?” 
rīcības komitejas priekšsēdētāja vietnieks.(2006.) 

 
Datora lietošanas prasmes  MS Offise, Internet, NAIS 

 
Autovadītāja apliecība  B, C kategorija no 1993.gada 



© RSEBAA            maģistra studiju programma “Personāla vadība” 

 167

PAPILDUS INFORMĀCIJA  Atsauksmes: 
A.Endziņš- Satversmes tiesas priekšsēdētājs 
J.Endziņš- LR Uzņēmumu reģistra galvenais valsts 
notārs 
A.Loskutovs- KNAB priekšnieks 
A.Dravnieks- Tieslietu ministra padomnieks 
J.Birznieks- SIA “Biznesa augstskola Turība” bijušais 
valdes priekšsēdētājs 
N.Martinsons- A/S STA Grupa, viceprezidents  
A.Šmits- SIA “Arco Real Estate” valdes priekšsēdētājs 
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CURRICULUM VITAE 

  
SOLVEIGA BLUMBERGA 

 
PERSONAS KODS: 240162 – 12902 
ADRESE: Martas Rinkas iela 4. dz. 15., Rīga, LV – 1015  
TĀLRUNIS:  6461229 

 
IZGLĪTĪBA:  

 2003. g. – līdz šodienai studijas Latvijas Universitātes psiholoģijas 
doktorantūrā. Disertācijas tēma: “ Uzņēmuma vadītāja efektivitātes 
prognozēšana saistībā ar sociālās adaptācijas psiholoģiskajiem rādītājiem”, 
vadītāja Dr.psych., Asoc.prof. S.Miezīte (Toronto Universitāte). 

 2004.g. - Sanktpēterburgas Akmeoloģijas akadēmija, profesionālā studiju 
programma “Treniņu vadīšanas metodika”, video trenera kvalifikācija. 

 2002. g. – Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, sociālo 
zinātņu maģistra grāds psiholoģijā.  

 1999. g. – Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – sociālo 
zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā. 

 1999. g. – Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola,  psihologa 
kvalifikācija. 

 1990. – 93. g. studijas Latvijas Universitātē, pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultāte, studijas pārtrauktas.   

 
ZINĀTNISKIE GRĀDI:  

 Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā. 

 Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā. 
SPECIALIZĀCIJAS JOMAS:  

organizāciju psiholoģija, mārketinga psiholoģija, vadības psiholoģija. 
 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 
 1999. – līdz šodienai Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

mārketinga psiholoģijas, organizāciju psiholoģijas, vadības psiholoģijas, 
psiholoģijas mācību metodes, pozitīvās psiholoģijas priekšmetu lektore. 

 2000. g. –  līdz šodienai Ventspils augstskola, mārketinga psiholoģijas 
(patērētāju uzvedība) priekšmeta lektore 

 2005.g. – līdz šodienai RSEBAA maģistrantūrā organizāciju psiholoģijas , 
vadības psiholoģijas priekšmetu lektore. 

 2005 g.– līdz šodiena Latvijas Jūras akadēmija, maģistrantūrā psiholoģijas 
priekšmeta lektore. 

  2003. - 2005.g. Rīgas Stradiņa Universitāte Eiropas studiju fakultāte reklāmas 
un mārketinga psiholoģijas priekšmetu lektore. 

 2002. – 2005.g. Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, organizāciju 
psiholoģijas, psiholoģijas mācību  metodes, vadības psiholoģijas priekšmetu 
lektore. 

 2004.g. marts – aprīlis Rīgas Pedagoģijas un izglītības                    vadības 
augstskola Psiholoģijas fakultātes dekāna p.i., ‘’Sabiedrisko attiecību “ 
profesionālās studiju programmas autore un direktore. 
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 2003. g. – 2004.g. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 
profesionālās studiju programmas “Psiholoģijas skolotājs” direktore un 
psiholoģijas fakultātes prodekāne. 

 2001.g. – 2003.g.  “Adros Baltija” (Human Resource Solutions), darbinieku 
apmācība, atlase, semināru vadīšana pārdošanā, lietišķajā komunikācijā un 
piedalīšanās izstādēs “BT1”, “Prima Skonto”, a/s “Lode”, “Europart Latina” 
u.c. 

 2002.g. - Media House (mārketinga aģentūra), darbinieku apmācība, video 
treniņu vadīšana prezentācijā un saskarsmē. 

 2001.g. – Linstow Varner U/V “Centrs” – semināru pārdošanā vadīšana 
veikalu direktoriem un nodaļu vadītājiem. 

 2001. g. – Kredītmenedžmenta Akadēmija – darbinieku apmācība, semināru 
izstrāde uzņēmumu vadītājiem un veikalu pārdevējiem. 

 2001. g. Apdrošināšanas a/s “Balta“ mācību centrs, mārketinga un reklāmas 
kursa lektore.  

 1999. – 2003. g. psiholoģijas un angļu valodas. skolotāja Rīgas 31. vsk. 
 1985. – 1999. g.  angļu val.  skolotāja Rīgas 31. vsk. un sākumsk. “Blāzmiņa”. 

 
PASNIEDZAMIE KURSI: 

Organizāciju psiholoģija, vadības psiholoģiju, psiholoģijas mācību metodes, 
mārketinga psiholoģija (patērētāju uzvedība), reklāmas psiholoģija, 
saskarsmes psiholoģija, sociālā psiholoģija, saskarsmes psiholoģija, pozitīvā 
psiholoģija. 
 

GALVENIE RAKSTI, REFERĀTI : 
 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. raksts žurnālā “Psiholoģijas pasaule” , tēma – “Apmierinātība ar darbu 
un to ietekmējoši psiholoģiskie faktori” (5.lpp) 

 2005.g. “Subjective Well-Being Differences of Employed and Unemployed 
Adults.” (7lpp) Daugavpils Universitātes 4.Starptautiskās konferences 
zinātnisko rakstu krājums. 

 2005.g. 2 raksti žurnālā “Psiholoģijas pasaule”. Tēmas - “ Seksualitāte kā 
reklāmas virzītājspēks”, ‘” Vai reklāma ir agresīva? 

 2004.g. “Laimes izjūta un dzīves mērķi” (5 lpp.).RPIVA  Starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli “Teorija un prakse skolotāju izglītībā II “. 

 2003.g. 2 raksti žurnālā “Psiholoģijas pasaule”. Tēmas - “Kas mūsdienu 
vadītājam jāzina par līderību?” (2 lpp.), “Vadītājs un viņa vadības stils” (3 lpp.) 

 2002. g. - “Pusaudžu asociālas uzvedības un pašaktualizācijas vajadzības 
izpausme mūsdienu sabiedrības kontekstā (7 lpp.). RPIVA Starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli “Teorija un prakse skolotāju izglītībā”. 

 2000. g. – “Pircēju psiholoģiskā adaptācija mainīgajā tirgus vidē” (6 lpp.). 
RPIVA Starptautiskās konferences materiāli “Sociālā pedagoģija un personības 
psiholoģiskā adaptācija mainīgajā sociālajā vidē”. 
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PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS: 

 2006.g. 15. – 17. jūnijs 7.Starptautiskā Baltijas psiholoģijas konference “ Baltic 
Psychology in Global Context: Where Do We Stand?’” Latvijas Universitāte 

 2006.g. 6. – 8. aprīlis “ RPIVA 3.Starptautiskā zinātniskā konference “ Teorija 
praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”  

 2006.g. 22.marts “ Atbalsta sniegšana izglītojamajiem, pedagogiem, vecākiem 
pedagoģiskajā procesā” Limbažu rajona pārvaldes un Limbažu pilsētas domes 
organizētā konference. 

  2006.g. , 19.- 20.janvāris “ Sociālā reklāma: teorija un prakse Baltijas valstīs 
un pasaulē”, 3. akadēmiskās publiskās komunikācijas un mediju konference 
Rīgas Stradiņu universitātē. 

 2005.g. – 18.  – 21.maijs 4.Starptautiskā zinātniskā konference Daugavpils 
Universitāte “Person.Color.Nature.Music.” 

 2005.g. 10.februāris Latvijas Universitātes 63.zinātniskā konference, 
psiholoģijas sekcija. 

 2004.g. 5. –  6.aprīlis Starptautiskā zinātniskā konference RPIVA “Teorija un 
prakse skolotāju izglītībā II”  

 2002. g. – Starptautiskā zinātniskā konference RPIVA, Rīga “Teorija un prakse 
skolotāju izglītībā II”. 

 2002. g. – Starptautiskā zinātniskā konference PRIVA, Rīga “Teorija un prakse 
skolotāju izglītībā”. 

 2002. g. 8. – 9. marts, LU, Rīga, “IV Internationl Baltic Psychology 
Conference. New Developments in Psychology in the Baltics: Theory and 
Practise”. 

 2000. g. 9. – 10. marts, starptautiskā zinātniskā konference RPIVA, Rīga. 
“Sociālā pedagoģija un personības psiholoģiskā adaptācija mainīgajā sociālajā 
vidē.  

 
PIEDALĪŠANĀS PĒTĪJUMOS UN PROJEKTOS: 
 2005.septembris - līdz šodienai dalība pētījumā “ Augstākās izglītības kvalitātes 

sociāli ekonomiskie aspekti “, RPIVA  - Daugavpils Universitāte. 
 2005.septembris – līdz šodienai dalība projektā “Tālākizglītība tūrisma jomā ar 

modernām mācību metodēm”, Ventspils Augstskola. 
 
KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA: 

 2004.g. novembris – decembris stažēšanās  Sanktpēterburgas Universitātē. 
 2004.g. Latvijas Universitātes PPI tālākizglītības kursi “Augstskolu didaktika: 

mūsdienu teorijas un prakse”, Sertifikāts NR. 0383 
 2003.g.novembris – decembris, štažēšanās  Zviedrijā, Stokholmas Universitātē. 
 2003.g.- angļu val. mācības  “International Correspondence Course”. 
 2001. g. – grupu psihoterapeita sertifikāts, “Human study center” grupu 

terapijas studiju programma, Lietuvas Republikas grupu psihoterapijas 
asociācija. 

 2001. g. 4. – 5. jūnijs sertifikāts par piedalīšanos starptautiskā seminārā 
Lietuvas Republikā “ Best Schools of Group Psychotherapy”. 

 2001. g. 8. – 12. janvāris sertifikāts par piedalīšanos 3. līmeņa “Intensīvā grupu 
terapijas“ seminārā , Lietuvas Republikā , Viļņā. 

 2000. g. 14. – 15. novembris sertifikāts par piedalīšanos Skolu psihologu 
asociācijas  seminārā “ A. Adlera psiholoģijas tehniku un principu izmantošana 
vecāku un jauniešu konsultēšanā. Dzīves stila noteikšana, izmantojot bērnības 
atmiņas. Testa “ R. Kerna Dzīves stila skalas  apmācība “.  
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 2000. g. 5. - 10. jūnijs, sertifikāts par piedalīšanos 2. līmeņa “Intensīvā grupu 
terapijas“ seminārā , Lietuvas Republikā , Viļņā. 

 2000. g. 9. aprīlis, 7. maijs, apliecība nr. 65. par piedalīšanos seminārā – 
apmācībā “Psiholoģijas mācību metodes “, Rīgā. 

 1998./1999. g., apliecība nr. 632. – RPIVA par “ Personāla psihologa “ studiju 
programmas priekšmetu apguvi, Rīga. 
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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 

  

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA  
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LZP, valsts finansēto vai 
Starptautisko pētījumu 
projektu dalībnieks vai 

vadītājs 

LZP projekta  04.123 „Latvijas makroekonomiskā nepārtraukta laika 
modeļa izstrādāšana” dalībnieks 

  

  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē  

raksti recenzētos izdevumos

mācību grāmatas
 

 
 
 
 M. Buikis, G. Burov  “Forecasting of temporary series with use of 

informative mapping and imitative simulation”. Scientific Proceedings 
of RTU.  Thematic issue “Information Technology and Management 
Science” Vol. 5, RTU, Rīga, 2001. 33-42 pp. 

 
 M. Buikis, Y. Barsky  “A Mathematical Model for Cascade Separation 
at Identical Stages of the Separator” . Latvian Journal of Physics and 
Technical Sciences, Riga, 2001, N 5.  22-32 pp. 

 
  M.Buikis, G.Burov "Topological - Associative Analytical Model of 

Forecasting of Dynamic Processes”. Scientific Proceedings of RTU. 
42 Thematic issue "Boundary Field Problems and Computer 
Simulation". RTU, Riga - 2000. 84 – 93 pp. 

 
  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 – Uzņēmējdarbība un 
vadīšana (Tautsaimniecība: teorija un prakse). 3. sējums. RTU, Rīga, 
2001. 

 
Buikis M. Net Premium Calculation for Motor Liability Insurance in 
Latvia. 1st International Conference Aplimat. Bratislava,  February 7.-8. 
2002.  95-97 pp. 

 
M. Buiķis,  M. Barsky. “Mathematical model for gravitational cascade 
separator of pourable materials”.  12. European Conference of 
Mathematics in Industrie, Jurmala, Latvia  10-14 September 2002. 7.p. 

 
M. Buikis,  M. Davidova  “Analysis of the Latvia Motor Liability 
Insurance”.  2nd Conference in Actuarial Science and Finance on 
Somos. 20-22 September 2002, Karlovassi, Greece. 22p. 

 
R.Počs, M.Buiķis, V.Ajevskis.  “The Conjuncture type Model  of 
Latvian Economy”.  International conference “Research in Statistics – 
Basis of Social Sciences and Education”.   Riga, Latvia,  2.-4. 10.2003.  
139-143 pp. 

 
Y.Merkuryev and J.Petuhova, M.Buikis. “Simulation-based Statistical 
Analysis of the Bullwhip Effect in Supply Chains”. Proceedings 18th 
European Simulation Multiconference,  Magdeburg, Germany, 13th-16th 
June 2004. 301-307 pp. 

 
Buikis M., Babusikna V. Adjustment of Parametres og a tariff network 
of Bonus-Malus System in Latvia. 5st International Conference Aplimat. 
Bratislava,  February 7.-10. 2006.  411 - 415 pp. 
 
Buikis M., Barsky E. Mathematical modelling of combined separapors 
and evalutiaon of their efficiency. 11th  Interantional Conference MMA 
May 31 – June 3, 2006, Latvia.  10 pp. 
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CURRICULUM VITAE 
 

JŪLIJA BULATOVA 
Adrese: Katrīnas Dambis  24a - 12,  Rīga   LV 1045 
Tel.:  371 – 7 38 20 53;  371 - 9 16 89 96;   e-mail: julija1503@hotmail.com 
Dz. 1976.g. Latvijas pilsone.  
Ak. grāds: Mag. psych. 
Valodas: latviešu, krievu, angļu, poļu. 
 
DARBA PIEREDZE: 
2002 – turpinās Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskola 
 Lektore un kursu sastādītāja biznesa un sociālās psiholoģijas, 

starp-kultūrālās psiholoģijas, biznesa ētikas un organizācijas 
uzvedības lekciju kursos (angļu māc.val) 

Februaris 2004 –                       Rīgas Domes Ārlietu nodaļa 
Oktobris 2004                           Galvenā ekonomiste, atbildības loks: kontaktu nodibināšana 

un sekmēšana starp Rīgu un Ķīnas, Japānas un Austrālijas 
pilsētām 

2002 –  2004 Banku Augstskola Lektore sociālās un organizācijas 
psiholoģijas lekciju kursos 

2001 – turpinās Strategic Consultancy Ltd. , Kembridža, Lielbritānija 
 Baltic/CIS Representative Consultant Organizācijas 

uzvedības konsultante radošas domāšanas stimulēšanas 
jautājumos kā arī starp-kulturālo atšķirību apzināšanas 
jautājumos. Pienākumos ietilpst semināru un treniņu vadīšana 
radošās domāšanas stimulēšanai un konsultēšana cilvēku 
resursu jautājumos 

1999 – 2003 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola  
 Profesora asistente un lektore daiļrades psiholoģijas, sociālās 

psiholoģijas, pedagoģiskās psiholoģijas lekciju kursos 
1998 – 2000 Rīgas 66. vidusskola Psihologs-konsultants un Psiholoģijas 

un angļu valodas pasniedzēja parastajās klasēs un klasēs 
bērniem ar īpašām vajadzībām 

 
IZGLĪTĪBA: 
2003 - turpinās Salford University  (RSEBA Augstskolas programma) MBA 

kandidāte 
2002 - turpinās Latvijas Universitāte Psiholoģijas un pedagoģijas fakultātes 

doktorante 
2000 - 2001  Kembridžas Universitāte (Lielbritānija). 2001. piešķirts 

MPhil grāds psiholoģijā 
(2002.g. pielidzināts Latvijas Universitātes maģistra grādam 
psiholoģijā) 

1994 - 1999 Latvijas Universitāte Psiholoģijas fakultāte.  
 1999. piešķirts sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā 

1982 – 1994  Rīgas 66. vidusskola 1994. piešķirts atestāts par vidējo 

izglītību 
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PAPILDU IZGLITĪBA:   
1999 – 2002  Latvijas Universitātes Klīniskās Psiholoģijas katedra. 

Apgūts divu gadu lekciju kurss klīniskajā psiholoģijā, kā 
arī prakse un supervīzijas kognitīvi biheviorālajā terapijā 

1999 – 2000 Sankt Peterburgas  Psiholoģijas skola Praktiskie semināri 
kognitīvi biheviorālā konsultēšanas virzienā un psihodramā. 
Apgūts 200 stundu mācību kurss “Psiholoģiskā konsultēšana” 
un saņemts sertifikāts 

1998 augusts Starptautiskais Geštaltistu intensīvais mācību treniņseminārs 
Apgūts geštalta psihologijas konsultēšanas 120 stundu mācību 
kurss un saņemts sertifikāts 

1996 - 1998 Latvijas Mūzikas akadēmijaVokālā fakultāte. Apgūts 
divgadīgais vokālās mākslas kurss 

1996 – 1997 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 
Organizāciju psiholoģijas apakšnozare. Apgūti 
grāmatvedības, marketinga, mikro- un makro- ekonomikas 
kursi, kā arī darbam ar personālo saistīti pamatkursi 

1994  Latvijas Kultūras akadēmija Literatūras kritikas fakultāte 
1993  Rīgas traumatoloģijas institūts Apgūts medīcīnas māsas 

kurss   
1988 – 1991 Rīgas 1. mūzikas skola Arfas nodaļa. 1991.g. piešķirts 

diploms par mūzikālo izglītību 
     

 
ZINĀTNISKĀS AKTIVITĀTES: 
2003 - turpinās IP ERASMUS programmas koordinatore Biznesa ētikas 

idejas izplatīšanā Latvijā. Baltijas valstu pasniedzeju projekts. 
Latvijā veikts uz Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskolas bāzes 

2004 maijs piedalisanas starptautiskaja Barona programma: kursa 
sastaditaja un pasniedzeja 

2005  aprīlis RSEBAA Starptautiskas studentu konferences „ Ilgtspejiga 
attistiba: problemas un risinajumi” organizetaja 

2003 septembris Piedalīšanās 5. gadskārtējā starptautiskā konferencē 
„Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi: jauni izaicinājumi un 
perspektīvas”  

2000   augusts Piedalīšanās Starptautiskajā 26. Psihologu kongresā 
Stokholmā 

1999  jūnijs Uzstāšanās Latvijas Skolu psihologu konferencē   
1998 decembris Uzstāšanās Starptautiskā jaunrades psiholoģijas 

konferencē Rīgā (arī šīs konferences organizēšana) 
 
PUBLIKĀCIJAS: 
1. “Pie jaunrades motivācijas jautājuma.” // Radošā Personība. (R.Bebre red.) Rīga, 

Vārti, 1999/2000. 
2. “Kreativitāte: no dezadaptācijas pie adaptācijas sociālās vides pārmaiņu 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 izmaiņām.” //  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. 
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PROFESIONĀLĀS INTERESES:        

 Motivācijas problēmas, atkarības problēmas, attīstības 
problēmas, radošā potenciāla attīstība, stereotipi, 
t.sk.dzimumstereotipi un nacionālie stereotipi, 
etnopsiholoģija, u.c.  

 
INTERESES:                                
 Dziedāšana (krievu, latviešu un vecitāļu dziesmas un 

romances), lasīšana (literatūra, vēsture, kultūras vēsture, 
politika, ekonomika), klavierspēle un arfas spēlēšana, 
dārzniecība, ceļošana, valodu mācīšanās, slēpošana, volejbols, 
utt.  
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CURRICULUM VITAE 

 
GEORGIJS BURAKOVS 

Adrese Maskavas iela, 323, LV - 1063 , Rīga , Latvija 
E-pasts georgi@rsebaa.lv Mobilais tālrunis  6546269  

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 29/11/44 
  

DARBA PIEREDZE  
  

Laika periods No 10/2000 -  līdz 

Profesija vai ieņemamais amats    Programmas direktors 
Darba vietas nosaukums un adrese RSEBAA 

Nozare Izglītība 

Laika periods No 1994 līdz 2000 

Profesija vai ieņemamais amats   Prorektors 
Darba vietas nosaukums un adrese RSEBAA 

Nozare Izglītība 

Laika periods No 1991 līdz 1994 

Profesija vai ieņemamais amats   Docents 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Aviācijas Universitāte (RAU) 

Nozare Izglītība 

Laika periods No 1988 līdz 1991 

Profesija vai ieņemamais amats   Mācību - ražošanas informācijas centra direktors 
Darba vietas nosaukums un adrese RAU 

Nozare Izglītība 

Laika periods No 1973 līdz 1988 

Profesija vai ieņemamais amats   Vecākais pasniedzējs, docents 
Darba vietas nosaukums un adrese RAU 

Nozare Izglītība 

IZGLĪTĪBA 
 

Laika periods 1968 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Inženiera diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids

Rīgas Aviācijas Universitāte 

VLīmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas 

sistēmā
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Laika periods 1973 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Tehnisko zinātņu kandidāta diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids

Rīgas Aviācijas Universitāte 

VLīmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas 

sistēmā

 

Laika periods 1991 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Zinātņu doktora diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids

Rīgas Aviācijas Universitāte 

PAPILDUS IZGLĪTĪBA 
 

Laika periods 03/1996-03/1996 

MANCAT, UK .   Training Programme in Quality 
Management 

Laika periods 02/1998-04/1998 

The University of Salford , UK .   Research Fellow in 
Logistics 

Laika periods 01/1999-06/2000 

Latvia, Denmark .  Project „ Export Skills Development 
Baltic”  funded by Danish Goverment 

Laika periods 01/2003 

The University of Salford , UK. Project Management 
Programme. 

Laika periods 25/08/2003-28/08/2003 

Training Programme „ Research Methodology and Design „  
, org. By the Univrsity of Salford 

Laika periods 10-12/11/2003 

CME – Consultancy for Management Educators Workshop. 
Bled , Slovenia 

Laika periods 15-18/01/2005 

Programme Management Seminar , Bled , Slovenia 

Laika periods   No 2004.g.marta  

Socrates THENEXOM  project Latvian coordinator 

Dzimtā valoda Krievu 

  

Citas valodas Latviešu- brīvi, Angļu - labi 
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CURRICULUM VITAE 

GUNDEGA DAMBE 
Personas kods 270462-11584 

Dzimšanas vieta Jūrmala 
Adrese „Gundegas” Ādažu pagasts, Rīgas rajons, Latvija LV 

2164 
Tālrunis 7807806 Mobilais tālrunis 29481551 

Fakss 7615719 
E-pasts Gundega.dambe@kmc.gov.lv 

  

Pilsonība LR 
  

Dzimums sieviete 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi

Maģistra grāds izglītības vadībā 

DARBA PIEREDZE  
  

Laika periods 2003-līdz šim brīdim  

Profesija vai ieņemamais 
amats

Personāla un attīstības daļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums Veselības ministrijas Katastrofu medicīnas centrs 
  

Laika periods 2001-līdz šim brīdim  

Profesija vai ieņemamais 
amats

lektore 

Darba vietas nosaukums RSEBAA,  PICs 

Laika periods 1997-2001   

Profesija vai ieņemamais 
amats

Metodiķe, amatu savienošanas kārtībā lektore 

Darba vietas nosaukums Biznesa augstskola Turība 

Laika periods 1988-1992 

Profesija vai ieņemamais 
amats

skolotāja 

Darba vietas nosaukums Lomonosova krievu skola - ģimnāzija 

Laika periods 1988-1989 

Profesija vai ieņemamais 
amats

Vecākais inženieris 

Darba vietas nosaukums Zinātņu akadēmijas Polimēru mehānikas institūta 
Speciālais konstruktoru birojs 

 
IZGLĪTĪBA 
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Laika periods 1999-2001  

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija

Diploms, Maģistra grāds izglītības vadībā 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultāte 

  

Laika periods 1980-1986  

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija

Diploms, radioinženieris 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids

Rīgas Politehniskais institūts (tagad Tehniskā 
Universitāte) Radiotehnikas fakultāte 

Laika periods 1969-1980 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija

Atestāts, vidējā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids

Jūrmalas 4.vidusskola 
  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti 
labi 

labi vāji 

Angļu valoda  x   x   x  

Krievu valoda  x   x   x  

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA  

Publikācijas atbilstošajā 
zinātņu nozarē  

mācību grāmatas 

 
 
„Datorizēta lietvedības dokumentu sagatavošana” 
G.Dambe, J.Augucēvičs, A.Jurēvičs, Biznesa augstskola 
Turība 2000.,96. lpp. 

  

Piedalīšanās ar referātu (jebkura veida) starptautiskās zinātniskās konferencēs un 
kongresos 
  

Piedalīšanās ar referātu cita 
veida konferencēs

1. Dambe G., Kiščenko A., Atstāja Dz. „Informācijas tehnoloģijas
lietvedībā”. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference
„Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas 
Savienību”, Rēzekne, 2000.gada 2.-3.martā. 

2. Kiščenko A., Atstāja Dz., Dambe G. „Augstākās profesionālās
izglītības nodrošināšana, pielietojot informācijas tehnoloģijas”.
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Baltijas reģiona
valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību”,
Rēzekne, 2000.gada 2.-3.martā 
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CURRICULUM VITAE 
 
GITĀNA DĀVIDSONE 

 
 

DZIMŠANAS DATUMS:  1971. gada 7. novembris 
 
ADRESE:    Dienvidu 3/1 - 12, LV 2169, Salaspils Mob. 9272629 
 
ĢIMENES STĀVOKLIS:  precējusies 
 
IZGLĪTĪBA: 
2001. -2002.               Latvijas Universitāte, Starptautisko attiecību institūts 

Iegūta profesionālā kvalifikācija "Ārējo ekonomisko 
attiecību vadītājs" 

 
1996. -1998.   Latvijas Universitāte  

Maģistra grāds sociālajā psiholoģijā ar specializāciju organizāciju 
psiholoģijā 

1991. - 1995.   Latvijas Universitāte  
Bakalaura grāds psiholoģijā 

 
 

DARBA PIEREDZE: 
2002. 02. -  PricewaterhouseCoopers Personāla daļas vadītāja  
Galvenie pienākumi: 

- personāla daļas darba vadīšana  
- personāla politikas attīstība 
- labākās personāla vadības prakses ieviešana 

2002.09. - Eiropersonāls  
Lektore, kursu vadītāja 
Atvērto kursu personālvadībā sagatavošana un vadīšana 

2001.09. - Latvijas Universitāte  
Lektore, prakses vadītāja 
Lekciju kursa "Personāla vadība", kā arī prakses organizāciju psiholoģijā vadīšana 
sociālās psiholoģijas maģistrantūras studentiem 

2001.12. –  Personāla sertifikācijas institūts  
Lektore programmā "Kvalitātes sistēmas vadītājs" 

1999. - 2002. Fontes R&I, Vadības konsultāciju daļa Vecākā konsultante  
Galvenie pienākumi: 
- konsultāciju projektu vadīšana 
- personālvadības jomā 
- jaunu konsultāciju produktu un pakalpojumu 
- personālvadības jomā sagatavošana un ieviešana 
1997. – 1999. Fontes R&I, Personāla atlases daļa  

Atlases projektu vadītāja 
Galvenie pienākumi: 
- darbinieku atlases projektu vadīšana klientu uzņēmumiem 
- mācību vadīšana personāla atlases jomā 
1996 -2001.  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola Lektore 



© RSEBAA           maģistra studiju programma “Personāla vadība” 

 183

Galvenie pienākumi: 
- lekciju kursa "Vispārīgā psiholoģija" un "Personālvadība" sagatavošana un vadīšana  
- studentu pētniecisko un organizāciju izpētes prakses darbu vadīšana 
1988.-1995. Rīgas 1. pedagoģiskā skola (vēlāk - Rīgas Skolotāju institūts) 

Dekānes palīdze 
Darba pienākumos ietilpa administratīva rakstura uzdevumi, tulkojumi no/uz angļu valodu 
utml. 

 
 

CITAS PRASMES: 
Datorprasmes MS Word, MS Excel, MS Power Point SPSS 
Svešvalodu prasmes Krievu - ļoti labi mutvārdos un rakstos 
Angļu - ļoti labi mutvārdos un rakstos 
 

DAŽĀDI:  В kategorijas auto vadīšanas apliecība kopš 1995. gada 
 

SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES:  Kopš 1999. gada Latvijas Organizāciju psihologu biedrības 
biedre 

INTERESES:   Lasīšana, ceļošana, dārzkopība 
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CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 
 
 
 

 INESE EŠENVALDE 
DZIMŠANAS DATI: 30.04.72., Rīga 
ADRESE: Antonijas 12/13, Rīga LV 1010 
TĀLRUNIS: 7336042 (m), 7092061 (d), 9257303 (mob) 

ĢIMENES STĀVOKLIS: precējusies, bērnu nav 
TAUTĪBA: latviete 
IZGLĪTĪBA:  
1990 - 1994 Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte, Bakalaura grāds 
psiholoģijā 

1994 - 1996 Stokholmas Universitāte, Psiholoģijas 
fakultāte, 
 Maģistra grāds sociālajās zinātnēs  

1999 -2001 Latvijas Universitāte, Ekonomikas un 
vadības fakultāte, Banku ekonomists 

DARBA PIEREDZE:  
1996. 08. - 1997.08.  “Fontes R&I”, Personāla atlases un 

apmācības grupas vadītāja 
Galvenie pienākumi:  
• Klientu attiecību veidošana, pakalpojumu 
pārdošana 
• Vadības konsultāciju veikšana (uzņēmumu 
reorganizācija, optimizācija, personāla 
nomaiņa) 
• Visu veidu un pakāpju personāla atlases un 
novērtēšanas veikšana 
• Mācību programmu izstrāde un apmācības 
vadīšana 
• Personāla atalgojuma  un novērtēšanas 
sistēmu ieviešana un klientu konsultēšana  
Nozīmīgākie klienti: Latvijas Banka, 
Lattelekom, Hansabanka, Staburadze, DHL 
Latvija, ABB 
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1996.10. – 2000. 09. 
 
1997.09.- 2003.06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003.06.- šobrīd 
 
 
 
 
 
2003.01.01.- šobrīd 

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultāte, Lektore 
A/s “Latvijas Krājbanka”, Personāla 
pārvaldes vadītāja, Viceprezidente 
Galvenie pienākumi: 
• Cilvēku resursu plānošana atbilstoši biznesa 
vajadzībām bankas tīklā (82 norēķinu vietas) 
un 20 centralizētās struktūrvienībās 
• Mācību centra vadīšana 
• Personāla kompetences  un organizācijas 
struktūras pārveide atbilstoši LR likumdošanai 
(iekļaujot darbinieku skaita optimizāciju no 
2000 līdz 1000 šobrīd) 
 
 
 
• Personāla atlase un darba rezultātu, kā arī 
kompetences  novērtēšana 
• Atalgojuma sistēmas izveidošana, 
uzturēšana un pilnveidošana atbilstoši biznesa 
prioritātēm un likumdošanai 
• Atalgojuma un citu administratīvo izdevumu 
(auto transports, telekomunikācijas) budžeta 
plānošana un kontrole 
• Personāla darba attiecību juridiskā 
administrēšana 
• Iekšējās komunikācijas plānošana un vadība 
• Vienota Klientu apkalpošanas standarta 
izveide un ieviešana bankā 
 
Nordea banka, Latvijas filiāle, 
Personāla daļas vadītāja 
Galvenie pienākumi:  
pilns personāla vadības funkciju spektrs un 
personāla vadības konsultācijas Nordea 
bankas  Baltijas reģiona filiālēm 
 
Rīgas Biznesa institūts, Lektore  
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VALODU ZINĀŠANAS: Latviešu - dzimtā 
Krievu - brīvi 
Angļu – brīvi 
Zviedru – elementārā līmenī 
 

  
PRASMES DARBĀ AR 
DATORU: 
 
TEHNISKĀS PRASMES: 
 

 
MS Office, Internet, Lotus notes 
 
Auto vadītāja apliecība, B kategorija 

PAPILDUS IZGLĪTĪBA 
SEMINĀROS: 
 
1998. g. decembris 
1999.g. aprīlis 
1999.g.septembris 
1999.g .novembris 
 
2000. g. marts 
 
2000.g.jūlijs 
 

 
 
 
Atalgojuma sistēmas vienotā  Eiropas 
Savienībā, Budapešta 
Stažēšanās personāla vadībā, RaboBank, 
Holande  
Personāla vadība finansu sektorā, 
Luksemburga 
Filiāļu tīkla vadība, Londona 
 
Hay Management Consultants, konference: 
Cilvēku resursu vērtība biznesā, Amsterdama 
Euromoney  seminārs: Finansu analīze, 
Londona 

2001. g. janvāris Iekšējo komunikāciju vadība, Conference 
Group, Dublina 

2001. g. jūnijs 
 
2001 .g. oktobris  
 
2002. g. marts 
 
2002. g. septembris 

Personāla vadība, Eiropas Personāla vadības 
Asociācijas kongress, Ženēva 
Amatu novērtēšanas metodes, Hay 
Management Cconsultants, Rīga 
Hay Management Consultants, konference: 
Personāla vadības pievienotā vērtība 
biznesam, Monte Karlo 
Marcus Evans konference: Cilvēku resursu 
vadības reorganizācija finansu sektorā, 
Londona 
 
 

DALĪBA SABIEDRISKĀS 
ORGANIZĀCIJĀS:  

Latvijas Komercbanku Asociācija, Cilvēku 
Resursu Vadības komiteja, Vadītāja 
 

 Latvijas Personāla Vadības Asociācija, 
Valdes locekle  
 
 

APBALVOJUMI: Latvijas Personāla Vadības Asociācijas 
2000. Gada  balva 

  
REKOMENDĀCIJAS: Pēc pieprasījuma 
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CURRICULUM VITAE 
 

                                                                               INGA EZERA 
  
Mājas adrese Kr. Valdemāra iela 159 - 35 
Tālr. +371 9424257 (mob) 
E-pasts Inga.Ezera@nelss.lv 

  
IZGLĪTĪBA: 
Latvijas Universitāte,  
Psiholoģijas institūts 

 
Specialitāte: Sociālā/Organizāciju 
psiholoģija 
Doktorantūras studijas 
Sociālā/Organizāciju psiholoģijā 
 

 
2002 – 
2003 

Latvijas Universitāte, 
Pedagoģijas un 
Psiholoģijas fakultāte 
 

Specialitāte: Sociālā/Organizāciju 
psiholoģija 
Maģistra grāds Sociālā/Organizāciju 
psiholoģijā 
 

1999 – 
2001 

Latvijas Universitāte, 
Pedagoģijas un 
Psiholoģijas fakultāte 

Specialitāte: Psiholoģija, 
Bakalaura grāds psiholoģijā 

1995 - 
1999 

 
PAPILDUS IZGLĪTĪBA: 

Fontes R&I 
 

• Stratēģiskā personāla vadība 2003 

Deloitte & Touche, 
Slovākija 
 
Deloitte & Touche, 
Ungārija 
 
Deloitte & Touche, Čehija 

• Personāla vadība: teorija un prakse  
• Personāla Informācijas Sistēmas 

ieviešana organizācijā  
• Personāla atlases un apmācības 

standarti organizācijā  
 

2001 
2000 
 
2000 
 

International Trendsetters • Menedžments 
• Motivācija 
• Aktīvā pārdošana 
• Mārketings 
• Klientu apkalpošana 
• Efektīva apmācība 

1996 - 
1999 

Zinātniski Psiholoģiskais 
centrs “Hobbi”, Maskava 
 

Apmācība darbam ar integrēto 
psiholoģijas testu sistēmu “Darbs ar 
personālu”  

1998 

NGO Centrs Organizācijas attīstība 1998 
 

DARBA PIEREDZE:  
SIA Nelss 
09.2003 - šobrīd 

Personāla struktūrvienības vadītāja 
• Personāla vadības funkciju sakārtošana un 

administrēšana 
• Darbinieku novērtēšanas sistēmas izstrāde un 

ieviešana 
• Atalgojuma un atvieglojumu sistēmas izstrāde 

un ieviešana 
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• Darbinieku izaugsmes un attīstības sistēmas 
izstrāde un ieviešana 

• Darba aizsardzības administrēšana 
Personāla atlase 

Robertson & Blums 
Corporation 
04.2002 – 08.2003 

Korporatīvā personāla direktore 
(Rīga/Maskava/Pēterburga/Kijeva/Alma-Ata/Baku) 
• Personāla vadības funkciju izstrāde un 

ieviešana korporācijā 
• Darba snieguma novērtēšanas ieviešana un 

administrēšana  
• Apmācību un izaugsmes administrēšana  
• Atalgojuma sistēmas izstrāde un administrēšana 
• Personāla atlase 
• Personāla Informācijas Sistēmas ieviešana un 

administrēšana visos korporācijas birojos  
 

VSMP 
2001 – šobrīd 
 

Pasniedzēja  
• Personāla vadības semināru pasniegšana: 

“Efektīva personāla atlase”, “Darba snieguma 
novērtēšana – izstrāde un ieviešana”.  

 
Deloitte & Touche 
06.2000 – 04.2002 
 

Reģionālā personāla vadītāja (Baltijas valstis & 
Baltkrievija) 
• Personāla vadības funkciju ieviešana un 

administrēšana  
• Darba snieguma novērtēšanas ieviešana un 

administrēšana  
• Darbinieku izaugsmes un attīstības vadība  
• Atalgojuma un atvieglojumu sistēmas 

administrēšana  
• Personāla atlase 
Darbinieku piesaistīšana un mobilitātes veicināšana 

Latvijas Universitāte 
09.2000 – šobrīd 

Pasniedzēja 
Pasniedzu lekciju kursus psiholoģijas specialitātes 
studentiem “Psiholoģija personāla atlasē”, 
“Organizāciju izpētes metodes” 

Fast People Ltd. 
International Trendsetters 
Group 
1999 – 06.2000 
 
 
 

Personāla konsultante, 
Psiholoģiskās novērtēšanas centra vadītāja  
• Profesionāla personāla atlase 
• Esošo un potenciālo darbinieku uzņēmumos 

psiholoģiskā novērtēšana  
• Apmācību un konsultāciju sniegšana personāla 

atlases un motivācijas jautājumos  
Konsultēšana darba tirgus un konkurētspējīga 
atalgojuma jautājumos  

International Trendsetters 
Ltd. 
1996 - 1999 
 
 

Personāla atlases projektu vadītāja,  
Psiholoģiskās novērtēšanas centra vadītāja 
• Profesionāla personāla atlase 
• Esošo un potenciālo darbinieku uzņēmumos 

psiholoģiskā novērtēšana 
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Psiholoģiskās uzticības 
telefons  
1995 - 1998 

Konsultante psiholoģiskās problēmsituācijās  

 
PROFESIONĀLĀS ORGANIZĀCIJAS: 

• Human Resources Club – biedre 
• Latvijas Personāla Vadīšanas asociācija - biedre 
• Latvijas Organizāciju Psihologu biedrība – biedre 
• Latvijas Psihologu asociācija - biedre 
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CURRICULUM VITAE 
 

ALEKSANDRS FEDOTOVS 
 
DZIMIS:   1954. gada 11. decembrī Rīgā 
MĀJAS ADRESE:  LV- 1013, Rīgā, Miera ielā 82/1, dz. 13 
                          Tel. 7372633; e- pasts: alexandrfedotov@yahoo.co.uk 
 
DARBA VIETA:   Banku Augstskolas Ekonomikas katedra , vieslektors 
                      Rīgā, K. Valdemāra ielā 1b 
                      Tel.: 7322605 
 
IZGLĪTĪBA UN IEGŪTĀ KVALIFIKĀCIJA: 
Beidzis Rīgas Politehnisko institūtu 1977. gadā; inženieris ekonomists. 
Ekonomikas zinātņu kandidāts no 1982. gada (PSRS AAK diploms ЭК Nr.013235, izd. 
08.09.1982.). 
Ekonomikas zinātņu doktors no 1990. gada (PSRS AAK diploms ДТ Nr. 005229, izd. 
14.12.1990.). 
1986. gadā apstiprināts docenta zinātniskais nosaukums (PSRS AAK atestāts ДЦ Nr. 091125, izd. 
25.06.1986.). 
1993.gadā apstiprināts profesora zinātniskais nosaukums (Krievijas Federācijas Zinātnes, 
augstskolu un tehniskās politikas ministrijas Augstskolu komitejas atestāts ПР Nr. 002726, izd. 
21.01.1993.). 
1996. gadā ievēlēts par Baltijas informatizācijas akadēmijas akadēmiķi (īsteno locekli). 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBA PIEREDZE: 
Pedagoģiskā darba stāžs – 28,5 gadi. 
2000. – 2006. gadā – asociētais profesors Banku augstskolā (no 2006. gada februāra – vieslektors). 
No 1995. gada – profesors Rīgas starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā 
(RSEBAA). No 1995. gada – Baltijas krievu institūta profesors. 1991. – 1999. gadā – profesors 
Rīgas Aviācijas universitātē (1992./93. ak. g. – ekonomikas teorijas katedras vadītājs, 1993./94. ak. 
g. – ekonomikas fakultātes dekāns). No 1977.  gada -  vecākais pasniedzējs, docents Rīgas 
Politehniskajā institūtā / RTU. 
 Lasa lekciju kursus ekonomikas teorijā (ekonomikas teorijas pamatos, mikroekonomikā un 
makroekonomikā), ekonomiskās domas vēsturē, starptautiskajā ekonomikā, uzņēmējdarbības 
ekonomikā. 
 
PUBLIKĀCIJAS: 

Zinātnisko interešu galvenā joma – makroekonomiskie radītaji, Latvijas un citu 
Baltijas valstu tautsaimniecības vēsture. Šīm problēmām veltītas 44 zinātniskās 
publikācijas (Latvijā, Krievijā, Vācijā u.c. valstīs). 

Publicēti (patstāvīgi vai ar līdzautoriem) 18 mācību metodiska rakstura darbi. 
 
PAPILDUS IZGLĪTĪBA, PIEDALĪŠANĀS KONFERENCĒS, VALODU ZINĀŠANAS: 
Piedalījies starptautiskās zinātniskajās konferencēs: 1986. gadā Tbilisi; 1990. gadā Bergenā 
(Norvēģija); 2000., 2001., 2002., 2003., 2004. gadā Rīgā. 
Stāžējies ārzemēs: 1 mācību gadu Norvēģijā (Norvēģijas Augstākajā tirdzniecības skolā Bergenā,  
1984. g. septembris – 1985. g. augusts); Kanādā (Jorkas universitātē Toronto; 1993. g. augustā – 
oktobrī); Dānijā ( Ronne, Bornholma,1994.g. novembrī). 
Lasījis lekcijas ārzemēs:  Mikeli Politehniskajā institūtā (Somija) 2004. gada aprīlī; Tītgena 
Biznesa skolā (Odense, Dānija) 2005. gada aprīlī; Žironas universitātē (Spānija) 2005. gada maijā. 
Brīvi pārvalda latviešu, krievu un angļu valodu; ar vārdnīcas palīdzību – norvēģu un poļu valodu. 
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CURRICULUM VITAE 

 
                                                                                         LAILA GIRSOVA 

 
Personas kods:                                     251265 – 10104 
Dzimšanas gads, datums un vieta:   1965.gada 25. decembris, Rīgā 
Dzīves vieta:                                        Kr.Valdemāra 39, dz.20, Rīga, LV – 1010 
Tālrunis:                                              mob. 9254608 
E-pasts:                                                laila@bf.rtu.lv 
 

 
IZGLĪTĪBA: 

2003. – LU Sociālo zinātņu fakultātes doktorantūra 
1989. – 1992. – M.Lomonosova Maskavas Valsts Universitātes Filosofijas fakultātes 
aspirantūra 
1984. – 1989. – M.Lomonosova Maskavas Valsts Universitātes Filosofijas fakultāte 
1973. – 1984. – Rīgas 49.vidusskola. 
 

DARBA PIEREDZE: 
1989. – līdz šim laikam  - Rīgas Tehniskā Universitāte, vecākā inženiere, asistente, 
lektore 
1993. – līdz šim laikam  - Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola (līdz 
2002.gadam – Institūts), docētāja 
2003. – 2004. – RSEBAA, docētāja 
1993. – 1996. – Latvijas Jūras Akadēmija, docētāja 
1994. – 1996. – Biznesa Institūts “RIMPAK Livonija”, docētāja 
 

LĪGUMDARBI, DALĪBA PROJEKTOS: 
1997. - līdz šim laikam – sadarbība ar Rīgas Zinātnes un Tehnikas Namu, lektore 
1996. – līdz šim laikam – sadarbība ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, personāla 
konsultante 
1994. – 1995. – personāla novērtējums A/S “Banka Baltija” 
2000 – līdz šim laikam – sadarbība ar SIA “Baltijas Monitors”, konsultante 
1997. – personāla novērtējums SIA “Galateja” 
2002. – līdz šim laikam  - sadarbība ar SIA “Staļi”, personāla konsultants 
2002. – sadarbība ar SIA “LEC”, sociologs. 
2004. – Nacionālās Aizsardzības Ministrijas projekts “Studējošās jaunatnes attieksme 
pret dienestu regulārajā armijā un profesionālās militārās izglītības iegūšanu” 
2004 - sadarbība ar Latvijas Krājbanku, konsultante  
 

AKADĒMISKIE KURSI: 
Mazās grupas un personības socioloģija 
Vispārējā socioloģija 
Sociālā psiholoģija 
Psiholoģijas vēsture 
 

PUBLIKĀCIJAS: 
– “Mitoloģisms domāšanā un sociālā reformācija”, 1998., Starptautiskās konferences 
materiāli, RTU; 
– “Privāto un valsts augstskolu studentu studiju un profesionālās karjeras izvēles 
motivācijas salīdzinošā analīze”, Rēzekne, Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences materiāli, 2001. 
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- “Mūsdienu sabiedrība pārejas posmā no homo œconomicus uz homo credens – 
S.Moskoviči teorija Latvijas situācijas kontekstā”, Liepāja, Starptautiskās zinātniskā 
konferences materiāli, 2001. 
- “Industriālās attiecības”, lekciju konspekti, kopā ar RTU HI Socioloģijas un 
pedagoģijas katedru 
- “Masu apziņas transformācijas tendences Latvijas sabiedrībā 20.gs. 90.gados”, 
RTU, Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2002. 
- “Lietu simbolisms dažādu kultūru pārstāvjiem”, SPPA, Starptautiskās konferences 
materiāli, 2002. 
- “Metodiskais palīglīdzeklis praktiskajā sociālajā psiholoģijā”, SPPA, 2002. 
- “Hiliastiskie meklējumi mūsdienās un sociālās ietekmes stratagēmas”, RTU, 
Starptautiskās zinātniskās .konferences materiāli, 2003. 
 

DALĪBA KONFERENCĒS: 
- 1998. Septembris, Starptautiskā zinātniskā konference RTU. Publicēts raksts 
konferences materiālos. 
- 2001.marts, Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Rēzeknes augstskolā. 
Publicēts raksts konferences materiālos. 
- 2001.gada maijs, Starptautiskā zinātniskā konference Liepājas Pedagoģijas 
Akadēmijā. Publicēts raksts konferences materiālos. 
- 2001.gada septembris, RTU Starptautiskā zinātniskā konference. Publicēts raksts 
RTU Zinātniskajos rakstos. 
- 2002.gada februāris, Starptautiskā zinātniskā konference SPPA. Publicēts raksts 
konferences materiālos. 
- 2002.gada septembris, RTU Starptautiskā zinātniskā konference. Publicēts raksts 
RTU Zinātniskajos rakstos 
- 2003.gada oktobris, RTU Starptautiskā zinātniskā konference, sagatavots raksts 
RTU Zinātniskajiem rakstiem. 
- 2002.gada 8. – 9.maijs, Starptautiskā zinātniskā konference Liepājas Pedagoģijas 
Akadēmijā, publicēts raksts konferences materiālos. 
 

SVEŠVALODAS: 
Krievu – brīvi 
Vācu – sarunvalodas līmenī 
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CURRICULUM VITAE 
 

                                                                                    LEONĪDS GRĪNGLAZS 
  
DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA:  1940g. 29.12 Bobrujskā  
PILSONĪBA, LR PERS.KODS:    pilsonis, 291240-10702   
 
IZGLĪTĪBA:   

    Augstākā, 1963 g. Urāla Valsts Universitāte, matemātikas un mehanikas 
fakultāte, specialitāte – matemātika, kvalifikācija - matemātiķis 

 
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI  UN ZINĀTNISKIE GRĀDI:  

• 1969 – fizikas un matematikas zinātnes kandidāts 
• 1973 - docents  
• 1992 – matemātikas doktors 

 
DARBS (DARBA VIETU NOSAUKUMI,IEŅEMAMIE AMATI, GADI):    

• 1994 – līdz šim laikam, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskolas  lektors, associētais profesors, profesors     
1965-1968,  Latvijas Valsts Universitātes aspirants 

• 1968-1994, dažādas Rīgas augstskolas asistents, vecākais 
pasniedzējs, docents        

• 1965-1968,  Latvijas Valsts Universitātes aspirants                                             
VALODAS:   

  Latviešu, krievu, angļu      
 
PAMATKURSI:                                 

• Augstākā matemātika 
• Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 
• Matemātiskie modeļi ekonomikā 
• Optimizācijas metodes biznesā 
• Krājumu pārvalde 

 
ZINĀTNES NOZARES: 

• Alģebraiskie automāti 
• Matemātiskās metodes ekonomikā 

 
PUBLIKĀCIJAS: 

Pavisam vairak kā 50 publikācijas, tai skaitā 2 monogrāfijas  
 
Darba adrese: Meža 1, k.2, Rīga LV-1048  
Mājas adrese: Dzelzavas 59-21, Rīga, LV-1084     
Mājas tālrunis:          9333281 
E-mail:                        Grīnglaz@rsebaa. LV         
 

ZINĀTNISKĀ KVALIFIKĀCIJA 

Zinātniskās publikācijas izdevumos, kuri iekļauti Latvijas Zinātnes padomes 
apstiprinātajā vispāradzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā  

  
1. Гринглаз Л.Я. Копытов Е.А. Использование методов многомерного      

статистического анализа в задачах классификации аэропортов. Transport and 
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Telecomunication V.3. N2 2002. Proceedings of International Conference 
Reliability and statistics  in Transportation and Communication (RelStat'03), 
October 2002. Riga,  81-87. 

2. Гринглаз Леонид, Кучковская Анна. Использование методов многомерной 
классификации в страховом бизнесе. Ekonomiras un uzņemējdarbības problēmas 
Latvijā. Rīga, RSEBAA, 2002. 

3. Eugene Kopytov, Fedor Tissen, Leonid Greenglaz. Inventory Control Model for the 
Typical Railways Company.   Transport  and Telecommunication, 2004, Vol. 5, 
No.1. Proceedings of International Conference Reliability and Statistics  in 
Transportation and Communication (RelStat'03), October 2004. Riga,  39-45. 

4. Eugene Kopytov, Leonid Greenglaz. About a Task of  Optimal Inventory Control. 
Proceedings of 24-th International Seminar  on Stability  Problems for Stochastic 
Models. Jurmala, Latvia, September, 2004.   

5. Eugene Kopytov, Leonid Greenglaz. Inventory Control Model for the Chain 
”Producer – Wholesaler – Customer”. Proceedings of International Symposium on 
Stochastic Models in Reliability, Security and Logistics. Beer- sheva, Israel. 
 

Monogrāfijas: 
1. Plotkin B.I. Greenglaz L.J. Gvaramija A.A.  Algebraic Structures in Automata and 

Databases Theory. World Scientific, Singapore, New Jersey, London, 1992, p.280. 
2. Плоткин Б. И. Гринглаз Л. Я.  Гварамия А.А. Элементы  алгебраической 

теории автоматов. Высшая школа, М. 1994. с.192. 
  
Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs (ar jebkādu referātu)   Latvijā un ārvalstīs                  

1. The  Inernational Conference “Reliability and Statistics in Transportation and 
Communication”,  Riga, October 2001.  
Greenglaz L., Kopitovs E. “Application of Multidimensional Statistical Analysis 
Methods in Clasification of Airport.” 

2. The 7 th  Tartu International Conference on Multivariate Statistics. August 2003. 
Kopitovs E., Greenglaz L., Application of Factor Analysis in Classification of    
Airports.  

3. The  Inernational Conference. “Reliability and Statistics in Transportation and 
Communication”,  Riga, October 2003.  
Kopitovs E. Tissen F. Greenglaz L. “Inventory Control Model for the Typical 
Railways Company.” 

4. The 9-th Inernational Conference „ Mathematical Modelling and Analysis”,  
Jurmala, Latvia, May, 2004. 
 Kopitovs E. Tissen F. Greenglaz L “Inventory Control Model for the Typical 
Railways Company with constraints.” 

5. 24-th International Seminar  on Stability  Problems for Stochastic Models. Jurmala, 
Latvia, September, 2004.   
Eugene Kopytov, Leonid Greenglaz. About a Task of  Optimal Inventory Control. 
 
Pienemts abstract un raksts 

6. The International Symposium on Stochastic Models in Reliability, Security and 
Logistics. Beer Sheva, Israel. 
Eugene Kopytov, Leonid Greenglaz. Inventory Control Model for the Chain 
”Producer – Wholesaler – Customer”. 
 

Starptautiski  finansētu  pētījumu projektu vadība līdzdalība to īstenošanā    
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Starptautiskā projekta “Sokratec.network” dalībnieks. Tēma “European thematic 
network for the exellence in operations and supply chain management education, 
research and practice”.  
 

Zinātnisko līgumdarbu vadība vai līdzdalība to īstenošanā 
Firmas “Eirovīns” zinātniskā saimnieciskā projektā “ Noliktavas krājumu un preču 
iepirkumu optimizācija” vadītājs. 
 

Eksperta darbība Latvijas Zinātnes padomes un  starptautiskajos projektos un 
programmās 

Darvaseh Feras Faruka doktora disertācijas darba  “Development object-oriented 
models of organization processes preparation airplanes to flight” 
oficiālais oponents, 1999. 

 
Doktorantu darbu vadība 

Doktoranta TSI Fjodora Tissena vadītājs, 2004. 
 

Piedalīšanās ar referātiem akadēmiskajās konferencēs 
“Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference “Fundamemtālo zinātņu 
studēšana: pēctecība, nepārtrauktība, aktualitāte”, Rīga, TSI, Februāris, 2003. 
L.Grīnglazs,  “Ekonomiskās specialitātes kursa “Augstākā matemātika” lietišķā 
novirze”. 
 

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana un to  nodošana publicēšanai vai 
izdotie darbi 

1. Гринглаз Л.Я. Копытов Е.А. Математическая статистика с примерами 
решения  задач на компьютере. Рига, 1999, с.357. 

2. Гринглаз Л.Я. Копытов Е.А. Высшая математика для экономистов с 
примерами   решения задач на компьютере. Рига, 2001, с.448. 

3. Гринглаз Л.Я. Копытов Е.А. Основы управления запасами. Рига, 2002, с.92. 
4. Grīnglazs L. Kopitovs E. Matemātiskā statistika ar datoru lietojuma paraugiem 

uzdevumu risināšanai. Rīga, 2003, 310 lpp. 
5. Grīnglazs L. Kopitovs E. Augstākā matemātika ekonomistiem, Rīga, 379, 2003. 
6. Андронов А.М., Гринглаз Л.Я., Копытов Е.А. Математическая статистика. С.-

Петербург, 2004, с.450 . 
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CURRICULUM VITAE 

 
                                                            VLADIMIRS JANSONS 

 
Personas kods:            100644 – 12776 
Adrese:                        Līgo iela 10, Vālodzes, Stopiņu nov. Rīgas raj. LV 2132.. 
Tālrunis:                      9448585. 
 E-pasts:                      injan@latnet.lv 
 
 
IZGLĪTĪBA: 
              1971.-1974.g. mācības klātienes aspirantūrā Rīgas Politehniskā institūta Darba   
              Zinātniskās Organizācijas Psihofizioloģisko pamatu  problēmu laboratorijā. 
              1968.g. absolvēta Latvijas Universitāte, iegūstot biologa, bioloģijas un ķīmijas                       
              pasniedzēja kvalifikāciju. 
 
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:  
              Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, piešķirts 1986.g. ar PSRS 
              Zinātņu akadēmijas prezidija lēmumu. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI: 
              1974.g. – Bioloģijas zinātņu kandidāts. 
              1992.g. -  Bioloģijas zinātņu doktors (Psihofizioloģija) , disertācijas tēma:   
               “Muskuļu aktivitātes dažādu režīmu nozīme nervu darbības pašregulācijā  
                saspringta garīga darba laikā”. 
 
DARBA PIEREDZE:   
              Kopš 2003.g. asociētais profesors  Psiholoģijas Augstskolā; 
              Kopš 1994.g. pasniedzējs :  
              Praktiskās Psiholoģijas institūtā; 
              LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātē; 
              RSU Eiropas Integrācijas institūta Socioloģijas katedrā;  
              Rīgas Starptautiskajā Ekonomikas un Biznesa  Administrācijas Augstskolā;    
              1995. – 1997.g. Valsts bezpeļņas organizācijas “Profesionālās Karjeras   
              Izvēles Centrs” direktors ;                     
              1988. – 94.g.Valsts bezpeļņas organizācijas “Profesionālās Karjeras Izvēles       
              Centrs”  Arodkonsultāciju nodaļas vadītājs; direktora vietnieks; 
              1978. – 88.g. Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks Latvijas Zinātņu Akadēmijas  
              psihofizioloģisko pētījumu grupā; 
              1974. – 78.g. Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks Latvijas       
              Eksperimentālās un Klīniskās medicīnas institūta Augstākās nervu darbības  
              laboratorijā. 
 
KVALIFIKĀCIJAS  PAAUGSTINĀŠANA: 
               2004.g. LPPA seminārs “Psiholoģisko slēdzienu veidi” – apliecība; 
               1999.g.”Carlson Learning Company” (ASV) - saņemts apmācības un      
               treniņu  programmu vadītāja sertifikāts ar tiesībām vadīt kursus      
               “Personālmenedžments”; “Lietišķā saskarsme ar klientiem”; 
               1991.g. kurss “Psihodiagnostikas projektīvās metodes” – sertifikāts. 
               1990.g. kurss “Psiholoģiskās diagnostikas un konsultēšanas jaunākās  

 metodes” –   sertifikāts.  
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LĪDZDALĪBA PROFESIONĀLĀS BIEDRĪBĀS: 
               Kopš 2001.g. Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācijas biedrs. 
               1994. g. Latvijas  Izglītības un Profesionālās Izvēles Konsultantu  
               Asociācijas dibinātājs, - līdz 1996.g. tās valdes priekšsēdētājs; 
               Kopš 1996.g. – tās biedrs. 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA: 

A. Sagatavotie un pasniedzamie kursi bakalaura un augstākās profesionālās 
izglītības programmās: 

 Psihofizioloģija - 2kp – 32 st.  
 Neiropsiholoģija – 2kp – 32 st. 
 Darba psiholoģija – 2kp – 32 st. 
Stresa menedžments – 2kp – 32 st.; 
B. Sagatavotie un pasniedzamie kursi maģistra studiju programmās: 

             Vadības psiholoģija 2kp – 32 st. MBA programmai “Uzņēmējdarbības vadība”; 
Darba psiholoģija – 1kp – 16 st. MBA programmai “Personāla vadība”; 
Personālvadība -  2kp – 32 st. programmai “Profesionālās darbības psiholoģija”; 
Psihiskā pašregulācija - 2kp – 32 st. programmai “Profesionālās darbības 
psiholoģija”. 

 
VADĪTIE BAKALAURA, MAĢISTRA, DOKTORA DARBI:   pavisam vadīti vairāk kā 40 
bakalaura un diplomdarbi , 5 maģistra darbi,  1 doktora darbs. 
 
LEKCIJAS ĀRZEMJU AUGSTSKOLĀS: 
               1987.g. pēc Madrides Universitātes “KOMPLUTENCE” (Spānija) ielūguma  
               Psiholoģijas fakultātes studentiem nolasīts lekciju cikls psihofizioloģijā. 
 
PUBLIKĀCIJAS, AUTORDARBI: 

             Kopējais zinātnisko publikāciju skaits – vairāk kā 50,  iegūta 1 autorapliecība. 
Pēdējās publikācijas: V.Jansons (2002). Cilvēka smadzeņu funkcionālās asimetrijas 
psihofizioloģija.- Psiholoģijas aktuālās problēmas: teorija un prakse. Rīga, 23-30. 
V.Jansons (2006). Stresa pārvarēšanas modeļi dažādu profesiju speciālistiem un 
bezdarbniekiem.- Psiholoģijas un biznesa aktuālās problēmas: teorija un prakse. Rīga. 
 
PIEDALĪŠANĀS KONFERENCĒS: 
             2005.g. LU Zinātniskā konference, Sociālā darba sekcija. 
             1992.g XIV. International Congress of Educational and Vocational Guidance  
             Dublin. Ireland. 
             1988.g. XIII International Congress of Educational and Vocational Guidance. 
             Stockholm. Sweden. 
             Virknē Vissavienības un starptautiskajos psihologu kongresos, 
             t.sk: 1980.g. XXII International Congress of Psychology. Leipzig. DDR. 
 
PIEDALĪŠANĀS PROJEKTOS: 
Kopš 2005.gada  projektā ”Motivācijas  programma sieviešu ar bērniem – Rīgas pilsētas 
Kurzemes priekšpilsētas un Latgales reģiona Krāslavas novada Sociālā dienesta klientu, 
iesaistīšanai darba tirgū” Nr. VPD/ESF/NVA/04/GS3.3.1.1/0001/0092/11.  
 
 VALODU ZINĀŠANAS: latviešu un  krievu - brīvi, angļu – sarunas līmenī. 
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CURRICULUM VITAE 

DANUTA JASJKO 
 

Adrese Jasmuižas iela 12, dz.20, LV 1021, Rīga,  

Tālrunis Darba tālrunis: 371) 7 500 261  
Mobilais tālrunis (371) 9 435 240 

Fakss (371) 7 500 252 
E-pasts danuta@rsebaa.lv 

  

Pilsonība Latvijas Republika 
  

Dzimšanas datums 04.01.1969 
  

Dzimums sieviete 
  

  

DARBA PIEREDZE  
  

Laika periods 2005.g. - šodien 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Ekonomikas un Finanšu katedras vadītāja; 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskola; 
Meža iela 1, bloks 2, Rīga, LV 1048 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2003.g. -  2005.g. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Sektora politikas kvantitatīvas analīzes sektora vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI) 
Struktūru iela 14, LV-1039, Rīga 

Nozare Pētniecība 

Laika periods 2004.g. - 2005.g. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Ekonomikas katedras Docente v.i.  

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 
Lielā iela 2, LV-3001, Jelgava, Latvija 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1995.g. - 2003.g. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Lauksaimniecības attīstības un ekonomisko attiecību nodaļas 
pētniece 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI) 
Struktūru iela 14, LV-1039, Rīga 

Nozare Pētniecība 
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Laika periods 1999.g. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Vadībzinību katedras lektore (Lekciju kurss: Uzņēmuma 
stratēģijas un politikas vadība) 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas Universitāte,  
Aspazijas bulv. 5, LV - 1050, Rīga 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1998.g. - 2000.g. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Phare/CEAS/ASA projekta LE 95 05 “Institucionālā attīstība 
Latvijas lauksaimniecības atbalstam” politikas analītiķe 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Zemkopības ministrija, 
Republikas laukums 2, LV-1981, Rīga, Latvija,  

Nozare Pētniecība 

Laika periods 1991.g. - 1993.g. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Augstākās Matemātikas katedras lektore. (Lekciju kursi: Lineārā 
optimālā plānošana un Sociāli ekonomiskā modelēšana) 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas Universitāte 
Aspazijas bulv. 5, LV - 1050, Rīga 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1991.g. - 1995.g. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Lauksaimniecības attīstības un ražošanas efektivitātes nodaļas 
jaunāka zinātniskā līdzstrādniece 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI) 
Struktūru iela 14, LV-1039, Rīga 

Nozare Pētniecība 
  

IZGLĪTĪBA  
  

Laika periods 1998. g. 3.jūlijs 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas doktora zinātņu grāds (Dr.oec.) Ekonomikas zinātņu 
nozarē, Statistikas un ekonometrijas apakšnozarē (Diploms C-D 
N 001486) 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitātes Ekonomikas, demogrāfijas un 
vadībzinātnes promocijas padome 

Laika periods 1993.g. - 1994.g. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Vides vadības maģistra grāds (Master of Environmental 
Management) 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Amsterdamas Universitātes Maģistratūra: European Post 
Graduate Course in Environmental Management (EPCEM), 
Nīderlande 

Laika periods 1991.g. - 1993.g. 
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Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Biznesa vadības maģistra grāds 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitātes Vadības un ekonomiskās informātikas 
fakultāte Maģistratūra 

Laika periods 1986.g. - 1991.g. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomiste-matemātiķe 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitātes Vadības un ekonomiskās informātikas 
fakultāte 

  

PIEDALĪŠANĀS STARPTAUTISKOS ZINĀTNISKOS PROJEKTOS: 

Laika periods 1997.g. 

Projekta veids, atbildība Phare ACE projekts P95-2198-R “Competitiveness of the Baltic 
Agricultural and Food Sectors after Accession to the EU” 
(projekta partnere no Latvijas puses) 

Laika periods 1996. - 1999.g. 

Projekta veids, atbildība Phare ACE projekts P96-6055-R “Inefficiencies in the Food 
Industries of the Baltic States: Economic Analysis and Policy 
Options” (projekta partnere no Latvijas puses) 

Laika periods 1998. - 1999.g. 

Projekta veids, atbildība Phare/CEAS/ASA projekts LE 95 05 “Institucionālā attīstība 
Latvijas lauksaimniecības atbalstam” (politikas analītiķe) 

Laika periods 2002.g. - 2004.g. 

Projekta veids, atbildība EU Fifth Framework Research Programme “Quality of Life and 
Management of Living Resources” projects QLRT-2001-02853 
“Agricultural Sector in the Member states EU and Newly 
associated States in Central and Eastern Europe: Econometric 
Modelling for projections and Analysis of EU Policies on 
Agriculture, Forestry and the Environment” (projekta vadītāja no 
Latvijas puses) 

Laika periods 2003.g. -  2004.g.  

Projekta veids, atbildība Baltijas projekts“EU CAP Reform: Assessment of Impact on 
Agrarian Sectors and rural areas in the Baltic States” (projekta 
koordinātore) 

Laika periods 2006.g. -  šodien 

Projekta veids, atbildība EU Sixth Framework Research Programme Quality of Life and 
Management of Living Resources: STREP (SSPE-CT-2005-
021543)  “Agricultural Member States Modelling for the EU and 
Eastern European Countries” (projekta koordinatoru grupas 
locekle) 
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PIEDALĪŠANĀS ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS PASŪTĪTOS PĒTĪJUMA PROJEKTOS: 

Laika periods 2000.g.  

Projekta veids Tēma ZM-2000-25 Latvijas lauksaimniecības produkcijas 
konkurētspējas attīstības analīze 

Laika periods 2001.g.  

Projekta veids Tēma ZM-2001-2 Latvijas lauksaimniecības ekonomisko un 
finansiālo aprēķinu veikšana lai izvērtētu Latvijas ieguvumus un 
zaudējumus, iestājoties ES un esot PTO dalībvalsts 

Laika periods 2002.g. 

Projekta veids Piedalīšanās darbā pie Latvijas Republikas nostājas 7. sadaļas 
“Lauksaimniecība” ekonomiskās argumentācijas sagatavošanas 
iestāšanas sarunām ar ES. 

Laika periods 2003.g. – 2004.g. 

Projekta veids LR Zemkopības Ministrijas pasūtītais zinātniskais projekts (Nr 
140704/S491) “Eiropas Savienības kopējas lauksaimniecības 
politikas 2003.gadā reformas ieviešanas Latvijā scenāriji un to 
īstenošanas novērtējums”. 

  

PIEDALĪŠANĀS LZP ZINĀTNISKO PROJEKTOS:  

Laika periods 2001. g. - 2004.g. 

Projekta veids Zinātniskais projekts Nr 01.0219 “Latvijas lauksaimniecības un 
pārtikas sektora konkurētspēja un tirgus globalizācija: faktori, 
ietekme un perspektīvas “ (atbildīgā izpildītāja) 

Laika periods 2005.g. līdz šodienai 

Projekta veids Zinātniskais projekts Nr 05.1904 “Lauksaimniecības un pārtikas 
tirgojamie un netirgojamie produkti Eiropas tirgū: iespējas 
politikas un ražošanas stratēģiju veidošanā” (projekta vadītājs). 

  

Goda nosaukumi, 
apbalvojumi: 

1998.gadā 30. septembrī apbalvojums ar Latvijas Republikas 
Ekonomikas ministrijas Atzinības rakstu (Nr. 1202-205) par 
uzvaru studentu zinātnisko darbu konkursā ar darbu “Latvijas 
lauksaimniecības un pārtikas produktu tirgus izpēte: principi, 
problēmas, metodes” 

  

PRASMES  
  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Angļu un latviešu valodas 
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   labi labi  labi  labi  labi 

Latviešu valoda   teicami teicami  teicami  teicami  teicami 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
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Datora lietošanas prasmes GAMS System; Micro TSP; MS Office 2000; 
  

Vadītāja apliecība  B. kategorijas  autovadītāja apliecība 
  

PUBLIKĀCIJAS 

 

 

1. Frolova L., Jaunzeme I., Jasjko D., Russian trade liberalization 
effect on the Latvian agricultural and food product export 
development // LU RAKSTU Vadības zinību sērija.- 660.sēj.- R.: 
LU, 2003. Pp 185.- 203. 
2. Jasjko D., Salputra G., Development of Latvian Agricultural 
Sector: Quantitative Assessment of the Accession Effects 
//Possibilities for Rural Development in the Enlarged Europe. - 
Starpatutiskās zinātniskās konferences raksti N5. Jelgava.:LLU, 
2004., 35.- 44.lpp. 
3. Jasjko D., Miglavs A., Feldmans D., The Structural Changes 
in Latvian Agricultural Sector after Application of CAP Reform 
//.Possibilities for Rural Development in the Enlarged Europe. - 
Starpatutiskās zinātniskās konferences raksti N5. Jelgava.:LLU, 
2004, 25.- 34.lpp. 
4. Jasjko D., Salputra G., Agricultural Policy Development: 
Options and Opportunities for Quantitative Analysis. Vadības 
zinātne. – Latvijas Universitātes raksti, 674.sējums, 2004.g., 33.- 
47.lpp. 
5 Jasjko D., The Reformed Common Agricultural Policy as a 
Synergy Factor of Rural Development in Latvia // Influence of 
Agricultural and Rural Advisers Operation Synergy on the Rural 
Development Process. - Starpatutiskās zinātniskās konferences 
raksti, Ozolnieki.:LLKC, 2005. , p. 23-34. 
6. Jasjko, D., Fadejeva L., (2006) The reform of Common 
Agricultural Policy in Latvia: opportunities un projections//.The 
Next Decade Challenges for Business. – Proceedings of the 
conference. Riga.:RISEBA, 2006, p. 47.- 56. 
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CURRICULUM VITAE 
GUNITA KALNIŅA 

 
Rīga, 

Caunes iela 17 – 40, LV - 1006 

Tālr. 7555678, mob. 9479045 

e– pasts: gunita.kalnina@lattelekom.lv 
 

  
DZIMŠANAS DATI:      07.04.1963. 
TAUTĪBA:                    latviete 
 
IZGLĪTĪBA:        2001.- 2003. Biznesa augstskola Turība. Sociālo zinātņu maģistra grāds 
                               uzņēmējdarbības vadībā . 
                                                          
                               1985.- 1989.    
                               Rīgas kultūras koledža. Pašdarbības kora vadītājs.     
                                                                                             
                              1981.-1985.   
                               Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts, pamatskolas  
                               pedagoģijas un metodiku specialitāte. Augstākā izglītība.  

 
                               1978.-1981. Bauskas 1.vidusskola.Vidējā izglītība  
                                                                 
DARBA PIEREDZE :     
 
2000. - 2006.  Lattelekom SIA Dokumentu aprites un arhīva sektora vadītāja 
Pamatpienākumi : 
• Uzņēmuma dokumentu arhivēšanas, saglabāšanas , uzskaites, aprites un 
      izmantošanas procesa organizēšana un pārvalde; 
• Uzņēmuma klientu dokumentācijas elektroniska un papīra veida apstrādes,      

sistematizēšanas un pieejamības procesa nodrošināšana; 
• Darbinieku apmācību vadība un konsultācijas lietvedības un arhīva   
      jautājumos; 
• Piedalīšanās lietvedības, arhīva un klientu pakalpojumu normatīvo aktu un  
      procedūru izstrādē; 
• Sektora darbības vadība; 
• Sadarbība ar uzņēmuma struktūrvienībām un ārējām struktūrām dokumentu aprites un 

arhivēšanas  jautājumos. 
 
1998.- 2000. Lattelekom SIA. Arhīva administratore. 
Pamatpienākumi: 
• Arhīva lietu sistematizēšana un apstrāde; 
• Arhīva izziņu sagatavošana; 
• Arhīva dokumentācijas sagatavošana. 
                   
1985.- 1987. un  1992.-1996.  Bauskas raj. Īslīces vidusskola. Skolotāja.                             
Pamatpienākumi: 
• Mācību procesa organizēšana un mūzikas apmācība; 
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• Klases audzināšana. 
  
1987.-1990. LĻKJS Bauskas rajona komiteja. Instruktore, sekretāre.                                
Pamatpienākumi: 
• Rajona skolēnu darba un atpūtas nometņu uzraudzība;  
• Jaunatnes sporta un kultūras dzīves organizācija. 

                                         
PAPILDUS IZGLĪTĪBA: KURSI 
                               2003. Dokumentu arhivēšana.  
                                         Zinātnes un tehnikas nams.   
                               2003. Personāldaļu darba juridiskie un lietvedības pamatprincipi.    
                                         Zinātnes un tehnikas nams. 
                               2003. Vadītāja ABC.     
                                         Lattelekom SIA Mācību centrs. 
                               2001. Ms Powerpoint. Ms Exel.  
                                         Lattelekom SIA Mācību centrs. 
                               01.2001.- 05.2001. Angļu valoda .   
                                         Mācību centrs R&V. 
                               2001. Juridisko personu darbības dokumentēšanas un arhivēšanas 

prasības. 
                                         Firma BT 1 Biznesa dienu ietvaros. 
                               2000. Lietvedība.   
                                         Lattelekom SIA Mācību centrs. 
                               1999. Ieteikumi uzņēmuma arhīva veidošanā un darbā ar to.  
                                         Latvijas  tirdzniecības un rūpniecības kamera.                                
                               1999. Biroja vadība, darba vides un stila kultūra.  
                                         Lattelekom SIA Mācību  centrs. 
                               1996. Uzņēmuma grāmatvedības uzskaite un bilances sastādīšana . 
                                         SIA Gabants. 
VALODU ZINĀŠANAS: Latviešu valoda – dzimtā, krievu valoda – brīvi, angļu valoda -  
         sarunvalodas līmenī.  
Citas prasmes:       Lietotāja pieredze Ms Office;  MsOutlook ; Ms Project;  
                              programmas DEAS, PVS, Self Service. 
 Brīvais laiks:        Ceļošana, mūzika, dārzkopība.                                         
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CURRICULUM VITAE 
 

                                                         AIVARS KALNIŅŠ 
Uzvārds / Vārds Aivars Kalniņš 

Personas kods 190357-12068 

Dzimšanas vieta Bauska. Latvija 
Adrese  Caunes iela 17, dz.40, LV 1006,Rīga, Latvija 

Tālrunis + 371- 7555678 Mobilais tālrunis +371-2-9454245 
Fakss  

E-pasts Caunes@e-apollo.lv 
  

Pilsonība Latvija 
  

Dzimums Vīrietis 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

 
Sociālo zinātņu Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā 

DARBA PIEREDZE  
  

Laika periods No 2004.gada  

Profesija vai ieņemamais 
amats 

 Viceprezidents 

Darba vietas nosaukums  SIA ”Reaton, LTD” 
2002-2004 
Personāla stratēģijas Direktors 
Lattelekom SIA 
1997- 2002 
Personāla Direktors 
Lattelekom SIA 
1994 - 1997 
Direktors 
Lattelekom SIA 

  

IZGLĪTĪBA  
  

Laika periods 1975 - 1980 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms Nr.262582 
Radio inženieris 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

 Rīgas Tehniskā Universitāte  
 
2001- 2003 
Diploms Nr.000104 
Sociālo zinātņu maģistrs uzņēmējdarbības vadībā 
BA “Turība”  

  

 
PRASMES 
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Dzimtā valoda Latviešu  
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Angļu x   x   x   

Krievu x   x   x   

  
  

Citas prasmes Labas datora prasmes (MS Office, ,  MS Outlook, MS Project, 
finansu programmas SAP,1C) 

  

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA   
  

Publikācijas atbilstošajā
zinātņu nozarē  

raksti recenzētos izdevumos

monogrāfijas

mācību grāmatas

mācību līdzekļi (izdoti
reģistrētos apgādos)

     populārzinātniskas 
publikācijas 

 
citas publikācijas 

  
 
Žurnāls “Kvalitāte” Nr.1, 2005 , raksts “ Personāla stratēģija 
biznesa atbalstam” , 3.lpp., Rīga. 
  

 Grāmata ,  publicēs “European Association for Personnel Management” 
grāmatas nosaukums  -“Comparative Analysis of HRM in Europe”, 

raksts - Corporate Human Resources Management and 
Organizational Development in Latvia, 

līdzautori Anita Sāne un Sandra Zariņa, 22 lpp. Iesniegts publicēšanai 
EAPM. 
 
LPVA „Personāla vadības terminu skaidrojošā vārdnīca”, sadaļa  
“ stratēģijas terminu skaidrojumi”, sagatavota publicēšanai, 16 lpp. 

  

Piedalīšanās ar referātu 
(jebkura veida) 

starptautiskās zinātniskās 
konferencēs un kongresos 

4th international conference , “ Human Resource in telecoms “ 
series - Recruitment, Retention and Pay in Telecoms, 2 December 
1998, Kensington, London. Referāts           “ Linking performance 
and pay to motivate key staff in Central and Eastern Europe” 

  

Piedalīšanās ar referātu cita 
veida konferencēs 

8. Starptautiskā Personāla vadības konference - 2004.gada 9.-
11.jūnijs, viesnīca Reval Hotel Latvija,Rīga.  Uzņēmējdarbības 
psiholoģija – caur personāla vadības prizmu. Referāts - Līdera un 
personības psiholoģija.  
9.starptautiskā personāla vadības konference, viesnīca Reval 
Hotel Latvija,Rīga, 7.jūnijs 2005 gads. Referāts – Vadītāju komandas 
izveide , tās nozīme kompānijas attīstībā. 
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CURRICULUM VITAE 
 

                                                               DAIGA KAMERĀDE 
 
Kurbada 5- 26       Tlr. 9496622 
Rīga, LV-1009      e-mail: D.Kamerade.02@cantab.net 
 

DZIMŠANAS DATI 15.02.73(30) 
IZGLĪTĪBA 

Kembridžas Universitāte (Lielbritānija), MPhil Sociālajā un Attīstības 
psiholoģijā (2002.g l.oktobris-2003.gada 19.jūlijs). 
 
Daugavpils   Pedagoģiskā   Universitāte,   Sociālo   zinātņu   maģistrs   
psiholoģijā (1998.g.l .oktobris-2000.gjnaijs). 
 

Hāgenas (Vācija) Tālmācības Universitātē, studiju virziens - organizāciju un 
darba psiholoģija (1997.g.l.oktobris - 2000.g.maijs, viesstudijas). 
 
Rēzeknes augstskola Humanitārā fakultāte, Bakalaurs psiholoģijā; skolu 
psihologs- asistents; veselības mācības skolotājs (1993 1.septembris -1997 
jūnijs). 
 

DARBA PIEREDZE 
1999-2003 Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības augstskola  

2001-2003 - Organizāciju psiholoģijas katedras vadītāja 

1999-2003 - Lektore, bakalauru, kursa darbu vadītāja 
Kursi: Organizāciju psiholoģija, Darba psiholoģija, Reklāmas psiholoģija, 
Vadības un Personālvadības psiholoģija. "     
 
2000 - 2002 Hansa Electronics SIA- Personāla un kvalitātes konsultante 
 
1999-2000 RTU Tālmācības studiju centrs- Studiju daļas vadītāja 
 
1997 -1999 Rēzeknes augstskola Pedagoģijas un   psiholoģijas katedra – 
Asistente Kursi: Sociālā psiholoģija, Vispārējā Psiholoģija 
 
1996   -1999 Varakļānu vidusskola Madonas rajons, Direktora vietniece 
un Skolas psiholoģe 
 
1995 -1996 Pušas pamatskola Rēzeknes rajons - Vācu valodas skolotāja l.-
4.klasēs. 

CITA PIEREDZE 

Pētniece LZP  granta projektā " Psiholoģiskie un sociālie darba 
dzīves Latvijas uzņēmumos" (2002-2003) 
Stažēšanās NordicFolkAcademy (Ziemeļu Tautu Akadēmija), 9.01-1.022002 
Masu komunikācijas   un pētniecības komitejas priekšsēdētāja, Sabiedrības 
Integrācijas Fonds (2002.g. februāris - augusts). 
Dalība   Ziemeļvalstu-   Baltijas   valstu   projektā   "Pieaugušo   izglītības   
pasniedzēju multiplikatoru programma" (2000-2002) 
Fokusgrupu moderators tirgus pētījumos "Age", " NC. Nielsen", 
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"Alfiessco, SKDS" (2000.-2002) 
Līdzdalība LTV1 raidījuma "Reklāmas āķis" veidošanā (2001 .g. septembris- 
decembris) 
Darbinieku apmācība "Pārdošanas prasmes" RSK (2001 .g. 29.09, 2.10), 
Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība (2002.g. maijs). 
Populārzinātnisko rakstu darba un karjeras psiholoģijā autore portālā Apollo 
(2000-2002) 
Dalība UNDP programmā "Training of trainers for women in 
business"(Pieaugušo apmācības metodes. Biznesa pamati. X22.03.-
16.04.99) 
 

PUBLIKĀCIJAS 
UN 
PRIEKŠLASĪJUMI 
KONFERENCĒS 
 

D.Kamerade (2003). Televvorking in Accessbn Countries: the Neglected 
Perspectives. Open Minās, Conference fbrYoung Scientists, 13-15 September, Lodz, 
Poland 
 

D.Kamefade, B.Burchell (2003). Televvorking and Social Capital:  Is 
Televvorking a Isolating or Community Friendly fbrm of Work. 24th International 
VVorkhg Party forLabour Market Segmentation Conference, 8-10 September, Rome, 
ltaly 
 

D.Kamerade.(2003) Televvorking in Candidate Countries: Present and Future. 
Conference Human Devebpment in EU Accession Countries, Stockholm School of 
Econombs in Riga, June 1-2, Riga, Latvia 
 

D.Kamerade (2003) Myth of Social Isolation: Televvorking and Social Participation. 
Founfi Inter-University Graduate Confeience in Social Psychology,  May 10, 
University of Cambridge, UK 
 

D.Kamerade (2003). Free Access to the Internet- an Important Ingredient for the 
Long-term VVelfare of any Country. UK Scholars Midyear conference. OSI 
Network Scholarship Program, April 4-6, Bath, UK 
 

D.Kamerade (2002). Educatbn Opportunities for Managers of Adult Bducafon 
Institutions in Latvia. Baltie Sea Diabgues, 5 (1), p.4-5 
 
D.Kamerade (2002). Ieskats reklāmas psiholoģijā. Riga: I&P 
 

D.Kamerade, A.Lasmane (2002). Person-organization frt: the match betvveen 
employees' perception of exjsting organizational culture and their 
organizational culture preferences in cdntext of Latvia. V International Baltie 
Psychology Conference, August22 - 25,Tartu, Estonia 
 

VALODAS 
 

Latviešu - dzimtā; krievu- brīvi; vācu - vidēji; angļu- brīvi. 
 

PRASMES Protu strādāt ar datoru VVindovvs vidē: 
pieredzējuša lietotāja līmenī MS Office, Lotus Notēs, Internet programmas, SPSS 
iesācēja līmenī- Adobe PhotoShop, EndNote, Reference Manager, Atlas/ti. 
Pamatiemaņas projektu vadībā. 
Labas prezentācijas, diskusiju un fokusgrupu vadīšanas prasmes. 
Kvantitatīvā datu analīze. 

STIPENDIJAS     OSI/FCO Chevening stipendja studģām Kembridžas Universitātē 2002/2003.gadā 
Ziemeļu Ministru Padomes stipendija pētniecības periodam Ziemeļu Tautu 
akadēmijā Gēteborgā (Zviedrija) 9/01 -5/02/2002 
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CURRICULUM VITAE 
 

                                                               VLADIMIRS KINCĀNS 
 

Dzimšanas gads: 1956.gada 21.maijā 
Personas kods: 210556-11814 
Mājas adrese: Ezermalas 2/1 – 25 

 
IZGLĪTĪBA:  
      1971.-1975.  Rīgas industriālais politehnikums, Automobiļu tehniskās apkalpes 

un remonta fakultāte, students; 
      1978.-1983.        Kijevas Valsts Universitāte, filozofijas fakultāte, students; 
        1983.-1986.        Ukrainas Zinātņu Akadēmija, Filozofijas institūts, aspirants 
 
VALODU ZINĀŠANAS:  latviešu, krievu, ukraiņu, angļu. 
 
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI UN ZINĀTNISKIE GRĀDI:  

1986 Filozofijas zinātņu kandidāts 
1991 Docenta zinātniskais grāds 
1992 Filozofijas doktora zinātniskais grāds 

 
NODARBOŠANĀS: 

1986. – 1990.  Latvijas Universitāte, Filozofijas katedras vecākais pasniedzējs 
1990. – 2000. Praktiskās filozofijas katedras docents 
no 01.09.2000. Latvijas Universitāte, Tēlotājas mākslas katedras docents, Tēlotājas 

mākslas katedras vadītājs. 
no 01.11.2001. Latvijas Universitāte, Tēlotājas mākslas katedras asociētais profesors, 

Tēlotājas mākslas katedras vadītājs. 
 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJU SKAITS: 
 
Publicēto zinātnisko darbu saraksts. 
Ir nopublicēts vairāk nekā 50 rakstu zinātniskos žurnālos, krājumos un kolektīvās 

monogrāfijās.  
Monogrāfijas - 6 
Mācību literatūra - 8 

  
Populārzinātniskas publikācijas.  
 
Laika periodā no l999. - 2003g. ir nopublicēts vairāk nekā 30 rakstu. 
 
Pārējās publikācijas.  
 
Vairāk nekā 40 publikācijas Latvijas   laikrakstos:    "Kultūras   avīze", "Saskarsme", 
"Labrīt", "Zeme", "Universitātes avīze", žurnālos "Ieva", "Una" u. c. 
 
Konferences.  
Laika perioda no l997-2003g piedalījos 20 dažāda mēroga konferences Latvija, 
Amerika, Krievija, Ukraina, Lietuva. 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA: 
 
23. 03. - 1. 04. 2000. USF (University of South Florida) USA nolasīju lekciju kursu 
"Mākslas loma studentu estētiskajā audzināšanā. Latvijas piemērs. ". 
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 vizuālas mākslas un mākslas vestures skolotajā studiju programmas direktors, 
 vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotāja 2-gadīgas studiju programmas 

direktors, 
 piedalos kultūras vēstures un mākslas vēstures skolotāja studiju programmu 

īstenošanā LU PPF Tēlotājas mākslas katedrā. 
 Docējamie un  no jauna sagatavotie  studiju kursi  akadēmisko  un profesionālo  

studiju programmās pašreiz ir Estētika, Ētika, Uzvedības kultūras filozofiskie 
jautājumi, Lietišķa etiķete un protokols. Mākslas uztvere un izpratne. Lietišķa 
saskarsme 

 
ORGANIZATORISKAIS DARBS: 

 Kopš 1. 09. 2000 Tēlotājas mākslas katedras vadītājs. 
 Starptautiskas konferences "No mākslas filozofijas līdz ikdienas estētikai " 2000. 

gada 23. - 25. septembrī orgkomitejas loceklis. 
 2002, 2003,2004 gados Galerija „Bastejs" Mākslas izstāžu kurators. 
 LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Domes loceklis. 
 Biznesa vadības koledžas redkolēģijas loceklis. 
 LU pedagoģijas studiju programmu padomes loceklis. 
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CURRICULUM VITAE 

 
                                                                  VULFS KOZLINSKIS 

 
Personas kods  02.03.51 - 10007 
Dzimšanas vieta  Jelgava 
Adrese  Marijas 1, Jūrmala, Latvija 
Telefons  +371 9207455 
Fakss  +371 3026980 
E-pasts  vulfs@cs.llu.lv 
 
IZGLĪTĪBA 
2004. gads Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra kursi – Leonardo da Vinči 
pilotprojekta LT/03/B/F/PP-171005 “Mācību programmas izveidošana ekspertu apmācīšanai 
kvalitātes ārējai novērtēšanai” – sertifikāts par “Ekspertu apmācības kursu” apgūšanu 
2001. gads Zviedrija- Seminārs “Lauksaimniecība kā atjaunojamo izejvielu ražotājs” 
1996. gads Izraēla –“Innovation in agribusiness” Sertifikāts 
1993. gads Latvijas Zinātnes padome – Dr. habil. oec. Diploms 
1991. gads Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte, Kursi ekonomikā - sertifikāts 
19987.- 1989. gads Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte, Doktora 
studijas - Diploms 
1975.-1978. gads Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Zinātnes kandidāts – Diploms 
1970. – 1974. gads Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Diploms 
 
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI UN ZINĀTNISKIE GRĀDI 
Profesors, Dr. habil. oec. 
 
DARBA PIEREDZE 
Kopš 2004 – Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola; Zinātņu 
prorektors  
Kopš 2003 – Starptautiskā Maģistru programmas “Uzņēmējdarbības ekonomika un vadība”; 
Vadītājs 
1999 - 2003 Latvijas – Norvēģijas Lauku attīstības un studiju centrs; Zinātniskais vadītājs; 
Kopš 1997 – Valsts profesors; 
1991-1997 – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes profesors; 
1994 – 2004 Agrobiznesa centrs; Prezidents; 
1985-1991 - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes docents; 
1978-1985 - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes; Lektors 
1974-1978 - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes; Zinātniskais 
līdzstrādnieks 
 
ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU VIRZIENI: 
     Biznesa makrovide Baltijā,  
    Nekustamā īpašuma tirgus. 
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VALODU PRASME 
Latviešu, Krievu Darba valodas 

Angļu  • Lasītprasme - Teicama  
  • Rakstītprasme – Laba  
  • Sarunvaloda - Laba 
   

 
ORGANIZATORISKAS AKTIVITĀTES 
Kopš 1991. gada Promocijas Darbu vadītājs Doktorantiem; 
Kopš 1999. gada Starptautisko konferenču un semināru rīkošana (darbs org. - komitejās un 
konferenču zinātnisko rakstu redkolēģijās). 
 
CITAS AKTIVITĀTES  
Kopš 1992. gada Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Loceklis;  
Kopš 1997. gada Izglītības Ministrijas Ekonomikas un vadības mācību programmu 
novērtēšanas komisiju Eksperts; 
Kopš 1999. gada Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Ventspils augstskolas zinātnisko 
rakstu redkolēģijas loceklis;  
Kopš 2004. gada Ventspils augstskolas Maģistru Valsts Eksāmenu komisijas priekšsēdētājs; 
Kopš 2004. gada Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas  
Valsts Eksāmenu komisijas priekšsēdētājs. 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS 

- Vairāk nekā 60 zinātnisko rakstu  
- Līdzdalība Latvijas Zinātnes Padomes zinātniskajos projektos (2004-2005): Baltijas valstu 

uzņēmējdarbības vides attīstības monitoringa sistēmas metodoloģiskās bāzes izstrāde un 
aprobācija. 

- Dalība starptautiskajās konferencēs ( 2 reizes gadā) 
- Ekonomikas un vadībzinātnes nozares Profesoru padomes loceklis LLU. 
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PUBLIKĀCIJAS  

1. „Evaluation of some business macro environment forecasting methods”. Līdzautore K. 
Guseva. Starptautiskās zinātniskās konferences „The Next Decade Challenges for 
Business” rakstu krājums. RSEBAA. Rīga, Latvija. 2006.g., lpp.188-198. 

2. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā. Mācību līdzeklis. Jelgava, 2005. 
3. “Biznesa makro vides tiesiskie aspekti”, Starptautiskā zinātniskā konference 

“Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai” (līdzautori: A. Vucāne, J. Vucāns), Jelgava, 
2004. gada aprīlī, lpp. 11 – 18 ; 

4. 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; 

5. “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.; 

6. BME: Social Component, International Scientific conference “Economic Science for 
Rural Development” (co-authors: A. Vucāne, J. Vucāns), Jelgava, Latvia, 2003; 

7. “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; 

8. 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; 

9. Planning of Socio-Economic Development in the Regions of Latvia, Scientific 
Conference “Agriculture in Globalising World”, Tartu, Estonia on June 1-2, 2001; 

10. “Business macro environment in the Baltic”, Proceeding of International Seminar 
“Economic policy, agriculture and future business development in the Baltic”, Jūrmala, 
Latvia, February 1-4, 2001; 

11. Research methods in Economics (with co-authors), Jelgavā, 2001; 
12. Maizes tirgus pētījums, Jelgavā, Latvija, 2001; 
13. 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; 

14. Role of Cooperation in dairy farming in Latvia. Proceeding of International Scientific 
conference, LAU, Jelgava, 2000; 

15. Results of agriculture support in Baltic States. Proceedings, Turība, Rīgā 1999; 
16. Cooperation - source of market power of agricultural product producers, Proceedings 

LAU, Jelgava, 1999; 
17. Capital as business limiting factor in rural areas. LAU, Jelgava, 1999; 

 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA  
- Studiju priekšmeti: Lauksaimniecības ekonomika 4 KP, Komercdarbība 2,5 KP; Biznesa 

Makrovide Baltijā 2 KP. 
- Socrates/Erasmus mācībspēks: Agricultural economics 4 CP; Business macro Environment 

in the Baltic’s 2CP. 
- Kopš 2003. gada Starptautiskās Maģistru programmas “Uzņēmējdarbības ekonomika un 

vadība” Vadītājs; 
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CURRICULUM VITAE 

 
                                                                  PĒTERIS KRĪGERS 

 
Adrese: Stabu ielā 77 – 2                                          Telefoni: darbā – 7035900                                               
Rīgā, LV – 1009                                                                       mājās - 7296770     
                                                                                                  mobilais – 9473975 
                                                                                                  e-pasts: krigers@lbas.lv 
 
PERSONAS DATI: 
Dzimšanas datums, gads:       22.08.1953. 
Ģimenes stāvoklis:                 precējies 
Tautība:                                  latvietis 
 
IZGLĪTĪBA: 
1979 – 1982             Maskavas valsts kultūras institūts, klātienes aspirantūra specialitātē 

“Kultūrizglītības darbs” 
1988             aizstāvēta pedagoģijas zinātņu kandidāta disertācija Latvijas Universitātes 

Zinātniskajā padomē, 1989.gadā piešķirts zinātniskais grāds 
1974  - 1978 Jāzepa Vītola Latvijas valsts konservatorija, augstākā izglītība specialitātē 

“Kultūrizglītības darbs” 
1972 Rankas (Gulbenes rajons) 13.lauku Profesionāli tehniskā mežsaimniecības skola, 

speciālā izglītība “Mežsaimniecības meistars” 
1960  -  1971            Tukuma rajona Irlavas vidusskola, vidējā izglītība 
 
DARBA PIEREDZE: 
11.2002. līdz šim laikam  Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs 
05.2004. līdz šim laikam  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas padomnieks                                               
03.2004. līdz šim laikam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Konsultatīvās padomes  

loceklis  
11.2001. –  01.2003.    Rīgas Domes pilnvarnieks a/s “Rīgas starptautiskā autoosta” 
11.1998. – 11.2002.     Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks 
09.1990. – 11.1998.     Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas  priekšsēdētājs 
09.1988. – 09.1990.        Jāzepa Vītola Latvijas valsts konservatorijas Kultūrizglītības darba katedras 

vadītājs, docents 
02.1985. – 10.1990.         Rīgas Kultūrizglītības darbinieku tehnikuma direktors 
 
VALODU PRASME: 
                                         Latviešu - dzimtā 
                                         Krievu  -   brīvi 
                                         Angļu - darbam nepieciešamajā apjomā 
                                          Vācu - sarunvalodas līmenī 
DATORPRASME:  MS Word 
PAPILDINFORMĀCIJA: B, C1 kategoriju autovadīšanas tiesības 
VAĻASPRIEKS:  Medības 
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CURRICULUM VITAE 

BORISS KUROVS 
  

Personas kods 260243-10106 

Dzimšanas vieta Rīga 
Adrese  Blaumaņa iela 27-4, LV-1011, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 9219037 
Fakss  

E-pasts  
  

Pilsonība Latvijas Republika 
  

Dzimums Vīriešu 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi Ekonomikas zinātņu doktora grāds, docents 

Darba pieredze  
  

Laika periods 2004.-līdz šim brīdim  

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Ievēlēts rektora amatā uz 5 gadiem atbilstoši Augstskolu likuma 
noteikumiem un RSEBAA Satversmei 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
  

Laika periods 2003.-2004. 

Profesija vai ieņemamais 
amats Padomes loceklis, docents 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
  

Laika periods 1997.-2003. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Ievēlēts rektora amatā uz 5 gadiem atbilstoši Augstskolu likuma 
noteikumiem un RSEBAA Satversmei 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
  

Laika periods 1993-1997. 

Profesija vai ieņemamais 
amats ievēlēts izpildinstitūcijas (ar nosaukumu „rektors”) amatā 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas koledža 
SIA 

  

Laika periods 1997.- līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais 
amats Vieslektors 
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Darba vietas nosaukums  
Leona Kozminski Uzņēmējdarbības un menedžmenta Akadēmija 
(Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management) 
(Polija) 

  

Laika periods 1990.-1993. 

Profesija vai ieņemamais 
amats Biznesa Centra direktors 

Darba vietas nosaukums  SIA "LSA - Kontakts" 
  

Laika periods 1984.-1989. 

Profesija vai ieņemamais 
amats Vadības un ekonomikas katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums  Latvijas PSR Tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas celšanas 
institūts 

  

Laika periods 1983. 

Profesija vai ieņemamais 
amats Docents 

Darba vietas nosaukums  LVU Ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrādes organizācijas 
katedra 

  

Laika periods 1982. 

Profesija vai ieņemamais 
amats Priekšsēdētājs 

Darba vietas nosaukums  LVU Arodkomiteja 
  

Laika periods 1980.-1982. 

Profesija vai ieņemamais 
amats Vadītājs 

Darba vietas nosaukums  LVU Mācību metodiskā pārvalde 
  

Laika periods 1971.-1981. 

Profesija vai ieņemamais 
amats Dekāna vietnieks, docents, vec. pasniedzējs, asistents 

Darba vietas nosaukums  LVU Ekonomikas fakultāte 
  

Izglītība  
  

Laika periods 1993.  

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 
Iegūts ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.) 
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Izglītības iestādes nosaukums 
un veids Latvijas Universitātes habilitācijas un promocijas padome 

  

Laika periods 1976.-1977. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 
Iegūts ekonomikas zinātņu kandidāta grāds 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids LVU Neklātienes aspirantūra 

  

Laika periods 1967. – 1971. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrādes organizācijas 
specialitāte. Kvalifikācija: inženieris - ekonomists 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids Latvijas Valsts Universitātes Ekonomikas fakultāte 

  

PRASMES  
  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu valoda x   x   x   

Poļu valoda x   x   x   

Angļu valoda  x   x    x 

  
  

Citas prasmes Windows, Internet 
  

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA  
  

LZP, valsts finansēto vai 
Starptautisko pētījumu projektu 

dalībnieks vai vadītājs 

NVA ESF projekts „Jaunu nodarbinātības iespēju izpēte uz zināšanām 
balstītā sabiedrībā cilvēkresursu un mūžizglītības aspektā Kurzemes 
reģionā”; RSEBAA – projekta partneris; RSEBAA pārstāvji: V. Kozlinskis, 
B. Kurovs, K. Guseva; citi dalībnieki: Ventspils Augstskola; izpildes 
termiņš: 06.2006.-06.2007.g. 
LR ZM projekts „Lauksaimniecības un lauku atbalsta politika Latvijā un 
citās ES dalībvalstīs: potenciāls ražošanas attīstībai un konkurētspējas 
paaugstināšanai”; RSEBAA – projekta vadītājs; Dalībnieki: D. Jasjko, B. 
Kurovs; Izpildes termiņš: 05.2006.-11.2006.g. 
PHARE-ACE Pētījums P97-8213-R Valsts Iepirkumi; Dalībnieki: 
B.Kurovs, A.Limanskis; zinātniskā atskaite; 1999.g.; Thessaloniki 
Universitāte; Thessaloniki, Grieķija. 

  

Latvijas vai starptautisko 
projektu un programmu 

ekspertu padomju, komisiju 
loceklis 

Viļņas Gediminas Tehniskās universitātes Pētniecības žurnāla 
„Bizness: teorija un prakse” redaktoru kolēģijas loceklis; 2005.g.  
Ziemeļvācijas Informācijas Akadēmijas Žurnāla „Biznesa Ekonomika
un Menedžments” redaktoru kolēģijas loceklis; 2003.g.   
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PUBLIKĀCIJAS ATBILSTOŠAJĀ 
ZINĀTŅU NOZARĒ  

raksti recenzētos izdevumos
monogrāfijas

mācību grāmatas
mācību līdzekļi (izdoti

reģistrētos apgādos)
populārzinātniskas 

publikācijas 
citas publikācijas 

 
“Intelektuālās uzņēmējdarbības fenomens un intelektuālās
uzņēmējdarbības rašanās modeļi Latvijā”; līdzautors I.Senņikova; 
rakstu krājums; 2006.g.; Viļņas Gediminas Tehniskās universitātes
Pētniecības žurnāls „Bizness: teorija un prakse”, Viļņa, Lietuv 
 
„Zināšanu vadība un kapitalizācija”; līdzautors I.Senņikova; rakstu
krājums; 2006.g. jūnijs; Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitāte; 
VII starptautiskā zinātniski–praktiskā konference "Menedžmenta un 
mārketinga teorija un prakse"; Minska, Baltkrievija; 328.lpp. 
 
“Latvijas informācijas un sakaru tehnoloģijas attīstība no 
uzņēmējdarbības perspektīvas”; līdzautors A. Limanskis; rakstu 
krājums; 2005.g. jūlijs; Ventspils Augstskola; Starptautiskā zinātniskā 
konference “Information society and modern business”; Ventspils, 
Latvija. 
 
„Biznesa izglītības programmu mārketings”; līdzautors K.Kants;
rakstu krājums; 2005.g. maijs; Baltkrievijas Valsts ekonomikas 
universitāte; VI starptautiskā zinātniski–praktiskā konference 
"Menedžmenta un mārketinga teorija un prakse"; Minska, Baltkrievija;
332.lpp. 
 
„Latvijas uzņēmējdarbības diagnostika”; līdzautors A.Limanskis;
rakstu krājums; 2005.g. maijs; Baltkrievijas Valsts ekonomikas 
universitāte; VI starptautiskā zinātniski–praktiskā konference 
"Menedžmenta un mārketinga teorija un prakse", Minska, Baltkrievija;
332.lpp. 
 
„Valsts Iepirkumi Latvijā un Rietumvirzienā”; līdzautors A.Limanskis;
zinātniskā atskaite; 2001.g. marts; 51. Starptautiskā Atlantiskā
Ekonomiskā Konference „The Impact of Opening Up the Public
Procurement Market to Domestic Production”; Atēnas, Grieķija. 
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CURRICULUM VITAE 
 

IRINA KUZMINA 
DZIMUSI: 1957. g.  

DARBA VIETA: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un Biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA) 
DARBA VIETAS ADRESE: Meža iela 1, k.2, Rīga, LV – 1048, Latvija, tel. 7807962. Mob. 9610918, e-

mail: kira@rsebaa.lv; kuzmina@one.lv  
 
IZGLĪTĪBA UN IEGŪTĀ KVALIFIKĀCIJA: 

2006 LU Ekonomikas un vadības zinātņu profesoru padomes lēmums par ievēlēšanu 
asociētā profesora amatā Ekonomikas zinātņu nozares Grāmatvedības uzskaites teorijas 
apakšnozarē. 

2004 Lielbritānijas Finanšu analītiķu institūts. „International Accounting Standards (IAS)”. 
Diploms. 

2003 Starptautiskā grāmatvežu asociācija – International Association of Book-Keepers (IAB, 
Lielbritānija). Diploms: The level 3 Diploma in Accounting&Advanced Book-keeping. 

2002 Starptautiskā grāmatvežu asociācija (IAB, Lielbritānija). Sertifikāts par vidējo līmeni 
starptautiskajā grāmatvedībā. International Association of Book-Keepers (IAB). 
Intermediate level examination in Book-keeping 

1999 Latvijas Universitāte, iegūts ekonomikas doktora zinātniskais grāds. Promocijas darba 
tēma: “Latvijas uzņēmējdarbības sociālie un ekonomiskie aspekti pārejas periodā uz 
tirgus ekonomiku”. Rīga  

1999 CEEMAN seminārs – tālmācības biznesa izglītība. Rīgas Ekonomikas augstskola. 
Rīga. 

1998 CEEMAN seminārs augstskolas vadītājiem „Kvalitāte izglītībā – kvalitāte biznesā”. 
Rīga. 

1996 ISO 9002 kvalitatīvā menedžmenta sistēmas apmācība. MANCAT, Mančestera, 
Lielbritānija 

1995 Latvijas Universitāte un Moore Stephen (Lielbritānija) audita firma. Audits un 
grāmatvedība. Rīga 

1992 Rīgas Tiesību centrs. Starptautiskā grāmatvedības sistēma. Rīga 
1992 – 1993 Izglītības Ministrijas menedžmenta kursi, org. Seneka koledža, Kanada. Rīga 
1974 – 1979 Jaroslavļas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultāte,  

ekonomista – grāmatveža specialitāte. Krievija. 
 
DARBA PIEREDZE:  

1992-š.d. Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 
(RSEBAA): 

  2005  Studiju kvalitātes vadītāja 
 2004  Mācību daļas vadītāja 
 2000  Ekonomikas un finanšu katedras asociētā profesore 

1998-1999 Mācību daļas vadītāja 
 1995-2002 Ekonomikas un finanšu katedras vadītāja 
 1992–1995 Lektore 

1993-š.d. SIA “Bilance Serviss” direktore   
2002-2004 Baltijas-Āzijas finanšu korporācija, galvenā grāmatvede 
1987-1991 Enerģētikas un Rūpniecības Ministrijas izglītības centrs, lektore 
1979-1993 Rīgas vieglās rūpniecības tehnikums, pasniedzēja. 

 
PAPILDUS ZIŅAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU (LĪDZ Š.D.): 

2003 Starptautiskās kvalifikācijas programmu pasniegšana grāmatvežiem un 
finansētājiem:  
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- GAAP /Generally Accepted Accounting Principles – Lielbritānijas 
starptautisko grāmatvežu asociācijas programma, kurai ir divi līmeņi: 
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); 

 
2004  Žurnāla „Finansists” SGS nodaļas redaktore. 
 
2005 Starptautiskā zinātniskā Žurnāla International Management Journals Editorial 

Advisory Board. htpp://www.managementjournals.com  
 
2005 Institute of Professional Financial Managers (Lielbritānija) – akreditēta lektore. 
 
2005 Latvijas zvērināto revidentu asociācijas kvalifikācijas eksāmena komisijas 

loceklis kursā „Finanšu grāmatvedība”. 
 
MĀCĪBU GRĀMATU UN MĀCĪBU  LĪDZEKĻU SAGATAVOŠANA: 

- Kuzmina I., F.Dunn (2005). Международные стандарты финансовой отчетности. 
Institute of Professional financial Managers (U.K.). Учебное пособие. ISBN 9984-
9817-0-3. Rīga: АВС Balt  – 288.lpp. 

- Kuzmina I. (2003). Vadības grāmatvedība. Lekciju kurss. Rīga: RSEBAA - 86.lpp. 
 
VALODAS:    Krievu, latviešu, angļu 
 
PĒTNIECISKĀS AKTIVITĀTES: Uzņēmējdarbības attīstība Latvijā, Grāmatvedības attīstības 

perspektīvas ES. 
 
PUBLIKĀCIJU SARAKSTS: 
 
Zinātniskās publikācijas vispāratzīto recenzējamo izdevumu sarakstā: 

1. The concept of Fair value and the International Financial Reporting Standards. LU zinātņu 
krājums, Riga, LU, 2006. (atdots publikācijai). 

2. Self-employment as a type of economic activity: nature and definition (T.Minajeva, 
S.Devjtovska) // The Next challenges for Business. Proceedings. Riga, 2006, p. 317 – 327. 

3. 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). 

4. Latvian Accounting System and IFRS // Information Society and Modern Business // 2-nd 
International Conference / Ventspils. Yuly 1-2, 2005. (atdots publikācijai). 

5. 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 

6. 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. / Ashgate. ISBN 0754630609. London 2003, p.153-164. 

7. Termina “Uzņēmējs” attīstība // Uzņēmējdarbība  un tās tiesiskā vide. Starptautiskā zinātniskā 
konference.  Biznesa augstskola Turība / Rīga 2002, p.158-163. 
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Zinātniskās publikācijas LZP izdevumos: 
8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs: 

1. Accounting, Audit ana Takses: Development and Trends of Theory and Practice // University 
of Latvia, Faculty of Economics and Management, Accountancy Institute, Riga, 10 February, 
2006. 

2. The Next Decade Challenges for Business // RISEBA, Riga, February 2-3, 2006. 
3. 3rd International Conference on Accounting and Finance in Transition (ICAFT–2005) The 

University of Greenwich (U.K.). London. July 13-16, 2005. 
4. Information Society and Modern Business // 2nd International Conference / Ventspils 

University, Ventspils. July 1-2, 2005. 
5. Innovation and Development of Knowledge-based Interpreneurship // Baltic – Dynamics 2004 

/ hosted by  Latvijas Tehnoloģijas Centrs.  Rīga. September 09–11, 2004. 
6. Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide // Starptautiskā konference / Biznesa Augstskola Turība. 

Rīga, 2002. 
7. Economic Integration issues of Central and Eastern European Countries into European Union 

// Rēzekne 1999. 
8. 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. 

9. 22nd ISBA National Small Firms Policy and Research Conference European Strategies, 
Growth and Development // Leeds Business School / 17 – 19 November. Leeds, UK, 1999. 

10. Internationalizing Entrepreneurship Education and Training // IntEnt99. 9-th annual 
Conference / June 14-16. Sofija, Bulgārija, 1999. 
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CURRICULUM VITAE 

 
TĀLIS LAIZĀNS 

 
Personas kods 150457-11300 

Dzimšanas vieta Latvija 
Adrese  Dzirnavu iela 72 - 8, LV 1050, Rīga, Latvija 

Tālrunis +371 2945 9728 Mobilais tālrunis +371 2945 9728 
Fakss  

E-pasts tlaizans@rsebaa.lv;  talis@apollo.lv  
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimums Vīr. 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Mg. Oec 

DARBA PIEREDZE  
  

Laika periods Septembris 2005 – līdz šim 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā biznesa ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskola 

Laika periods Oktobris 2005 – Marts 2006 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Projekta vadītājs 

Darba vietas nosaukums  AS “Eko investors” 

Laika periods Augusts 2003 – Septembris 2004 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Finanšu direktors, valdes loceklis 

Darba vietas nosaukums  AS “Latvijas Pasts” 

Laika periods Septembris 2002 – Augusts 2003 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Docents, Programmas konsultants 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Tehniskā Universitāte Rīgas Biznesa skola 

Laika periods Augusts 2001 – Augusts 2002 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Izpilddirektors 

Darba vietas nosaukums  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 

Laika periods Marts 1997 – Jūlijs 2001 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Priekšsēdētāja biedrs 
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Darba vietas nosaukums  LR Vērtspapīru tirgus komisija 
 

Laika periods Novembris 1992 – Marts 1997 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Resursu  departamenta direktors 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Investīciju banka (pašlaik Nordea Bank Finland Plc Latvijas 
filiāle) 

  

IZGLĪTĪBA  
  

Laika periods Septembris 1996 – Jūnijs 1998 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

M Oec, ekonomikas maģistrs 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods Septembris 1990 – Augusts 1991 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte Starptautisko attiecību institūts 

Laika periods Septembris 1975 – Augusts 1980 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Dipl Eng, inženieris-celtnieks 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Tehniskāl Universitāte 

Laika periods Maijs 2003  

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

CEEMAN, 4.th International Management Teacher’s Academy, 
IEDC, Bled, Slovenia 

Laika periods Octobris 2000  

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

IOSCO Training Program “Securities Regulation in the New 
Economy” 

Laika periods Marts 2000  

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

EU Senior Government Officials Program “Insight Europe” London, 
Brussels 
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PRASMES  
  

Dzimtā valoda latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Angļu X   X   X   

Krievu X   X   X   

  
  

Citas prasmes Autovadītāja licence  
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Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē  

raksti recenzētos izdevumos

monogrāfijas 

mācību grāmatas 

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos
apgādos) 

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

 Kapitāla struktūra un tās pārvaldība// Finansists, Nr.5 (11), Rīga; 
Inflācija // Finansists, Nr.4 (10) 2005, Rīga; 
Uzņēmējdarbības reorganizācija // Finansists, Nr.4 (10) 2005, Rīga; 
Finanšu pārvaldības mērķi un uzdevumi // Finansists, Nr.3 (9) 2005, 
Rīga; 
Par faktoriem, kas mūs motivē aizņemties naudu bankā // 
Psiholoģijas Pasaule, Nr. 2, 2004, Rīga; 

  Latvijas uzņēmējsabiedrības un eiro ieviešana // Latvijas Ekonomists, 
Nr.11, 2003, Rīga; 
Latvijas uzņēmējsabiedrības un eiro ieviešana // Rakstu krājums 
„Kas jāzina uzņēmējam par Eiropas Savienību”, Rīga, 2003; 
Consequences of Stock Market Convergence in Europe for the 
Latvia and Baltic States // Finances and credit: problems, 
conceptions, management, Scientific papers, Volume 644, Riga, 
2001, pp 369 – 377; 
Grāmatvedības normatīvās bāzes veidošanas problēmas Baltijas 
valstīs // Bilance Nr.13(25) 2001, Rīga, 8 lpp.; 
Accounting Standards in Latvia // Presentation, International 
Symposium “Accounting Standards in the Baltics”, 2001.31.05., 
Rīga; 
Latvia on the Way to Integrated Supervision of Financial Market 
and Capital Market, with V.Gustsons // Formation and Establishment 
of Emerging Capital Markets, Scientific Publication, Bishkek, 
Technologiya, 2000, 138 – 147 lpp.; 
Finansu tirgus uzraudzības attīstības tendences Latvijā un pasaulē 
(Financial Markets Supervision – Trends in the World and Latvia) 
// Nauda, bankas, vērtspapīri, LU Ekonomikas un vadības fakultātes 
Finansu institūta zinātniskie raksti 2.krājums, Datorzinību Centrs, R., 
2000., 75-88 lpp.; 
Korporatīvās vadības pamatprincipu ievērošana - nepieciešams 
priekšnoteikums ceļā uz ES (Corporate Governance – precondition 
in the way to the EU) //Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas 
ceļā uz ES, Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 
Rēzeknes augstskola, 2000, 253-256 lpp.; 
Latvijas vērtspapīru tirgus uzraudzība pašreizējā laika posmā 
(Supervision of the Domestic Securities Market) // Naudas, kredīta 
un nodokļu politika, 1.krājums, LU Ekonomikas un vadības fakultātes 
Finansu un kredīta katedras zinātniskie raksti, Datorzinību Centrs, R., 
1998., 96-102 lpp.; 

The Development of Latvian Debt Instruments Market//referāts, 2nd 
International Bond Congress, Varšava, 1996.24.-26.11; 

  

Piedalīšanās ar referātu 
(jebkura veida) 

starptautiskās zinātniskās 
konferencēs un kongresos 

Starptautiska konference, Oktobris 2000, Prāga, International 
Conference, World Bank, Report “The Way to the Single 
Supervisory Authority” 
Starptautiska konference, Jūnijs 1999, Prāga, World Bank Annual 
Conference, Report “The Role of the Securities Market Regulator 
During the Crisis” 
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CURRICULUM VITAE 
GUNDEGA LAPIŅA 

Adrese: Aizkraukles 21, Rīga LV-1006 
Tālr. Nr.:     9178592      
E-pasts:     gundegal@edi.lv  
Tautība:     latviete 
Dzimšanas dati:   23.04.1965 
 
IZGLĪIĪBA:   
Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultāte, (no 2003 ) studijas doktorantūrā 
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola (1995 –1997), skolvadības specialitāte, 
pedagoģijas maģistrs 
Latvijas Universitāte (1983 – 1989) Fizikas un matemātikas fakultāte, fiziķa, pedagoga diploms 
 
DARBA PIEREDZE: 
No 2000            Latvijas Tehnoloģiskais centrs, projektu vadītāja 
1999 – 2000      Marketinga nodaļa SIA “RD International”, personāla apmācības vadītāja  
1997 – 1999      Rīgas Tehniskā Universitāte, Tālmācības studiju centrs, projektu vadītāja 
1995 – 1998      SIA IMPRO, rotaļu grupas vadītāja, starptautisko tūristu grupu vadītāja  
1989 – 1991      Rīgas Tehniskā Universitāte, fizikas pasniedzēja 
1987 – 1992       Latvijas Universitāte, laborante 
1986 – 1987       Rīgas 50.vidusskola, fizikas skolotāja 
 
CITA SVARĪGA PIEREDZE: 
No 2003          Darbība EK Pētījumu un tehnoloģiskās attīstības 6.Ietvarprogrammas  
                       Nacionālajā kontaktpunktā Inovāciju programmā 
No 2000         Projektu vadība, piedalīšanās starptautiskos semināros un       
                       starptautiskas nozīmes pasākumu organizēšana EK Inovāciju Rosināšanas   
                       Centru tīkla (IRC Network) ietvaros. 
1999 Seminārs “Effective Business Presentations”, CENTRIS Consultancy 

Seminārs “Principles and Practice of 5 Dimensional Management”, CENTRIS 
Consultancy. 

1999 Mācības Heriott-Watt Universitātē Edinburgā, starptautiska tālmācības eksperta 
apliecība. 

1997 – 1999     PHARE projekta vadība PHARE Daudzvalstu Tālmācības Programmas  
                        ietvaros  (partneri Lielbritānijā, Lietuvā, Igaunijā). 
1997                  Projektu vadītāju kursi, Latvijas Universitāte. 
 
PRASMES: 
Valodas:           Latviešu (dzimtā), angļu (ļoti labi), krievu (labi) 
Datori:              Word, Excel, Internet, MS project, MS PowerPoint utt. 
Citas:               “B” kategorijas autovadītāja apliecība 
 
PUBLIKĀCIJAS:  

1. “RTU Elektronikas Profesionālās studiju programmas analīze un perspektīvā attīstība”, 
Pētījumi Pieaugušo Pedagoģijā, Rīga , Latvijas Universitāte, 2005, LU Akadēmiskais apgāds. 

2. “Innovation Oriented University-Industry Collaboration Models in Electronic Engineering”, 
EAEEIE 16.konfernece , Lappenranta, Somija, 06.06.05. 

3. “Higher Education Driving Role for the Knowledge-based Economy: Finnish Lessons for 
Latvia.”, Baltic Dynamics konference, Rīga, septembris 2004. 

4. Higher Education's Role as a Driver for Knowledge-based Economies: Finnish Lessons for 
Latvia, Knowledge Based entrepreneurship, 2005, Knowledge Economy, EFFEELLE 
EDITORI, Itālija 
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5. “IRC LATVIA Marketing of Value Added Services” Baltic Dynamics konference, Viļņa, 
2003.gada 17.maijs. 

6. “Eiropas Savienības programmas uzņēmumu atbalstam jaunu produktu izstrādē un 
tehnoloģiju mārketingā” BIZNESA DIENAS 2002 Forums: Inovācijas un kvalitāte biznesā, 
2002.gada 9.novembris. 

7. “Business Opportunities in Latvia” 5th Frankfurt Venture Capital Congress. 2002.gada 
5.novembris. 

8. “Best Practice in Latvian-Finnish Food Processing Sector” Konferencē “The Future for 
Nordic Food  Innovation in a European Context, Stokholma, 2002.gada 29.janvāris. 

9. “Baltic-Nordic Co-operation on innovation Support and Trans-National Co-operation”, 6th 
IRC Tīkla gadskārtējā konference, Marseļa, 2001.g. oktobris. 

10. “Tailor Made Approach to Technology Transfer – Case studies and Perspectives”, Baltic 
Dynamics konference, Rīga, 2001.g. septembris. 

11. “IRC LATVIJA: Iespējas atrast Eiropas partneri”, Karjera, 2001.g. maijs. 
12. “Kāds labs padoms lieti der gan pašam, gan citam”, Latvijas Vēstnesis, 2001.g.februāris. 
13. “Neturiet sveci zem pūra!”, Biznesa Partneri, 2000.g. decembris. 
14. “Project MEBA in the Implementation of New Technologies in Education”, Baltic 

information Technology Journal, 1999.g. jūnijs. 
15. “Information Technology in the Development of Open and Distance Learning Course “Pre-

School Management”, Baltijas tālmācības konference Kauņā, 1999. oktobris. 
 
INTERESES:  aktīvs dzīvesveids, ceļojumi, sports, dārzkopība, rokdarbi. 
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CURRICULUM VITAE 
                                 LĪGA LEITĀNE 

Adrese Murjāņu iela  25, LV-1024, Rīga , Latvija 
Tālrunis 7523559 Mobilais tālrunis 9476933 

Fakss Izņemiet iedaļu, ja tā nav būtiska (skat. norādījumus) 
E-pasts liga@rsebaa.lv 

Pilsonība Latvijas Republika  

Dzimšanas datums 15.03.1975 

Dzimums siev. 

DARBA PIEREDZE  

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 
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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   
 Latvijas nodokļu konsultantu sertifikāts –nodokļu konsultante 
 Institute of Finansial Accountants. Diploma in International 

Accontanting Standards. 
 Sertifikāts par psiholoģiskās apmācības kursu rīcībai ekstremālās 

situācijās 
 KPMG Šveices sertifikāts par programmu” Darbs ar
aizdevumiem” 

 Seminārs “ Konfliktējošā saskarsme” 
Piedalīšanās projektos  

Laika periods  05.2006-šodien 
Projekta veids Projekta tēma „Lauksaimniecības un lauku atbalsta politika 

Latvijā un citās ES dalībvalstīs: potenciāls ražošanas attīstībai un 
konkurētspējas paaugstināšanai.” Pasūtītājs Latvijas Republikas 
Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienests. 

Laika periods  04.2006-šodien  
Projekta veids LR Vides ministrijas projekts ar tēmu „Biodegvielas izmantošana 

un vides prasību integrēšana reģionālajos biocentros. 
Laika periods  04.2006-šodien  
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 
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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” Ziņojumu krājums Banku augstskola 2001.gads. 

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.Žurnāls „Finansists” Peļņa par akciju” 
9.Žurnāls „Finansists” Pamatlīdzekļu uzskaite ( 16 SGS) 

2005.gads Nr. 1 
10. Žurnāls „Finansists” Pārskats pēc 1 SGS .  
11. Žurnāls „Finansists  18 SGS Ieņēmumi  

Экономический эффект использования инновативного
продукта – биотоплива”Kijeva, rakstu krājums  

 Darbs pie disertācijas  par tēmu „„Investīciju problēmas
enerģētikā Latvijā 

 
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un

publikācijas: 
2001.gads 
1. 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. 

2. Piedalīšanās 2 pasaules latviešu zinātnieku kongresā  ar
referātu “ Nodokļi, valstiski ekonomiskā attīstība un
sabiedrības loma tajā.”2001.gada 14-15 augusts, tēžu
krājums. 

3. Piedalīšanās 2 pasaules latviešu zinātnieku kongresā ar
referātu “ Enerģētikas finansēšana un mārketinga
komunikāciju loma tanī.”2001.gada 14-15 augusts, tēžu
krājums. 

2002.gads 
4. 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. 

5. Piedalīšanās Starptautiskajā  zinātniskajā konferencē LU
2000.gadā ar referātu “ Banku loma enerģētikas nozares
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PĒTNIECISKĀ DARBĪBA UN 
PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKAJĀS
KONFERENCĒS : 

 

finansēšanā.” , publikācija 
6. 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. 

7. Piedalīšanās Starptautiskajā zinātniskajā  konferencē LU
2001.gadā ar referātu “Energetic and development problems
of economy inLatvia”, publikācija. 

2003.gads 
8. Piedalīšanās Starptautiskajā zinātniskajā konferencē HI

2003.gada 13. februārī  ar referātu” The Tendencies of
Latvian Energy Balance”, publikācija. 

9. Piedalīšanās Starptautiskajā zinātniskajā konferencē
Ventspilī. 2003.gada  ar referātu “The Problem of Energetic
and Development of Latvian Economy”, publikācija. 

10. Piedalīšanās Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Kauņā
Lietuvā  ar referātu ”Seience and Energetic business
cooperation posibilities and Latvia” 2003.gada 15-16 maijs
publikācija 

11. Piedalīšanās Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Rīgā 
Tirgus ekonomika valsts integrācijas apstākļos, problēmas 
perspektīvas, ar referātu “ Latvijas  enerģētikas attīstība
Eiropa integrācijas kontekstā” 

         2004.gads 
12. Piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē  un

publikācija Tartu, Igaunija The Problem of Energetic and
Development of Latvian Economy” Zinātnisko rakstu
krājums Tartu 

13. Piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē un
publikācijā  Minskā , Baltkrievijā «Инвестирование и
возможности использования солнечной энергии» 

 2005.gads 
14. Latvijas Grāmata , Jumava 2004.gads Raksti „Tranzīts

Latvijā „ „Rūpniecības attīstība „ 
15. Žurnāls „Finansists” Peļņa par akciju” 
16. Žurnāls „Finansists” Pamatlīdzekļu uzskaite ( 16 SGS) 

2005.gads Nr. 1 
17. Žurnāls „Finansists” Pārskats pēc 1 SGS .  
18. Žurnāls „Finansists  18 SGS Ieņēmumi 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  
 



© RSEBAA       maģistra studiju programma “Personāla vadība” 

 233

CURRICULUM VITAE 
VITAUTS LIEDE 

Dzimšanas datums: 13.08.1951. 
Adrese: Nīcgales iela 21 – 21, Rīga, LV 1035 
Telefons: 9215460 (mob.), m.7578477 
E – mail: liede@lanet.lv 
 

IZGLĪTĪBA: Augstākā, ekonomists 
1969-1974 Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāte 
1974-1978 Maskavas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultāte, aspirantūra 
 
DARBA PIEREDZE: 
2001 – pašreiz  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola. 

Docents bakalaura un maģistra programmās. Specializācija priekšmetos:  
• nauda un bankas; 
• banku pārvaldīšana; 
• menedžments; 
• personāla vadība; 
• finanšu tirgus. 

1997 – 2001 A/s “Latvijas Krājbanka” 
 Uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs. 
 Klientu apkalpošanas pārvaldes vadītājs. 
1994 – 1997 A/s “Latvijas Unibanka” 
 Kreditēšanas pārvaldes vadītājs. 
 Kredītu nodaļas vadītājs. 
 Restrukturēšanas daļas vadītājs. 
1993 – 1994 “REKO” banka 
 Valdes loceklis, kredītu vadītājs. 
1991 – 1993 Rīgas pilsētas TDP izpildkomiteja. 
 Ekonomikas pārvaldes vadītājs. 
 Ekonomisko reformu daļas vadītājs. 
1978 – 1991 Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte 

Vecākais pasniedzējs, specializācija: plaša spektra mācību kursi    vadīšanas 
teorijā un praksē. 
 

DARBA PIEREDZE, DARBA SAVIENOŠANAS KĀRTĪBĀ: 
1991 – pašreiz Latvijas Universitāte, Ekonomikas un Vadības fakultāte; lektors, pašreizējā 

specializācija: menedžments, personāla vadīšana 
 
PAPILDIZGLĪTĪBA: 
1999 Stažēšanās Rabobankā – Nīderlandē 
1994-1995 Stokholmas ekonomikas augstskola: 
 Zviedrijas Centrālās bankas programma 
 “Latvijas finansiālā sektora pārorientācija” 
1994-2001 Vairāk kā 10 speciālās  apmācību programmas banku zinībās: kreditēšana, 

finansu analīze, menedžments, grāmatvedība, mārketings u.c. – sertifikāti. 
 
SPECIĀLĀS ZINĀŠANAS:  
 Eksperts menedžmenta,kreditēšanas, banku klientu apkalpošanas un 

marketinga jautājumos. Lielu projektu un struktūru vadītājs šajās jomās 
Latvijas komercbankās. 
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VALODU PRASME: Latviešu valoda – dzimtā valoda 
 Krievu valoda – izcili 
 Angļu valoda –  brīvi 
 
CITAS PRASMES: iemaņas darbā ar datoru (MS office) 
 
ATSAUKSMES: Saņemamas pēc pieprasījuma 
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CURRICULUM VITAE 
 

STAŅISLAVA LUPTAKOVA 
 

Vārds, uzvārds Staņislava Luptakova 
Dzimšanas datums  
Darba vieta Comenius Universitātes Menedžmenta fakultāte, Bratislava, Slovākija 
Ieņemamais amats Lektore, asociētā profesore 
  
IZGLĪTĪBA 

2000 Comenius Universitātes Menedžmenta fakultāte. Bratislava, Slovākija.  
Doktora disertācijas tēma: Konflikts un tā risinājums organizācijā: veids kā uzlabot 
efektivitāti 

1998 Cornell Universitāte, Aisaka, NY, ASV  
Pamatstudiju programma „Personālvadība” 

1994 Comenius universitātes Filozofijas fakultāte, Bratislava, Slovākija 
Diplomdarba tēma: Testēšana angļu valodā (kā svešvalodā) 

1994 Comenius universitātes Filozofijas fakultāte, Bratislava, Slovākija 
Humanitāro zinātņu maģistre 
Specializācija: angļu un slovaku valodas un literatūra. Papildus specializācija: 
pedagoģija, mācīšana un apmācība  

1994 Comenius universitātes Filozofijas fakultāte, Bratislava, Slovākija 
Nokārtoti valsts eksāmeni psiholoģijā, apmācības un pedagoģijas metodikā  

1994 Comenius universitātes Filozofijas fakultāte, Bratislava, Slovākija.  
Humanitāro zinātņu bakalaure 
Nokārtoti valsts eksāmeni angļu un slovaku valodā un literatūrā 

  
PĒTĪJUMU UN PEDAGOĢISKĀ PIEREDZE 

2001. – šim 
brīdim  

Researching power distance as a characteristic of Slovak culture, 
examining communication and decision-making styles of Slovak 
managers, analyzing the usage of performance appraisal and attitude of 
managers towards it. Pētījumā tika aptaujāti 512 dažāda līmeņa vadītāji no 
dažādām sabiedriskām un privātām institūcijām un no vairākiem 
Slovākijas reģioniem 

2000. - šim 
brīdim   

Starptautisko programmu dekāna vietniece, Zinātniskās padomes locekle, 
maģistru un bakalaura līmeņa eksāmenu Valsts eksaminācijas komitejas 
locekle, Comenius Universitātes Menedžmenta fakultāte 

1998. - šim 
brīdim  

Tiesnese "Case Challenge" – ikgadējā, starptautiskā situāciju analīzes 
konkursā, kas tiek rīkots WEMBA programmas ietvaros, Comenius 
Universitātes Menedžmenta fakultāte 

1995. - šim 
brīdim  

Organizēju apmācību kursus vidusskolu skolēniem un studentiem, 
maģistra darbu vadītāja, izstrādāju un vadīju iestājeksāmenus Comenius 
Universitātes Menedžmenta fakultāte. 

1995. – 2001.  Uzņemšanas eksāmenu komisijas locekle, piedalījos pētījumā 
Management and Use of Human Resources as Main Non-Investment 
Factor in Development and Increase of Efficiency of Slovak Economy. 
Pētījumu finansiāli atbalstīja Slovākijas Izglītības ministrijas Zinātnes 
atbalsta aģentūra (VEGA) 

DARBA PIEREDZE 

1994 – šim 
brīdim  
 

Comenius Universitātes Menedžmenta fakultāte, Bratislava, Slovākija. 
Lektore, asociētā profesore: Konfliktu risināšana (maģistrantiem), 
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Personālvadība (bakalaura, maģistra un vadības līmenis). Organizāciju 
uzvedība (maģistrantiem) Lektore: Ievads vadībzinībās 

1995. gada 
pavasaris, 
rudens  

Comenius Universitātes Jesenius Medicīnas fakultāte, Martina, 
Slovākija Veselības aprūpes vadība 

  

IZGLĪTĪBAS PAPILDINĀŠANA 

2002. gada 
februāris – 
marts 

Starptautiskā pasniedzēju tālākizglītības programma, IESE Navaras 
Universitāte, Barselona, Spānija.  
Apguvu situāciju analīzes rakstīšanu un metodoloģiju to pielietošanai 
apmācību procesā 

1999. gada 
aprīlis – maijs, 
2000. gada maijs 

Vieslektore Catholique Louvain-la-Neuf Universitātē, Beļģijā TEMPUS 
projekta S_JEP 12491-97 ietvaros 

1998. gada 
novembris 

Vieslektore Manchester Metropolitan Universitātē (Liebritānija), 
TEMPUS projekta S_JEP 12491-97 ietvaros 

1998. janvāris – 
maijs  

Neatkarīga pētnieciska programma Ražošanas un darbaspēka 
mijiedarbības skolā, Cornell Universitāte, Ņujorka, ASV 

1995. gada jūnijs 
– augusts  

Personāla attīstības programma Cornell Universitātē, Ņujorka, ASV 

1995. gada 
aprīlis 

Zinātniskais komandējums Menedžmenta attīstības centrā Wichita Valsts 
Universitātē, Kanzasa, ASV 

  
PUBLIKĀCIJAS 

Stanislava Luptakova un Branislav Vargic (2003): Performance Appraisal as a Part of 
Managerial Work in Slovak Organizations. (Veikto darba uzdevumu izvērtēšana kā daļa no 
vadības darba slovaku uzņēmumos). „Strategies for Sustainable Globalization: Business 
Responses to Regional Demands & Global Opportunities" (7. starptautiskās konferences par 
globālā biznesa un ekonomikas attīstību rakstu krājums, Bangkokā, Vol. I., ISBN; 0-9660656-7-
0 pp (CD version ISBN: 0-9660656-4-6). Par šo pētījumu nolasīts referāts 7. starptautiskajā 
konferencē par globālā biznesa un ekonomikas attīstību, Bangkokā, Taizemē; 2003. gada 8. – 
11. janvāris 
 
Stanislava Luptakova un Branislav Vargic (2003. gadā, presē): Managerial Style and its 
Managerial Implications for Organizations in the Slovak Republic 
 
Presentation of research findings "Profile of Slovak Managers" at International Faculty 
Development Conference, Riga, Latvia, July 27th - 28th, 2002. 
 
Stanislava Luptakova un Branislav Vargic (2001): Communication in Slovak Organizations 
in Relation to Power Distance Dimension of Slovak National Culture, The 6th International 
Conference on Global Business & Economic Development, Bratislava, Volume II., ISBN: 
0-9660656-6-2 

Presentation of a research paper "Communication in Slovak Organizations in 
Relation to Power Distance Dimension of Slovak National Culture." 

 
Chaired two sections at the 6th International Conference on Global Business & Economic 
Development, Bratislava, Slovakia, Nov. 7th- Nov, 9th, 2001. 
 
Jan Rudy, Stanislava Luptakova, Rozalia Sulikova and Branislav Vargic (2001): 
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Organizacne spravanie, (Organizational Behavior) FABER, Bratislava 
 
Stanislava Luptakova (1999): Issues of Employee Development and Fairness while 
Creating Competitive Advantage through People. In: Current Trends in Management. 
Proceedings from an international conference- Bratislava: Fakulta managementu UK pp. 
1.31-1.35 
 
Andrej Piskanin; Rozalia Sulikova and Stanislava Luptakova (1999): Manazment a vyuzitie 
I'udskych zdrojov ako hlavny neinvesticny faktor pri rozvoji a zvysovani efektivnosti 
ekonomiky Slovenska (Management and Use of Human Resources as a Main Non-
Investment Factor in Development and Increase of Efficiency of Slovak Economy, project 
VEGA, FM UK 
 
Lubica Bajzikova and Stanislava Luptakova (1998): Motivacia pracovnikov (Employee 
Motivation). In: Manazment - Klasicke teorie a moderne trendy (Management - Classical 
Theories and Modern Trends) - Bratislava: Institut zahranicneho obchodu a vzdelavania, s. 
200-206 
 
Ir sleja regulārām publikācijām ikmēneša izdevumā The Slovak Spectator (2000) par 
personālvadības jautājumiem  
 

VALODU ZINĀŠANAS Angļu, čehu, slovaku, franču (lasītprasme) 
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CURRICULUM VITAE 

 
                  JĀNIS ĒRIKS NIEDRĪTIS 

Personas kods 071039-10704 

Dzimšanas vieta Rīga 
Adrese (pieraksta un dzīves 

vietas) 
Lielvārdes ielā 127-51, LV-1048, Rīga, Latvija 

Tālrunis  571407 Mobilais tālrunis 9606233 
Fakss  

E-pasts Mkatedra@riseba.lv 
  

Pilsonība Latvija 
  

Dzimums  
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Dr.oec., asoc.prof. 

DARBA PIEREDZE  
  

Laika periods 2000 – tagad 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Menedžmenta un mārketinga katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums  AS RSEBAA 

Laika periods 1997.g.mar. - 2000.g.jūn. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Valsts pilnvarnieks 

Darba vietas nosaukums  PVAS “Vulkāns” 

Laika periods 1996.g. janv.-1996.g.dec. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Augstākās izglītības un zinātnes valsts ministra palīgs 

Laika periods   1994 – 1996 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Valsts īpašuma fonda nodaļas vadītājs 

Darba vietas nosaukums  Valsts īpašuma fonds 

Laika periods 1993-1994 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Latvijas Republikas Finanšu ministrijas departamenta direktora vietnieks 

Laika periods 1983-1993 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Mācību prorektors 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Universitāte 

Laika periods 1973-1983 
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Profesija vai ieņemamais 
amats 

Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas Augstskolu pārvaldes 
priekšnieks 

Laika periods 1970-1973 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Ekonomikas fakultātes docents, dekāna vietnieks 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Valsts universitāte 

Laika periods 1969-1970 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Latvijas neredzīgo biedrības Rīgas ražošanas uzņēmuma galvenais 
ekonomists 

Laika periods 1966-1969 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Sektora vadītājs 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Vietējās rūpniecības konsultēšanas un projektēšanas birojs 

Laika periods 1963-1966 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Vecākais inženieris 

Darba vietas nosaukums  Mehanizācijas un automatizācijas centrālā projektēšanas un konstruēšanas 
birojs 

Laika periods 1961-1963 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Inženieris 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Rūpniecības uzņēmumu projektēšanas institūta 
  

IZGLĪTĪBA  
  

Laika periods 2005 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Ar RTU Profesoru padomes nozarē „Ekonomika un vadībzinātne” lēmumu 
piešķirts asociētā profesora nosaukums 

Laika periods 1992 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Ar Latvijas Universitātes habilitācijas un promocijas padomes 1992.gada 
12.novembra lēmumu nr.22 iegūts ekonomikas doktora grāds 

Laika periods 1990 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Piešķirts profesora zinātniskais nosaukums 

Laika periods 1976 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Piešķirts docenta zinātniskais nosaukums 

Laika periods 1976 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Piešķirts docenta zinātniskais nosaukums 

Laika periods 1971 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Aizstāvēta ekonomikas zinātņu kandidāta disertācija 

Laika periods 1964-1968 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

LPSR ZA Ekonomikas institūta neklātienes aspirants 

Laika periods 1957-1962 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas un juridiskā fakultāte, iegūta 
kvalifikācija “ekonomists” 

PRASMES  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  
Pašnovērtējums Sapatne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi ļoti labi labi ļoti labi labi 

Krievu +    +    +    

Angļu +     +     +  

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA  
 

Katedras zinātniskas tēmas „Ārējas vides izmaiņas un Latvijas Republikas uzņēmēju 
konkurētspēja” vadītājs. 

Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē  

 

1. Niedrītis J.Ē. Mārketings. Trešais, papildinātais un pārstrādātais izdevums– Rīga: 
Turība, 2005.- 408 lpp. 

2. Niedrītis J.Ē. Organizāciju stratēģiju izpildes nodrošināšanas sistēma.  – LU raksti 
Vadīšana 690. sējums: LU, 2005. – 240.-250. lpp. 

3. J.Niedritis. Marketing. Second edition. - Riga, Turiba, 2001; pp.  272. ( in Latvian). 
4. J.Niedritis. Environmental Protection and Economics. LU EC Vide, 1993; pp. 256 

(in Latvian). 
5. J.Niedritis, V. Niedrite. Standardization of Labor in Industry. Riga, Zvaigzne, 1987; 

pp. 375 ( in Latvian) 
6. J. Niedritis, B. Tabors. Essential of Scientific Organization of Labour. Riga, 

Zinatne, 1979; pp. 263 (in Latvian) 
7. J.Niedritis. Innovative Entrepreneurship and Its Promotion. In RTU scientific works 

Economics and Entrepreneurship. Riga, RTU: 2001, pp. 27 – 36. (in Latvian) 
8. J.Niedritis. Effectiveness of Innovative Entrepreneurship and Promotion 

Possibilities. In LU scientific works Development of Management Science: 
Nowadays and in the Future. Riga, LU: 2001, pp. 308-320. (in Latvian) 

9. J.Niedritis. Interaction of Innovation Centres in Latvia and the Possibilities to Make 
it More Active. 6th Nordic – Baltic Conference in Regional Science, 2000.  

10. J.Niedritis. Improvement of Quality of Environment: Objectives and Management 
System. In scientific works Environment and Development - Latvia - 93, 1994. (in 
Latvian) 

11. J.Niedritis. Regulation of Quality of Environment in the Market Conditions. In 
scientific works Environmental Economics and Simulation, vol. 584,1993. (in 
Latvian) 

12. J.Niedritis. Investigation of Public Opinion as a Pre-condition for Further 
Activization of the Human Factor in Environment Utilization. In collective 
monograph Effectiveness of Environmental Protection. University of Moscow, 
1990. ( In Russian) 
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CURRICULUM VITAE 

 
                                                           SIGITA MEŽALE 

Tel.  7773652 
E-mail: Sigita.Mezale@lmt.lv 
 
IZGLĪTĪBA  
2002 Turpinu studijas Rīgas Tehniskās universitātes maģistra profesionālajā 
studiju programmā  “Visaptverošā kvalitātes vadība”. 

 
2001 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola: 

• Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā; 
• Mārketinga psihologs. 

 
1997 BAAN IV system, Nīderlande, finansu vadība. 

 
1992 BBC, grāmatveža izglītība. 

 
KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI 
• Vadības iemaņu pilnveidošana, Rīgas Zinātnes un tehnikas nams 

o   Komandas veidošana un saliedēšana, Komercizglītības centrs 
     
• Informācija. Ziņojums. Prezentācija. TRIVIUMS Komunikāciju studija 
• Kvalitātes sistēmas iekšējais auditors, Personāla sertifikācijas institūts 
 
• Kvalitātes vadības sistēmas iekšējais audits, Personāla sertifikācijas institūts 
• Kvalitātes sistēmas vadītājs, Personāla sertifikācijas institūts 

 
DARBA PIEREDZE 
2000 -  līdz šim laikam LMT Kvalitātes vadības daļas vadītāja.  Vadīju un 
realizēju LMT kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas projektu. 2001.gada 
decembrī uzņēmums saņem ISO 9001:2000 kvalitātes vadības sistēmas 
sertifikātu kā pirmais telekomunikāciju nozares uzņēmums Baltijā. 

 
1997 - 2000 A/s DATI, sistēmanalītiķe. Biju projektu vadītāja Latvijas pasta un 
Latvijas Dzelzceļš projektos. Kā sistēmanalītiķe piedalījos BAAN, LIDO, Satiksmes 
birojs projektos. 
 
1994 - 1997 SWH informatīvās sistēmas, sistēmanalītiķe, no 1995.gada grupas vadītāja. 

1993 – 1994 SWH Rīga, programmētāja – konsultante. 

1992 /septembris – decembris/ SIA “Capital”, galvenā grāmatvede. 

1992 /jūlijs – septembris/  LR Ekonomisko reformu ministrija, 
Monopoldarbības uzraudzības un konkurences veicināšanas departamenta plaša 
patēriņu preču daļas speciāliste. 

1990 – 1992 A/s Latvijas bite, datoroperatore. 

1984 – 1990  Rūpnīca “Straume”, skaitļošanas centra tehniķe. 
 
SVEŠVALODAS 
• Angļu valoda 
• Krievu valoda 

2003 

2002 

2001 
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• Spāņu valoda (sarunvalodas līmenī) 
• Vācu valoda  (ar vārdnīcas palīdzību) 
 
VAĻASPRIEKS 
• Ceļošana 
• Autobraukšana 
• Suņu audzēšana 
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CURRICULUM VITAE 
 

                                             SERGEJS MORDOVINS 
Dzimšanas datums: 11.02.1950 

 
IEŅEMAMAIS AMATS:  
Starptautiskā Sanktpēterburgas menedžmenta institūta rektors (IMISP),kopējā 
menedžmenta un cilvēkresursu vadības katedras profesors. 
 
Studiju kursu pasniedzējs – Cilvēkresursu vadība; 
  

-     Motivācijas menedžments 
- Efektīvais pašmenedžments 
- Efektīva laika kontrole 
- Efektīvas komunikācijas 

 
IZGLĪTĪBA:  
• Ļeņingradas mehānikas institūts1967-74.g., inženieris - mehāniķis 
• Ļeņingradas Valsts universitāte, 1989, kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, 

darbība ārējās ekonomikas jomā; 
• Ashridge Management College, Lielbritānija, britu kompāniju vadītāju 

kvalifikācijas paaugstināšanas programma, 1990 
• Henley Management College, Lielbritānija, МВА, 1992-93.g. (Projekts- 

"Personāla vadība mainīgās ekonomikas vides apstākļos"). Kā piemērs – 
Sanktpēterburgas reģiona rūpniecība). 

• BOCCONI universitāte, Itālija, pasniedzēju sagatavošanas programmas 
(cilvēkresursu vadība), 1994-1995.g.  

• Sanktpēterburgas ekonomikas un finansu universitāte, 1998-2000, ekonomikas 
zinātņu kandidāts. 

 
PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 
Uzņēmums "Завод Большевик",  
Vecākais inženieris – tehnologs, ceha priekšnieks, 
Uzņēmuma personāla sagatavošanas centra direktora vietnieks 
 
Ļeņingradas mehānikas institūta pasniedzējs (ražošanas organizēšana) 
 
Ļeņingradas Valsts universitāte, 
 Vietnieks, prorektora v.i. starptautisko sakaru jomā 
 
IMISP direktors 
 
1994-1996 
Biznesa skola МIB Consorcio, Itālija 
Viesprofesors (МВА programma, studiju kurss „Krievijas ekonomika”) 
 
1999-2006 
HAAGA Politechnik, Somija 
Viesprofesors studiju kursā „Cilvēkresursu vadība” 
 
1999-2006 
RSEEBA, Latvija 
Viesprofesors studiju kursā „Cilvēkresursu vadība” 
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1999-2006 
АНХ, Maskava 
Viesprofesors studiju kursā „Cilvēkresursu vadība” 
 
1994-1996   
Konsultāciju firma"Бизнес Линк Персонал" (Organizācijas izmaiņu konsultatīvā 
vadība, darbs ar personālu, personāla izvēle un karjeras plānošana, izglītošanas 
pieprasījuma noteikšana Sanktpēterburgas reģiona uzņēmumos) 
Direktors, Konsultants.  
 
PUBLIKĀCIJAS 
Publicēti vairāk nekā 100 raksti starptautiskās ekonomiskās sadarbības problēmu, 
menedžmenta un biznesa-izglītības problēmu jomā. 
 
Tajā skaitā: 
1993. februāris. "Economia & Management", N1-1993, ISSN: 1120-5032, (Itālija) 
"Daži komentāri par korporatīvo Krievijas menedžeru kultūru” 
 
1995. novembris "Hallinto", N5/95,  ISSN 0355-7448, 36 vsk., (Somija) 
"Starptautiskā sadarbība biznesa izglītības jomā” 
 
1995 efmd, "European Management Education. A Handbook",ISBN 9075364016 
(Beļģija), Management Education in Russia. 
 
1998. februāris, “Re-designing Management Development in the New Europe.” 
Report of the Torino Group. European Training Foundation. ISBN 92-9157-068-0 
 
1998. decembris, žurnāls "Бизнес-образование" N2(5) 
„Citas jēgas piešķiršana vadības sfēras attīstībai jaunajā Eiropā”, 72-82.lpp.  
 
1999.jūnijs, žurnāls "Бизнес-образование" N1(6) 
"Biznesa izglītības dibināšana un konsultēšana organizācijas izmaiņās”, 3-12 lpp. 
 
1999, 17-moduļu programma menedžeriem, "Organizācijas attīstības vadība", 
Modulis „Cilvēkresursu vadība”, 328lpp. 
 
2000, februāris, mācību līdzeklis "Human Resources: Management versus 
Partnership" (Cilvēkresursi: Vadība vai Partnerība"),  
 
2000, maijs, "Biznesa izglītības lomas maiņa mūsdienu uzņēmumu vadības 
attīstībā”, ekonomikas zinātņu kandidāta  disertācija.  
 
2000, 17-moduļu programma menedžeriem, "Organizācijas attīstības vadība", 
Modulis „Cilvēkresursu vadība”, 288lpp. 
 
2003, «Personāla vadība. Mūsdienu Krievijas pieredze. Спб, Питер, 277lpp. 
 
2004, «Cilvēka potenciāls. Principi un situāciju inovācijas analīzes sociālās 
tehnoloģijas», СПб, Питер, 325lpp. 
 
SABIEDRISKĀ DARBĪBA: 
 
Ļeņingradas Augstākā Ekonomikas padome  
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Padomes loceklis(1988) 
РАБО (Krievijas biznesa izglītības asociācija) 
Padomes loceklis, Vice prezidents (1991), 
Direktoru padomes loceklis (1998), Akreditācijas komitejas priekšsēdētājs (1997) 
Redaktoru padomes loceklis žurnālā "Бизнес-образование" (1999) 
Vice prezidents (2000) 
CEEMAN (Central and East European Management Development Association) 
Padomes loceklis (1993), Akreditācijas komitejas priekšsēdētājs (1999) 
EQUAL 
Direktoru padomes loceklis (1998) 
 
KONTAKTI: 
 Тālrunis: (812)3251909 
E-mail: mordovin@imsp.ru  
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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 Stradiņa universitāte. Lektors 

2004.g. septembris - pašlaik Agra Olmaņa 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 zinātņu maģistrs 

1999.g.augusts – 1999.augusts PHARE Programma: Valsts pārvaldes reforma, Pasniedzēju 
sagatavošanas projekts. Kurss „Projektu vadīšana”, Sertifikāts: Projektu 
vadīšana 
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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, inženieris – elektriķis 

1955.gads - 1966.gads Liepājas Raiņa 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” 

  

  

  

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. 

Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē  

 mācību līdzekļi (izdoti
reģistrētos apgādos)

     populārzinātniskas 
publikācijas 

 
citas publikācijas 

2003.g. jūlijs „Projekta cikla vadība. Projektu īstenošanas fāze,
monitorings, ziņojumu sagatavošana”, Tadžikijas 
koordinācijas birojs, Dušanbe, 10lpp. 
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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,
pieņēmumi un riski”, Azerbaidžānas koordinācijas birojs,
Baku, 12lpp. 

2005.g. jūlijs „Projekta cikla vadība. Projektu identifikācija”,
Tadžikijas 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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CURRICULUM VITAE 

 
                                                                                   SILVA OMĀROVA  

 
  Latvijas Republikas pilsone, personas kods: 310750-10900 
 
ADRESE: Rīga, LV 1083, Mazā Stacijas iela 22-16, tel. 7470336 (m.) mob.tel. 6566673 
 
IZGLĪTĪBA: 
1996 -  ieguvusi maģistra grādu psiholoģijā Daugavpils pedagoģiskajā universitātē. 
1994 – pabeigusi Latvijas universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti, psiholoģijas 
bakalaurs, pedagoģijas un psiholoģijas skolotājs. 
1990 – pabeigusi Maskavas universitātes Socioloģijas fakultāti (specfakultāte),  kvalifikācija 
– sociologs. 
1979 – pabeigusi Maskavas universitātes filozofijas fakultātes aspirantūru, iegūstot doktora 
grādu filozofijā. 
1973 – pabeigusi Maskavas universitātes filozofijas fakultāti, kvalifikācija –filozofs, 
filozofijas un sociālo zinātņu pasniedzējs. 
 
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS: Docente 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI: Filozofijas doktore,  Psiholoģijas maģistre, diplomēta socioloģe. 
 
DARBA PIEREDZE: 
No 2002.g.4.septembra  Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes  socioloģijas 
katedras  docente. 
No 1998.g. augusta līdz 2002.g.4. septembrim Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju 
fakultātes  socioloģijas katedras vadītāja,  docente. 
1994-1998. Latvijas universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes socioloģijas katedras 
docente. 
1990-1994. Latvijas universitātes pedagoģijas fakultātes psiholoģijas katedras docente. 
1984-1990. Kazahstānas  valsts universitātes humanitārās fakultātes filozofijas katedras 
docente. 
1973-1984 – Pavlodaras (Kazahstāna) industriālā institūta filozofijas katedras docente. 
1973-1980. Pavlodaras (Kazahstāna) industriālā institūta filozofijas katedras asistente, vēlāk 
vecākā pasniedzēja. 
Papildus pamatdarbam veikusi pētīšanas un konsultāciju darbu Kazahstānas un Latvijas 
organizācijās, piedalījusies vairākos starptautiskos projektos. 
 
ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS: 
Monogrāfijas “Cilvēks runā ar cilvēku”. Rīga, Kamene, 1994 (pārizdevumi 1996.,1998., 
2001, 2002g.. ); ”Cilvēks dzīvo grupā”, Rīga, Kamene, 1996. un 2001.; “Veselību 
veicinošās skolas Latvijā : pieredze un iespējas”, WHO, 2001 (līdzautori Ilze Kalnins un 
Aiga Rūrāne), kolektīvā monografija “Skolēni un narkotikas”, Rīga, UNDP, 2002. 
Kopējais zinātnisko publikāciju skaits – 50 
 
ZINĀTNISKĀ DARBA TEMATI: 
Sabiedrības veselība,  grupu sociālā psiholoģija, darba un organizāciju socioloģija un 
psiholoģija. 
 
AKADĒMISKIE KURSI: 
Sociālo pētījumu metodoloģija un kvantitatīvās metodes 
Organizāciju socioloģija un psiholoģija 
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Konfliktu vadīšanas psiholoģija 
Darba socioloģija 
Vadīšanas socioloģija un psiholoģija  
Saskarsmes psiholoģija  
Sociālā psiholoģija 
Darba un dzīves pārmaiņu vadīšana 
Inovācijas darba organizācijās 
Stresa menedžments 
 
KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA: 
2004. Teaching Sociology Unconventionally : Communication in Classroom. V.N.Karazin 
Kharkiv National University, Ukraine. Sertifikāts. 
2004.Course Redesign in the Context of the Bologna Process, Vilnius, Civic Education 
Project Central Europe Certificate. 
2003. Teaching and Learning in the Bologna Context, Prague,  
Civic Education Project Central Europe Certificate. 
2001. Kurss “Cilvēkresursu attīstība : darba izpildes novērtēšana. (16 stundas) Valsts 
Administrācijas Skola, European Institute –Denmark, Rīga, Latvija. Sertifikāts. 
1999-2000. Teacher Training Course “Developing training skills for “Life-Skills” (72 
hours). 21-28 November, 1999 and 2-4 March, 2000.  
Ligatne, Latvia. Sertifikāts. 
1999. Baltic Economic Management Training Program ,Professional Development 
Workshop. Sertifikāts. 
1998. Teacher Training course “Developing Training skills to promote Mental and 
Emotional Health in Schools”. Ligatne, Latvia. Sertifikāts. 
1997. The Soros Foundations Health Education Project. Training “How to become an 
Effective Trainer”. Sertifikāts 
1995-1996. Kembridžas angļu valodas kursi (150 stundas) Latvija 
Sertifikāts. 
1995. The Corparate Governance and Competitivness Training. Programme offered by 
Prince Waterhause L.L.P and sponsored by The United States Agency for International 
Development (USAID). Sertifikāts. 
1995. The course on training methodology, Riga. EU-Phare Public Administration 
Programme. Sertifikāts. 
1994. The course on communication and psychology. Ronne, Denmark. Sertifikāts. 
1990. Practical Psychodiagnostics. The Moscow State University. Faculty of Psychology. 
Russia. Sertifikāts. 
 
VALODAS:  
latviešu (dzimtā), krievu – brīvi, vācu – ar vārdnīcu, angļu – sarunu valodas līmenī.  
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CURRICULUM VITAE 
 

SANDRA PALLO 
 

Personas kods 230263 - 10624 

Dzimšanas vieta Rīga 
Adrese  Šampētera iela 7-4, LV - 1046, Rīga, Latvija 

Tālrunis 7401857 Mobilais tālrunis 9334337 
Fakss  

E-pasts sandra.pallo@inbox.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimums sieviete 

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Pedagoģijas maģistra grāds 

DARBA PIEREDZE  
  

Laika periods 2006.- 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

   lektore personāla vadības maģistratūras studentiem kursā 
„Personāla vadības funkcijas” 

Darba vietas nosaukums RSEBAA 

Laika periods 2004.- 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

lektore socioloģijas bakalaura studentiem kursā „Personāla vadība” 

Darba vietas nosaukums Stradiņu Universitāte 

Laika periods 2003.- 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

   Izpilddirektore, personāla eksperts 

Darba vietas nosaukums SIA “ Trigons PAC” 

Laika periods 2003.- 2004. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Personāla psiholoģe. Galvenā speciāliste 

Darba vietas nosaukums A/s „Latvijas Dzelzceļš 

Laika periods 1994.- 2003 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

  Personāla eksperte Personāla novērtēšanas un attīstības centrā; Klientu 
apkalpošanas   
  apmācības vadītāja; Saskarsmes psiholoģijas pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums SIA Lattelekom 

Laika periods    1993.- 1997. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Direktore, dibinātāja 

Darba vietas nosaukums Jūrmalas Skolu psiholoģiskās palīdzības centrs 
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Laika periods    1988. – 1993. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Pasniedzēja (psiholoģijas laboratorijas vadītāja, prakses vadītāja, 
pasniedzēja – psiholoģija, defektoloģija, logopēdija, tēlotājdarbības 
metodika) 

Darba vietas nosaukums Imantas Skolotāju institūts (2.pedagoģiskā skola) 

Laika periods    1981 – 1988. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Tiflopedagogs un audzinātāja 

Darba vietas nosaukums   27. un 204.pirmsskolas bērnu iestāde 
 

  

IZGLĪTĪBA  
  

Laika periods 1997. – 1999. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra grāds pedagoģijā 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas institūts  

Laika periods 1983. – 1988. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Augstākā izglītība defektologs - tiflopedagogs 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Liepājas pedagoģiskais institūts sadarbībā ar Ļeņingradas Hercena 
pedagoģisko institūtu Defektoloģijas nodaļa  

Laika periods 1978. – 1982. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Audzināšana pirmsskolas iestādēs 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas pedagoģiskā 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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Citas prasmes    Iemaņas darbā ar datoru (MS Office, Internet) 
   Autovadītāja tiesības 
   Sertifikāti un tiesības lietot dažādas personības  un organizāciju  
diagnostikas un   
   novērtēšanas metodikas 

  

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA  
 

 

Latvijas vai starptautisko 
projektu un programmu 

ekspertu padomju, komisiju 
loceklis 

2005. – 2006. Personāla vadības terminoloģijas vārdnīcas izstrādes 
projekta dalībniece 

  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē  

 

  
KomPas Rokasgrāmata pieaugušo izglītības pasniedzējiem 2003 
Valodas intensīva apguve (LAT2 mācību metodikas izdevumu sērija) 
2003 
 

  

Piedalīšanās ar referātu (jebkura veida) starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos 
  

Piedalīšanās ar referātu cita 
veida konferencēs 

Darbnīcas vadīšana par tēmu ”Trauksme un novērtēšana”  
Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas un Austrumeiropas 
Geštalta institūta rīkotajā konferencē „Trauksme sociālajās sistēmās: 
grupās, organizācijās un sabiedrībā” 2004. gada 2- 3.oktobrī Rīgā, 
Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolā. 
 

  Referāts LPVA biedriem par tēmu “Kompetenču pieeja kā personāla 
vadības instruments” 
  (2005)  

     

PAPILDU INFORMĀCIJA No 2005.gada Personāla vadīšanas asociācijas biedre  

Latvijas Pieaugušo Izglītības Apvienības biedre (no 1993) un Valdes
locekle  (no 2006)                                                                                    
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CURRICULUM VITAE 
 

                                                    LEONĪDS PĒTERSONS 
 

Personas kods 281041 - 11018 
Dzimšanas vieta Madonas rajona Bērzaunes pagasta Ūziķos 

Adrese (pieraksta un dzīves 
vietas) 

Pagasta iela 6, Ogre, Latvija  LV 5001 

Tālrunis 5067864 Mobilais tālrunis 9418849 
Fakss Nav 

E-pasts leopet@oic.lv 
Pilsonība Latvijas Republikas 

  

Dzimums Vīrietis 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Docents, Inženierzinātņu doktors (Dr. sc.. ing.), Biznesa 
vadīšanas maģistrs (MBA) 

DARBA PIEREDZE  
Laika periods No 09.2000  

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Docents 

Darba vietas nosaukums Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskola 

Laika periods 09.2001 – 11.2003  
Profesija vai ieņemamais 

amats 
Kvalitātes, vides un procesu vadītājs 

Darba vietas nosaukums Hanzas Elektronika, SIA 
Laika periods 07.1996 – 07. 2001 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Docents, stundu pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte. Radiotehnikas un sakaru fakultāte 
Laika periods 05. 1999 – 07. 2001 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Docents 

Darba vietas nosaukums Biznesa augstskola Turība 
Laika periods 07. 1998 – 05. 1999 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Docents. Ārējo sakaru departamenta vadītājs 

Darba vietas nosaukums Biznesa augstskola Turība 
Laika periods 07. 1996 – 07. 1998 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Docents. Vadības katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums Biznesa augstskola Turība 
Laika periods 09. 1995 – 07. 1996 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Docents. 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte. Ekonomikas fakultāte 
Laika periods 06. 1995 – 07 - 2001 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Docents, stundu pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte. Rīgas biznesa institūts 
Laika periods 12. 1976 – 03. 1981 
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Profesija vai ieņemamais 
amats 

Pasniedzējs. Daudzkanālu elektrosakaru katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte. Radiotehnikas un sakaru fakultāte 
Laika periods 09.1976 – 02. 1978 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Dekāna vietnieks mācību darbā 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte. Radiotehnikas un sakaru fakultāte 
Laika periods 10. 1972 – 06. 1996 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Vecākais pasniedzējs. Docents 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte. Radiotehnikas un sakaru fakultāte 
Laika periods 03. 1969 – 05. 1972 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Tehniķis 

Darba vietas nosaukums Maskavas fizikas un tehnikas institūts (МФТИ) 
  

IZGLĪTĪBA  
  

Laika periods 07. 1996  
Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

Piešķirts docenta akadēmiskais nosaukums. Docenta diploms Nr. 
005 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Biznesa augstskola Turība 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Tehniskā universitāte. Vissavienības atestācijas komisija 

Laika periods 10.1992 – 05. 1995 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms Nr. 000119  no 20.05.1995 
Piešķirts biznesa vadīšanas maģistra grāds 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Tehniskā universitāte. Rīgas biznesa institūts  

Laika periods 19. 05.1982 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

Piešķirts docenta akadēmiskais grāds. Docenta diploms    ДЦ 
053906  

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Tehniskā universitāte. Vissavienības atestācijas komisija 

Laika periods 09.1969 – 07. 1972 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

Zinātņu kandidāta diploms  MTH No 083426  Pielīdzināts 
doktora grādam, 
Doktora diploms Nr 000280   RTU H8 padomes lēmums 
19.11.1992. 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Maskavas fizikas un tehnikas institūts (МФТИ)   
Rīgas Tehniskā universitāte. Radiotehnikas un sakaru fakultāte 

Laika periods 09.1963 – 07. 1969 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms  ш 539456  No 30.07.1969 
Piešķirta kvalifikācija Inženieris - fiziķis 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Maskavas fizikas un tehnikas institūts (МФТИ) 

PRASMES  
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Dzimtā valoda Latviešu 
Citas valodas  

Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi ļoti labi labi ļoti labi labi 
Angļu valoda   X    X    X  

Krievu valoda X    X    X    
Vācu valoda    X        X 

  
  

Citas prasmes  
  

Zinātniskā darbība  
 

 

  

LZP, valsts finansēto vai 
Starptautisko pētījumu 
projektu dalībnieks vai 

vadītājs 

Phare finansētais LETERA vadītais mācību iestāžu attīstības 
projekts 2005 -2006.g.g. 
 Eksperts, ekspertu grupas vadītājs. 

  
  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu 
nozarē  

 

 
J.Caune, A.Dzedons, L.Pētersons. Stratēģiskā vadīšana. Rīga, 
Kamene. 2000. – 232 lpp. 

  

Piedalīšanās ar referātu 
(jebkura veida) starptautiskās 

zinātniskās konferencēs un 
kongresos 

 
1.Viļņas Universitātes Kauņas Humanitārās fakultātes 
zinātniskās konferences tēzes, Kauņa, 2000.  
Tēzes: A.Kiščenko, O.Onževs, L.Pētersons. Business 
Administration studies for CEE countries via Internet. 6 pp. 
Published by Vilnius University Kaunas Humanitarian Faculty. 
Kaunas, 2000. 
2. 6-th International Conference on Technology Supported 
Learning & Training “Online Educa Berlin”, Berlīne, 2000.  
Tēzes: A.Kiščenko, O.Onževs, L.Pētersons. Business 
Administration studies  via Internet. 3. pp. published by Online 
Educa, Berlin. 2000.  
3. Second World Congress of Latvian Scientists, Riga, 2001. 
August 14-15 
Tēzes: A.Dzedons. L.Pētersons. Rietumu biznesa vadības 
maģistru studiju realizācija Latvijas augstskolās. 1. lpp. Publicēts 
LZA izdevniecībā Rīgā 2001.g.  
4. Conference “Continuing and Distance Education for 
Developing of Workforce”October 19-20, 2002, Riga, Latvia. 
Tēzes:L.Pētersons. Distance Education for MBA Program in 
RISEBA 5. lpp. Publicēts RSEBAA  2002. g.  

  

Piedalīšanās ar referātu cita 
veida konferencēs 

 
1. Internacionāla  konference “Distance education for lifelong 
learning in 21-st century” Latvijas Universitātē, Rīga, 2000.  
Tēzes: A.Kiščenko, O.Onževs, L.Pētersons. Master of Business 
Administration studies in distance form – experience and 
problems. 3 pp. Published in Latvian University, Riga, 2000.  

  



© RSEBAA       maģistra studiju programma “Personāla vadība” 

 257

 
CURRICULUM VITAE 

ŽENIJA ROJA 
DZIMŠANAS VIETA:      Rīga 
DZĪVES VIETA:             

adrese: Dzirnavu 66 - 35, Rīga, LV-1050; tālr.:9563591; e-pasts: 
zenijar@navigator.lv 

DARBA PIEREDZE: LU Ķīmijas fakultāte, lektore (2002-), vad. pētniece (2006-); pētniece (2001-
2005); LU Medicīnas fakultāte, lektore (2002-), LU Ekonomikas un vadības 
fakultāte, lektore (2002-), Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola, lektore (2001-); Biznesa vadības koledža, lektore 
(2001-); Veselības centrs 11, arodslimību ārste (2001-); LR Labklājības 
ministrijas Valsts darba inspekcijas galvenā valsts darba inspektore, vecākā 
referente (1994-2001), Zinātniskās ražošanas firmas “ENDO” ārste-konsultante 
(1991-1994); Zinātniski pētnieciskās laboratorijas “Akceptors” ārste-
konsultante (1990-1991); Kultūras darbinieku arodbiedrības Centrālās 
komitejas uzticības ārste (1981-1991); Rīgas medicīnas institūta Centrālās 
zinātniski pētnieciskās laboratorijas higiēnas un profesionālo slimību nodaļas 
zinātniskā līdzstrādniece (1977-1981); Rīgas rajona Sanitāri epidemioloģiskais 
centrs, darba higiēnas nodaļas vadītāja, ārste (1972-1977). 

IZGLĪTĪBA: - augstākā − ārste profilaktiskajā medicīnā (1965-1972 Kijevas 
medicīnas institūta profilaktiskās medicīnas fakultāte). Diploms 
nostrificēts Latvijas Medicīnas akadēmijā (LMA) 1996.g.1.04. (Ārvalstu 
augstskolu diplomu nostrifikācijas komisijas sēdes lēmums Nr. 3). 

- LMA Sabiedrības veselības skolas maģistratūra studiju programmā 
“Sabiedrības veselība” (2000-2002). 

- augstākā profesionālā izglītība − vecākais speciālists analītiķis darba 
un vides aizsardzībā un ekspertīzē (2005).   

ZINĀTNISKIE GRĀDI:                 Dr. med. (2005); veselības zinātņu maģistre (2002). 
PĀRVALDA SVEŠVALODAS:        krievu, angļu. 
SPECIALIZĀCIJA:                        aroda veselība un drošība darbā.  
PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA UN IZAUGSME SPECIALITĀTĒ:  

• Aroda veselības ārste (Latvijas Ārstu biedrības sertifikāts specialitātē Nr.A-17471, 
22.11.2001); 

• Aroda slimību ārste (Latvijas Ārstu biedrības sertifikāts specialitātē Nr.61504, 14.06.2001); 
• Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi “Aroda medicīna” (Rīga, AML, aprīlis, 1996, Apliecība 

Nr.000067): 
• Swedish-Latvian Seminar on the Occupational Hygiene “Measuring of the  dangerous 

substances in the working environment” (Rīga, oktobris, 1994; izsniegts sertifikāts); 
• Swedish-Latvian Seminar on Men and Work Environment (Rīga, aprīlis, 1995, izsniegts 

sertifikāts); 
• Kursi LU pašvaldību un projektu vadības mācību centrā “Tirgus ekonomikas pamati” (Rīga, 

decembris, 1995, izsniegta apliecība); 
• Kursi SIA Komercinformācijas firmas “Biznesa komplekss” mācību centrā “Tiesību un valsts 

pārvaldes pamati, Latvijas vēsture un valstiskums” (Rīga, februāris, 1998, izsniegts 
sertifikāts); 

• Nordic Institute for Advance training in Occupational Health (NIVA) on Second Baltic Course 
“EVOLUATION OF OCCUPATIONAL HEALTH SERVICES” (Zviedrija, septembris-
oktobris, 1997, izsniegts sertifikāts); 

• Kanādas valdības sponsorētie Kvalifikācijas celšanas kursi “Rietumu perspektīvas attīstība 
darba higiēnā un arodveselībā Latvijas Republikas mācību spēkiem” (Rīga, oktobris, 1997, 
izsniegts sertifikāts); 
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• First Baltic Course on “ERGONOMICS IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY”, 
ko organizēja Somijas Darba veselības institūts (Rīga, oktobris, 1998, izsniegts sertifikāts); 

• Somijas Darba Veselības institūta un P.Stradiņa universitātes Darba un vides veselības 
institūta seminārs “Alerģija un Darbs” (Rīga, aprīlis, 1998, izsniegts sertifikāts);  

• Upsalas universitātes un P.Stradiņa universitātes Darba un vides veselības institūta seminārs 
“Vides ķīmisko faktoru biomonitorings” (Rīga, aprīlis, 1999, izsniegts sertifikāts); 

• Dānijas Aroda veselības institūta un P.Stradiņa universitātes Darba un vides veselības institūta 
seminārs “Aroda kancerogēni” (Rīga, marts, 1999, izsniegts sertifikāts); 

• NIVA First International Course on “WORKPLACE HEALTH PROMOTION – HEALTHY 
PEOPLE IN HEALTHY ORGANISATIONS” (Oslo, februāris-marts, 2000, izsniegts 
sertifikāts). 

• NIVA Third International and Baltic Seminar on “RISK ASSESSMENT AS A BASIS FOR 
THE SELECTION OF PROTECTIVE EQUIPMENT” (Rīga, oktobris-novembris, 2001, 
izsniegts sertifikāts). 

• NIVA First International and Baltic Course on “Risk Management at the Workplace” (Rīga, 
novembris, 2004, izsniegts sertifikāts). 

• NIVA First International Course on “Work-related Violence in Different Organisational 
Settings” (Palanga, Lithuania, June 2005, izsniegts sertifikāts). 

PUBLIKĀCIJAS: (skaits)  41 
                  raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos    15   
                  mācību grāmatas    3 
                  mācību metodiskie līdzekļi     10 
                  citas publikācijas   13 
PIEDALĪŠANĀS KONFERENCĒS, SIMPOZIJOS, PRAKTISKO ĀRSTU UN DARBA DEVĒJU SEMINĀROS: 

(skaits)      40 
STAŽĒŠANĀS ĀRZEMĒS:       

• Zviedrija, Norčepinga, Pilsētas valdē: “Sabiedrības veselības aktualitātes Zviedrijā” (1993.g. 
marts-aprīlis); 

• Zviedrija, Ludvika, NIVA kursi: “Arodveselības dienesta novērtēšana, (1997.g. septembris-
oktobris); 

• Norvēģija, Oslo, NIVA kursi: “Veselības veicināšana darbvietās – veselīgi cilvēki veselīgās 
organizācijās (2000.g. februāris- marts). 

• Beļģijs, Brisele, ITUC kursi-seminārs „Vardarbība un uzmākšanās darbā” (2004.g. 9-10. 
decembris). 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA:      

• Rīgas Medicīnas institūtā: lekcijas un praktiskās nodarbības studentiem darba higiēnā un 
arodveselībā (1977-1982); 

• P.Stradiņa universitātē: lekcijas un praktiskās nodarbības studentiem darba higiēnā un aroda 
veselībā (1993-1997); 

• LU pēcdiploma ārstu kvalifikācijas institūtā: galveno ārstu un ģimenes ārstu apmācības par 
aktualitātēm aroda veselībā (no 1998-); 

• Rīgas Stradiņa Universitātē: rezidentu apmācība aroda veselībā (no 1998-); 
• Arodslimību ārstu un Fizikālās medicīnas darbinieku asociācijās: apmācība par aktualitātēm 

aroda veselībā (no 1997-) 
• LU Medicīnas, Ekonomikas un vadības fakultātē: lekcijas un semināri nodarbības studentiem 

aroda veselībā (no 2002-); 
• LU Ķīmijas fakultātē: lekcijas un semināri „Arodveselība”, „Ergonomika un darba 

psiholoģija” augstākās profesionālās izglītības programmas „Vides aizsardzība un ekspertīze” 
studentiem (no 2002-); 

• Rīgas Starptautiskā ekonomiskā biznesa augstskola (RSEBA): lekcijas un semināri aroda 
veselībā studentiem un maģistrantiem (no 2001-). 
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• Biznesa vadības koledža: lekcijas un semināri studentiem aroda veselībā (no 2001-). 
• RTU profesionālās maģistru studijas programmā „Darba aizsardzība”: lekcijas un semināri 

Arodveselības un darba medicīnas pamati (no 2004-). 
 
DR.MED. Ž. ROJAS PUBLIKĀCIJAS PĒDĒJO GADU LAIKĀ: 
 
Zinātniskos izdevumos: 
1. Ж. Роя, М. Эглите, В. Калькис, Х. Калькис. Сравнительный анализ методов оценки 

эргономических рисков. Медицина труда и промышленная экология, 2005, 10: 30-38. 
2. Ž. Roja, M. Eglīte, V. Kaļķis, H. Kaļķis. Assessment of Latvian road building workers physical 

workload using qualitative and quantitative ergonomical risk analyse methods. Proceedings of the 
Latvian Academy of Sciences, Section B, 2006, aprīlis.  

3. Z. Roja, V. Kalkis, M. Eglite, A. Vain, H. Kalkis. Estimation of the muscle tone and fatigue of 
road construction and maintenance workers by a myometric method. International Journal of 
Industrial Ergonomics, 2006 (under press). 

4. Z. Roja, V. Kalkis, A.Vain, H. Kalkis, M. Eglite. Estimation of the skeletal muscles fatigue of 
road maintenance workers based on heart rate monitoring and myotonometry. Journal of 
Occupational Medicine and Toxicology, 2006 (under press).   

5. I. Vanadziņš, M. Eglīte, Ž. Roja, R. Mangule, M. Avota, J. Sečina, L. Borherte. Veselības aprūpes 
darbinieku darba vides risku faktoru izpēte. Zin.Raksti/RSU 2003: 313-318. 

6. Z. Roja, M. Eglīte, V. Kalkis. Effects of physical work strain on muskulosceletal ailments among 
people working in the furniture industry of Latvia. RSU medicīnas nozares zinātniskā konference, 
RSU 2004: 63. 

7. Роя Ж. Е., Хлебнова Л. И. Влияние неблагоприятных производственных факторов и 
латентной сенсибилизации на уровень общей заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности рабочих галантерейного комбината “Лаума”. В сб.: Промышленная 
аллергология и иммунология, Рига, РМИ, 1981, 128-132. 

8. Ž. Roja, M. Eglīte, V. Kaļķis. Arodveselība un ar to saistītās aktualitātes darba aizsardzībā. 1. 
nodaļa, Darba riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība, Ž. Rojas un V. Kaļķa red., Rīga, 
Elpa-2, 2001:100-130.  

9. Ž. Roja. Darba fizioloģijas nozīme arodveselībā. 2. nodaļa, Darba riska faktori un strādājošo 
veselības aizsardzība, Ž. Rojas un V. Kaļķa red., Rīga, Elpa-2, 2001:140-160. 

10. Ž. Roja. Ergonomiskie faktori. 3.4. nodaļa, Darba riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība, 
Ž. Rojas un V. Kaļķa red., Rīga, Elpa-2, 2001:200-220. 

11. Ž. Roja. Psihosociālie un organizatoriskie faktori. 3.5. nodaļa, Darba riska faktori un strādājošo 
veselības aizsardzība, Ž. Rojas un V. Kaļķa red., Rīga, Elpa-2, 2001:288-300. 

12. Ž. Roja. Arodveselības aktualitātes būvniecības nozarē strādājošiem. 6. nodaļa, Darba riska faktori 
un strādājošo veselības aizsardzība, Ž. Rojas un V. Kaļķa red., Rīga, Elpa-2, 2001:400-450.  

13. Z. Roja, V. Kalkis, H Kalkis. Ergonomomical risk assessment of people working in the middle- 
sized printing-house of Latvia, 4th International Symposium “Quality in Occupational Health”, 
Tartu, 2004: 41-43. 

14. V. Kalkis, Z. Roja, M. Eglite, I. Vanadzins. Training of Occupational Health and Safety in Latvia, 
4th International Symposium “Quality in Occupational Health”, Tartu, 2004: 51-54. 

15. V. Kalkis, Roja Z. The concept of training on occupational health and safety in the University of 
Latvia, institutional and international collaboration, 4th International Symposium “Quality in 
Occupational Health”, Tartu, 2004: 57-59. 

16. I. Roja, Z. Roja. Prevention of occupational psychogenic pain. 4th International Symposium 
“Quality in Occupational Health”, Tartu, 2004: 30-32. 

17. Roja Z, Eglite M., Kalkis V, Kurmins I., Kalkis H. Practical evaluation of road repairmens 
workload using different work analysis tools and it’s correlation with experimentally determined 
energy expenditure, The 5th International Symposion on Occupational Health „Occupational 
Health 21: Collaboration and Ethics”, Tartu, 2005:86-88. 
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18. I. Roja, Z. Roja. Use of psychodynamic Hypnosis and antidepresant Pram in the complex 
treatment of depressive patients, an integrative therpeutic plan in case of depression. 13th 
European Psichotherapy Association Congress of Psychoterapy, Vilnius, Lithuania, 2005: 

19. Z. Roja, A. Goldsteins, V. Kalkis. Ergonomic risk factors in wood industry and its impact on 
economic, Proceedings of 3rd International Conference of Economics, Liepaja, 2003:35-45. 

20. Ž. Roja. Veselības veicināšana kokapstrādes uzņēmumu darbvietās saistībā ar ergonomisko 
faktoru radīto risku. Maģistra darbs, RSU, 2002. 

 
Zinātniski praktiskajos izdevumos: 
1. Roja Ž., E. Čurbakova Vanadziņš I., Eglīte M. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku 

arodsaslimstība Latvijā. Latvijas Ārsts, 2003, 3:12-15. 
2. Roja Ž., Eglīte M., Sečina E. Par kokapstrādes nozarē strādājošo veselības problēmām saistībā ar 

ergonomisko faktoru radīto risku, Latvijas Ārstu žurnāls, 2002, 1:37-40. 
3. Roja Ž. Sievietes – darbs un veselība. Latvijas Ārstu žurnāls, 2002, 2:12-15. 
4. Roja Ž., Smilktiņa L. Autogenais treniņš un darba izraisīts stress. Latvijas ārsts, 2002, 7/8:44-46  
5. Roja Ž., Lisovska I. Sargāt dzīvi un dzīvību, Latvijas ārsts, 2000,1:18-19. 
6. Roja Ž. Arodveselība tūkstošgades mijā, Latvijas ārstu žurnāls, 2000, 2:54-55. 
7. Roja Ž. Mežstrādnieku arodslimību profilakse, Veselība, 1981, 7 (278):6-7. 
8. Роя Ж. Е. Roja Ž. Arodslimību profilakse ķīmiskās rūpniecības uzņēmumos, 

Veselība,1981,1(272):12-13. 
9. Roja Ž. Arodslimību profilakse vieglās un tekstilrūpniecības uzņēmumos, Veselība, 1982, 1 

(282):11-15. 
10. Ž. Roja un I. Roja. Stress un Vardarbība darbā, Latvijas ārsts, 2004,11:15-18. 
11. Ž. Roja. Starptautiskais simpozijs arodveselībā, Latvijas ārsts, 2005, 7/8:42. 
12. Ž. Roja, M. Eglīte, E. Čurbakova. Par ceļu būvē strādājošo veselības problēmām saistībā ar 

ergonomisko faktoru radīto risku, Latvijas ārsts, 2005 (redakcijā). 
 
Mācību grāmatas un metodiskie norādījumi: 
1. Darba riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība, Ž. Rojas un V. Kaļķa red., Rīga, Elpa-2, 

2001, 500 lpp. 
2. Kaļķis V., Ž. Roja. Darba vides riski. Rokasgrāmata, Rīga, LU, 2004, 74 lpp.  
3. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riska faktori. Rokasgrāmata, Rīga, LU, 2003, 50 lpp. 
4. Kaļķis V., Kristiņš I., Roja Ž. Darba vides risku novērtēšana. Rokasgrāmata, Rīga, LU, 2003, 100 

lpp. 
5. Kaļķis V., Roja Ž. Kas jāzina par darba vides riska faktoriem un arodveselību. Rokasgrāmata, 

Rīga, LU, 1999, 30 lpp. 
6. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riska faktori un arodveselība, Rīga, LU, 1996, 31 lpp. 
7. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riska faktori un arodveselība – Pirmā palīdzība aroda negadījumos, 

Rīga, LU, 1997, 39 lpp. 
8. Roja Ž., Eglīte M. Aroda veselība, strādājot ar videodispleju termināliem un kopēšanas iekārtām, 

Rīga, izd. LATED, 1998, 12 lpp. 
9. Roja Ž., Eglīte M., Kaļķis V. Vibrācija un mūsu organisms, Rīga, izd. LATED, 1998, 16 lpp. 
10. Roja Ž. Poligrāfijas darbinieku arodveselība, Rīga, izd.LATED, 1998, 12 lpp. 
11. Eglīte M., Roja Ž., Vanadziņš I. Kas darba devējiem un darba ņēmējiem jāzina arodveselības 

jomā? Rīga, izd. DVVI, 2000, 13 lpp. 
 
Uzstāšanās zinātniski praktiskajās konferencēs: 
1. Ž. Roja, A. Goldšteins, V. Kaļķis. Ergonomic risk factors in wood industry and its impact on 

economic. 3rd International Conference of Economics, Liepaja, Riga, 2003. 
2. Roja Ž., Eglīte M., Kalkis V. Effects of physical work strain on muskulosceletal ailments among 

people working in the furniture industry of Latvia.. Medicīnas nozares zinātniskā konference. 
Rīgas Stradiņa Universitāte, Rīga, 2004.  
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3. Roja Ž., Kalkis V., Kalkis H. Ergonomomical risk assisment of people working in the middle- 
sized printing hause of Latvia. University of Latvia. 4th International simpozium „Quality in 
Occupational Health, Tartu, 2004.  

4. Kalkis V., Roja Ž. M. Eglite, Vanadziņš. Training of occupatiobnal health in Latvia4th 

International Simpozium „Quality in Occupational Health, Tartu, 2004.  
5. Kalkis V., Roja Ž. The concept of training on occupational health and safety in the University of 

Latvia, institutional and international collaboration. 4th International Simpozium „Quality in 
Occupational Health, Tartu, 2004. 

6. Roja I., Roja Ž. Prevention of occupational psychogenic pain. Training of occupatiobnal health in 
Latvia4th International Simpozium „Quality in Occupational Health, Tartu, 2004.  

7. Roja Z, Eglite M., Kalkis V, Kurmins I., Kalkis H. Practical evaluation of road repairmens 
workload using different work analysis tools and it’s correlation with experimentally determined 
energy expenditure. The 5th International Symposion on Occupational Health „Occupational 
Health 21: Collaboration and Ethics”, Tartu, 2005. 

8. Z. Roja. About Occupation Health problems in Latvia, 2nd International course on Evaluation of 
Occupational Health Services”, Ludviga, Sweden, 1997.  

9. Z. Roja. Workplace health promotion in Latvia, International Symposium „Workplace health 
promotion - Healthy people in health organisations, Oslo, Norway, 2000. 

10. Z. Roja. About psychological violence at work in Latvia. 1st International course on Work related 
Violance in different Organisational Setting, Palanga, Lithuania, 2005. 

11. Z. Roja. About problems on Violence and Harassment at Work in Latvia. European Trade Union 
International scientific and practical Conference on Violence at Work, Brussels, Belgium, 2004.  

12. Z. Roja, Assessment of the muscle tone and fatigue of road builders and pavers using myometric 
method. 16th World Congress on Ergonomics, Maastricht, the Netherlands, July  
10-14, 2006. 
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CURRICULUM VITAE 
  MARITA RURĀNE 

 
DZIMŠANAS DATUMS:   1944. gada 22. jūlijā  
MĀJAS ADRESE:   Jūrmala, Slokas ielā 19 -1 
DARBA VIETA: Meža iela 1, k. 2, Rīga, LV – 1048, Latvija, tel. 7500261 
DARBA PIEREDZE: 2000-   docente RSEBAA ekonomikas un                                        

finansu katedrā 
1995- 2000 docente SIA "Biznesa augstskola „Turība". 

    1994-2001 direktore SIA "Kauguri". 
 1993-1995 Pašvaldības uzņēmums "Kauguri" -

komercdirektore. 
1992-1993 Republikāniskais Rehabilitācijas centrs - 
metodiķe. 
1991-1992 Tirdzniecības tehnikumā direktora vietniece 
mācību darbā. 
1986-1991 Jūrmalas sabiedriskās ēdināšanas apvienība, 
uzņēmuma vadītāja. 
1970-1985 Republikāniskā   profesionāltehniskā   
tirdzniecības skola, pasniedzēja un direktore. 

IZGLĪTĪBA UN IEGŪTĀ  
KVALIFIKĀCIJA: 1962. gadā ar izcilību beigusi Rīgas Tirdzniecības tehnikumu 

1974. gadā beigusi LU Ekonomikas fakultāti 
 
Kopējais pedagoģiskais stāžs 32 gadi, ražošanā nostrādātais darba stāžs 12 gadi. 
 
PAPILDUS PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 
Stažējusies Vācijas profesionālajā izglītības veicināšanas centrā Hamburgā, 1992 - 
1993.g. 
Piedalījusies mācību programmu izstrādāšanā Latvijas-Vācijas izglītības kopprojektā 
1993.g. 
Piedalījusies starptautiskajā konferencē par ekonomisko izglītību Latvijā - 1995.g. 
Piedalījusies biznesa koledžas mācību priekšmetu programmu izstrāde ES Phare 
biznesa izglītības reformas ietvaros 1996 - 1998.g. 
Darbojusies    kā    darba    grupas    eksperte    mācību    līdzekļa    "Uzņēmējdarbības 
organizēšana un plānošana" ES Phare programmas ietvaros 1997 - 1999.g. 
Piedalījusies mācību kursa "Finansu menedžments" programmas izstrādāšanā ES 
Phare programmas "Valsts administrācijas reforma Latvijā" ietvaros 1999.g. 
Piedalījusies  zinātniskajā   konferencē   "Uzņēmējdarbības   vide   un   tiesiskā   bāze" 
1999.g; 
Biznesa konsultācijas un semināru vadīšana SIA "Perfecta Consalting" no 2003.gada. 
 
PĒDĒJIE IZSTRĀDĀTIE METODISKIE DARBI: 
Uzņēmuma finansiālā krīze; 
Mācību sagatavošanas process; 
Finansu plānošana uzņēmumā; 
Materiāli tehniskā apgāde ražošanas uzņēmumā; 
Uzņēmējdarbības skolotāja rokasgrāmata; 
Noieta organizācija uzņēmumā. 
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SAGATAVOTĀS UN IZDOTĀS GRĀMATAS: 
Uzņēmējdarbības pamati. 180 Ipp., 1997.g. 
Uzņēmuma finansu vadība. 254 Ipp., 1997.g. 
Ražošana. 140 Ipp., 1998.g. 
Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. 398 Ipp., 1999.g. 
Vācu-latviešu uzņēmējdarbības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca  150 Ipp. 
2000.g.. 
Finansu pārvaldība 294 Ipp. 2001.g. 
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana 329 Ipp. 2002.g. 
Finanšu menedžments 383 lpp. 2005. 
 
VALODU ZINĀŠANAS:  Krievu, Latviešu, Vācu 
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CURRICULUM VITAE 
 

LŪCIJA RUTKA 
PERSONAS KODS:  051063 – 11863 
DZĪVES VIETA, ADRESE: Jasmuižas iela – 6, dz.80., Rīga, LV – 1021, t.m.: 9132087, 
                                     e – pasts : Lucija.Ru@btv.lv , lucija.rutka@lu.lv 
 
ABSOLVĒTĀS MĀCĪBU IESTĀDES: 
2003.g. – 2005.g. - Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas   
                                Augstskola, iegūts maģistra grāds personāla vadībā 
1990.g. – 1993.g. – Latvijas Universitāte, PPI doktorantūra, aizstāvēta disertācija,                              
                               iegūts zinātņu doktora grāds psiholoģijā. 
1988.g. – 1989.g. – Sankt-Pēterburgas Universitāte, Spec. Psiholoģijas fakultāte, 
                                iegūta praktiskā psihologa specialitāte  
1982.g. – 1987.g. - Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, iegūta  
                                matemātiķa, pasniedzēja kvalifikācija. 
 
DARBA VIETAS: 
No 2004.g. – Personāla atlases un apmācības uzņēmums “Laena” – personāla atlases 
                     speciāliste, apmācību semināru vadītāja. Pienākumi: personāla atlase,  
                     uzņēmumu vadītāju un darbinieku apmācība par profesionālās  
                     saskarsmes, motivācijas, reklāmas, u.c. jautājumiem, piedalīšanās  
                     dažādos projektos.  
No 2000.g. - Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes docente. 
                     Lasu lekcijas bakalauru un maģistru studiju programmās, vadu  
                      maģistru (pārsvarā) un bakalauru zinātnisko darbu izstrādi, piedalos 
                     Valsts eksāmenu, maģistru un bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijās. 
2001.g. – 2004.g. – RPIVA, Psiholoģiskā konsultēšanas centra vadītāja, studiju             
                       programmas „Psihologa asistents” direktore. Pienākumi: studiju 
                       programmas plānošana un koordinēšana, studentu prakšu plānošana, 
                       vadīšana un atskaišu sagatavošana. 
 
1992.g. – 2004.g. - Latvijas Ģimenes centrs, psihologs. Psiholoģisko konsultāciju 
                              sniegšana individuāli, ģimenēm, kā arī organizācijām.  
 
LASA SEKOJOŠUS LEKCIJU KURSUS:  
1. Latvijas Universitātē (bakalaura, maģistra, doktora studiju programmās) :  
“Saskarsmes psiholoģija.”, “Attīstības psiholoģija.” , “Psihologa profesionālā ētika.” 
“Saskarsme studiju procesā”, „Psiholoģiskā konsultēšana”. 
2. Dažādu līmeņu uzņēmumu vadītājiem un darbiniekiem : 
„Darbinieku motivācijas novērtēšana un sekmēšana uzņēmumā”, „Darbinieku atalgojuma 
psiholoģiskie aspekti”, „Komandas vadība”, „Lietišķā komunikācija”, „Konfliktu 
risināšana un lēmumu pieņemšana uzņēmumā”, „Psiholoģiskās aizsardzības mehānismi 
profesionālajā saskarsmē”, „Kā izvairīties no profesionālās izdegšanas”, u.c. 
 
Labprāt izstrādātu jaunu kursu saistībā ar personāla vadību. 
 
ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS: 

1. Psiholoģiska palīdzība bērnam vecāku šķiršanās gadījumā. Starpt. zin.konf. 
“Sadarbība un kompetence izglītībā”, Raksti, 181. –187.lpp., Jelgava, 2000g..  
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2. Agresivitātes ietekme uz mācību sasniegumu līmeni un savstarpējām attiecībām 
sākumskolā. Starpt. zin. konf. “Decade of Reform : Achievments, Challengs, 
Problems”, Raksti, 83. – 91.lpp., LU, Rīga, 2002.g.. 

3. The connection of aggression among primary school students with the progress of 
studies and sociometry status. Starpt. zin. konf. “Theory and practice in teacher 
training”, Raksti :140. –147.lpp., RPIVA, Rīga, 2004. 

4. The connection of aggression among primary school students with the progress of 
studies and sociometry status. International Journal of Research on Educational 
Psychology, Nr. 11-12, 2004, 88.- 93.p. 

 
PIEDALĪŠANĀS PROJEKTOS: 
1. 2001.g. – 2002.g. - Kanādas Apvienotās Koledžu un Universitāšu Asociācijas 

(AUCC) un Latvijas kopprojekts Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem 
darbinieku psiholoģiska apmācība. 
  2002.g. –2004.g. Ģimenes ārstu apmācība sadarbībā ar LU Ģimenes veselības 
izglītības centru, Labklājības Ministriju un Pasaules Banku. 

2. No 2004.g. Granta projektā  “ Emocionālie, intelektuālie un sociālie procesi izziņas 
darbībā unun izglītības kvalitātē”. 

3. No 2004.g. piedalīšanās Dānijas, Polijas, Portugāles, Spānijas un Latvijas 
kpprojektā skolotāju un vecāku apmācības programmas “ Social Inclusion” izstrādē 
starptautiska projekta Comenius 2.1.” ietvaros. 

4. 10.12.2004.g. – 14.12.2004.g. – piedalīšanās starptautiskā sagatavošanas 
kontaktseminārā projekta “Social Inclusion” uzsākšanai Portugālē, Lisabonā. 

 
NOVADĪTI:   38 maģistra darbi pedagoģijā un psiholoģijā. 

Pašlaik esmu vadītāja 2 promociju darbiem psiholoģijā. 
 
Izstrādāta (sadarbībā ar kolēģiem) tālākizglītības programma Speciālo izglītības 
iestāžu skolotājiem 108 stundu apmērā (A daļa – 36 st., B daļa 72 st.) 

 
CITAS AKTIVITĀTES: 

• Eiropas Profesionālo Psihologu Asociāciju Federācijas locekle, Latvijas 
Profesionālo Psihologu asociācijas (LPPA) Ētikas komisijas vadītāja ; 

• no 2003.g. lasa lekcijas LU vadītajā augstskolu docētāju apmācības projektā 
“Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija un praksē”; 

• vada nodarbības un psiholoģiskos treniņus iestādēs un organizācijās (skolotājiem, 
ārstiem, juristiem, dažādu līmeņu vadītājiem, u.c.) par saskarsmes, motivēšanas, 
lēmumu pieņemšanas, reklāmas, u.c. jaut.; 

• regulāri sniedzu intervijas laikrakstam „Diena” rubrikām „Karjeras diena” un 
„Mājai un ģimenei” par personāla vadības un psiholoģiskiem jautājumiem.  

 
VALODU ZINĀŠANAS: krievu val., angļu val.   
 DATORZINĀŠANAS: Word, Exel, internets, Pwer Point prezenātcijas prasmes. 
 



© RSEBAA          maģistra studiju programma “Personāla vadība” 

 266

CURRICULUM VITAE 
IRINA SENŅIKOVA 

DZIMŠANAS DATUMS:  1963. gada 10. februārī 
DARBA VIETA:  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola 
IEŅEMAMAIS AMATS:     Prorektore 

DARBA PIEREDZE: 

2004 – līdz šim   Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola. Prorektore 

 
2003. – 2004.-  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskola. Rektora vietas izpildītāja. 
1993. – 2003. -  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskola. Starptautisko sakaru 
prorektore. Starptautiskā mācību centra direktore. Vakara 
nodaļas vadītāja. Angļu valodas pasniedzēja. 

1991. – 1993. -  Latvijas Biznesa skola, Brīvās apmācības programmas 
direktore.  

1987. – 1991. -   Rīgas 86. vidusskola. Angļu valodas skolotāja. 

 
IZGLĪTĪBA: augstākā 

Mācību iestāde: Leona Kozminski Uzņēmējdarbības un menedžmenta 
Akadēmija (Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship 
and Management) (Polija), PhD kandidāte. Doktora 
disertācijas tēma „Intelektuālās uzņēmējdarbības fenomēns 
un tās parādīšanos modeļi. 

Laiks:  2001. – šobrīd.  Paredzēts pabeigt 2006. gada rudenī.  
 

      Mācību iestāde: IEDC Bled Menedžmenta Skola (IEDC - Bled School of 
Management) (Slovēnija). Biznesa administrācijas maģistra 
grāds (International Executive MBA). 

Laiks:  1998. – 1999. 
Dokuments:       Diploms 

Mācību iestāde:  Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte. Grāds angļu 
filoloģijā, angļu valodas skolotāja, specializācija – angļu 
valoda. 

Laiks: 1981. – 1987. 
Dokuments:       Diploms 
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IZGLĪTĪBAS PAPILDINĀŠANA: 
 Organizācija:  Harvardas Biznesa Skola.  July 2005   Eiropas 

kolokvijems uzņēmējdarbībā -  Eiropas seminārs uzņēmējdarbībā – Uz 
dalibniekiem orientētā apmācība. Bostona, MA, ASV  

                                    Laiks:       2005. jūlijs 
                              Dokuments:      Sertifikāts 

Organizācija: Harvardas Biznesa Skola. Seminārs "Inovācijas un jauno tirgu 
attīstība", Londona, Lielbritānija.  

                                        Laiks:       2004. janvāris 
                              Dokuments:      Sertifikāts 

     Organizācija: Lilitas Ozoliņas studija. Kvalifikācijas paaugstināšanas 
kursi „Meistarība. Runas māksla. Komunikācija”, Rīga.  

                                        Laiks: 2004. janvāris 
                              Dokuments: Sertifikāts 

          Organizācija: RSEBAA un Solfordas Universitāte. Kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursi „Pētniecisko darbu metodoloģija”, 
Rīga.  

                                        Laiks: 2003. augusts 
                              Dokuments: Sertifikāts 

Organizācija: Sankt Pēterburgas Starptautiskais menedžmenta institūts 
(IMISP). Pasniedzēju intensīvā vasaras īslaicīgā mācību 
programma „MBA programmas, filozofija, saturs, 
pasniegšanas metodes”, Sankt Pēterburga, Krievija.  

                                        Laiks: 2003. jūlijs 
                              Dokuments: Sertifikāts 

      Organizācija: efmd, AACSB. Seminārs Jaunajiem augstskolu vadītājiem, 
Parīze, Francija.  

                                        Laiks: 2003. maijs 
 
                              Organizācija: IESE, Starptautiskā pasniedzēju attīstības programma, 

Barselona, Spānija.  
           Laiks:    2002.g. februāris - marts                 

                              Dokuments: Sertifikāts 
 

                              Organizācija: CEEMAN, seminārs „Kā pasniegt, lietojot reālās situācijas 
analīzes metodi”, Slovēnija.  

           Laiks:    2001.g. septembris                 
 

                              Organizācija: CEEMAN, seminārs „Biznesa skolas pārvaldība”, Viļņa, 
Lietuva.  

           Laiks:    2000.g. aprīlis                 
                              Dokuments: Sertifikāts 

 
                             Organizācija: Seminārs „Kā mācīt ar situācijas analīzes palīdzību”. 

                Laiks: 1999.g. oktobris  
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     Organizācija: Seminārs „Kvalitāte izglītībā – kvalitāte uzņēmējdarbībā”, 

Rīga, Latvija. 
                Laiks:       1998.g. oktobris  

     Organizācija: CEEMAN. Darbseminārs par mācību plāna izveidi, 
Budapešta, Ungārija. 

                                        Laiks: 1998.g. marts 
                             Dokuments:        Sertifikāts 
 
                              Organizācija: CEEMAN. Seminārs „Kā vadīt biznesa skolu”, Rīga, 

Latvija. 
                                        Laiks: 1997.g. septembris 
                             Dokuments:        Sertifikāts 

     Organizācija: AIB Banka. Apmācības un izglītības politikas programma, 
Dublina, Īrija. 

                                        Laiks: 1997.g.jūlijs 
                             Dokuments: Sertifikāts 
 
                              Organizācija: Kembridžas kurss visaugstākajam angļu valodas līmenim. 
                                        Laiks: 1997.g. jūnijs 
                             Dokuments: Kembridžas sertifikāts. 

     Organizācija: CEEMAN. Seminārs „Kā dibināt un vadīt biznesa skolu”, 
Slovēnija. 

                                        Laiks: 1996.g. februāris 
                              Dokuments: Sertifikāts 

      Organizācija: Latvijas banku instruktoru apmācība, organizētājs – 
MANCAT, sponsors – Britu Know How fonds, Lielbritānija. 

                                        Laiks: 1994.g. jūnijs 
                             Dokuments: Sertifikāts 

      Organizācija: Mančestras mākslas un tehnoloģiju koledža. 3 nedēļu 
kursi vadībzinību programmās. 

                                        Laiks: 1993.g. marts 
                             Dokuments: Sertifikāts 
 
CITA NODERĪGA PIEREDZE:  
Pieredze augstākās izglītības iestāžu akreditācijā Latvijā. Bija dziļi iesaistīta RSEBAA 
akreditācijas procesā Latvijas izglītības un zinātnes ministrijā. 
Projekta vadītāja ETF stratēģiskajam auditam RSEBAA, 1998.g. oktobrī. 
efmd stratēģiskā audita komandas biedre (Masaryk augstāko mācību Institūtā, Čehijā) 
efmd Kvalitātes novērtēšanas un akreditācijas institūciju Eiropas biznesa izglītības jomā 
starptautiskās asociācijas (EQUAL is the international association of quality assessment 
and accreditation agencies in the field of European management education) padomes 
pārstāve  
CEEMAN eksperte akreditācijas jautājumos (Ekspertu komisijas locekle) 
Viena no Starptautiskā Uzņēmējdarbības foruma dibinātājiem  (University of Essex, OECD 
LEED programma) 
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Partnere Eiropas Savienības finansēta projektā par Starpkulturālo Zināšanu vadību (2000 – 2005)  
Strādāja kā konsultante OECD seminārā “Kapacitātes celšana uzņēmējdarbībā un MVU attīstība” 
(Decembris 2004)  
 
Vecākā uzņēmējdarbības biedrības locekle, Esseksa universitātē, Uzņēmējdarbības un 
Biznesa skola. 
 
VALODU ZINĀŠANAS:  Krievu (dzimtā valoda), angļu, latviešu – brīvi. 
 

DALĪBA KONFERENCĒS: 
Centrālās un Austrumeiropas Menedžmenta attīstības asociācijas (Central and East 
European Management Development Association - CEEMAN) ikgadējās konferences:  
 
-2005, Kijeva, Ukraina, “Inovācijas vadības attīstība” 
-2004, Sankt-Peterburga “Eiropas Savienības paplašināšanas un tās ietekme uz vadības 
attīstību”, (prezentācija “Eiropas paplašināšanas starpkulturālās sēkas”.)  
- 2003., Sofijā, Bulgārijā, Biznesa sadarbība un Biznesa Skolu sadarbība: Jaunas iespējas 
CEEMAN ietvaros ("Business Cooperation and Business Schools Cooperation: New 
Opportunities within CEEMAN"); 
- 2002., Bledā, Slovēnijā, Līderība un mūsu nākotnes sabiedrība (uzstāšanās ar referātu par 
līderību un sociālo atbildību Latvijā); 
- 2001., Dubrovnik, Kļūstot starptautiskiem no pastāvošas ekonomikas: Korporatīvā 
pieredze un Biznesa skolu izaicinājums;  
- 2000., Trieste, Uzņēmējdarbība izmaiņu apstākļos: ietekme uz menedžmenta attīstību;  
- 1999., Budapeštā , Ungārijā, Eiropas diversitāte un integrācija: ietekme uz menedžmenta 
attīstību; 
- 1998., Rīgā, Latvijā, Pārvēršanas līderība - Izaicinājums menedžmenta attīstībai Centrāl 
un Austrum Eiropā;  
- 1997., Sinajā, Rumānijā, Austrum un Centrālās Eiropas cilvēku potenciāla attīstīšana un 
mobilizēšana menedžmentam;  
- 1996., Prāgā, Čehijā, Vadīšana pārejas posmā Centrāl un Austrum Eiropā: Posms II.   
 
Eiropas Fonda menedžmenta attīstības (The European Foundation for Management 
Development - efmd) ikgadējās konferences:  
 
- 2006, Parīze, Francija, kopējā AACSB – efmd konference „Vadīšanas attīstība citā 
aspektā.” 
- 2003., Brisele, Beļģija (Theme: "Social Responsibility & Corporate Sustainability: 
"Global necessities requiring individual action?") 
- 2001., Varšavā, Polijā; 
- 2000., Sardīnijā, Itālijā.  
 
efmd dekānu un direktoru sanāksmes:   
- 2006 Rotterdāma, Nīderlande “Stāties stratēģijas izvēles priekšā”  
- 2005 Fonteblo, Francija «Konverģence vai Daudzveidība? Atbildīga līderība – 
drosme būt dažādam.»   
- 2004., Lisabonā, Portugālē, Globālā re-orientācija ("Global Re-orientation"); 
- 2003., Lozannā, Šveicē – Biznesa skolas pozicionēšana – Reputācija un realitāte 
("Positioning Business School - Reputational branding and reality"). 
- 2002., Birmingemā, Apvienotā Karalistē.  
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Menedžmenta izglītības vispasaules forumi (Global Forums of Management Education):  
 
- 2005, Santjago, Čilē, Vadīšanas izglītības pārskats globalizētā pasaulē.   
- 2002., Bangkokā, Taizemē, Laužot tradicionālās robežas (prezentācija par menedžmenta 
izglītību centrālajā un austrumeiropā);   
- 1998., Čikāgā, ASV, Vispasaules forums vadībzinību izglītībā. 
 
Baltijas Vadīšanas Attistības Asociācijas (BMDA) ikgadējas konferences 
 
- 2005, Tallina, Igaunija „Daudzveidības svinības: Veidošana uz atšķirībām” 
- 2004, Rīga, Latvija. „Baltijas Vadīšanas Konkurētspējas paaugstināšana” Galvenais 

orators „Intelektuālā Uzņēmējdarbība kā aslēga Baltijas menedžeru veiksmei” 

 - 2003., Kauņā, Lietuvā, Menedžmenta attīstības Baltijas asociācija, Menedžmenta 
attīstība: Partnerība starp biznesu un zinātni globalizācijas apstākļos. Prezentācijas 
veidošana par pētījumu procesu: Pareizās metodes kā risināt menedžmenta problēmas; 
 
Zinātniskās - Pētnieciakās konferences:  
 
-2006, Rīga, Latvija „Nākamas dekādes izaicinājumi biznesā”. Darba prezentācija 
„Intelektuālas uzņēmējdarbības fenomens un jauni paradošies intelektuālās 
uzņēmējdarbības veidi Latvijā”. 
-2005, Keiptauna, Dienvidafrika, „Jaunu uzņēmum veidošana un uzņēmējdarbības 
pieaugums pāri robežai: Idēju, cilvēku un institūciju daudzveidības integrēšana. 
- 2003., Milānā, Itālijā, Uzņēmējdarbības un profesionālais menedžments kādas nozares 
ietvaros apvienojot kreativitāti un tehnoloģijas ("Entrepreneurial and professional 
management within sme's field: combining creativity and techniques"); 
- 2002.,  Helsinkos, Somijā, Eiropas kvalitātes saikne – Vienlīdzīga – Socrates ieviešanas 
konference; 
- 2001., Neapolē, Itālijā, Starptautisko uzņēmējdarbības foruma Pirmā konference,  
Uzņēmējdarbība un mācīšanās. Prezentācija par intelektuālo uzņēmējdarbību Latvijā, iegūts 
visaugstākais novērtējums; 
- 2000., Tamperē, Somijā, Uzņēmējdarbības izglītības un apmācības internacionalizācija. 

 
PUBLIKĀCIJAS: 

1. E.Kalniņa, I.Senņikova, Assessing Management Training Needs in Central and Eastern 
Europe. Survey of selected enterprises in Latvia, European Training Foundation, 2000  

 
2. I.Senņikova “Intellectual Entrepreneurship in Latvia”. The international Journal of 

Entrepreneurship and Innovation, Volume 3, Number 1, February, 2002. 
 
3. I.Senņikova “Intellectual Entrepreneurship in Latvia”. Published in Edition „Intellectual 

Product and Intellectual Capital” by Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and 
Management, 2003. 

 
4. I.Senņikova, Conference proceedings „Intellectual Entrepreneurship as a Possible Key to 

Success of Baltic Managers”. Baltic Management Development Association (BMDA) 
Conference „Enhancing Baltic Managerial Competitiveness”, Riga, 2004. 
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5. I.Senņikova, P.Kidger Conference proceedings „The Contribution of Intellectual 
Entrepreneurship to the Economic Transformation of the Economy of Latvia”. 19th 
Annual Employment Research Unit Conference „Management, Work and Organization 
in Postsocialist Societies” hosted by Cardiff Business School, Cardiff, 2004. 

 
6. I. Sennikova, Conference proceedings “Cross- cultural Consequences of European 

Enlargement”.  12th Annual CEEMAN conference  “Enlargement of the EU and Its 
Impact on Management Development “, St.Petersburg, Russia, 2004.  

 
7. I. Sennikova, «Интеллектуальное предпринимательство и его вклад в развитие 

экономики Латвии». Минск, 2005 
 

8. I.Sennikova, B.Kurovs  “Phenomenon of intellectual entrepreneurship and emerging 
patterns of intellectual entrepreneurship in Latvia”, Journal of Business Economics and 
Management, special issue , 2006. 
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CURRICULUM VITAE 
 

RAITA ŠŪPOLA 
PERSONAS DATI: 
 dzīv. Staiceles ielā 15 – 32, Rīgā LV 1035 
 tālr. 7579605, 9224919 
 
IZGLĪTĪBA: 
No 2004. – studijas LLU, Izglītības un mājsaimniecības institūts Pedagoģijas doktorantūra 
2000. – 2002. LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, sociālo zinātņu maģistra grāds 

psiholoģijā 
1994. – 1999.  RPIVA, skolas un ģimenes psihologa kvalifikācija, sociālo zinātņu 

bakalaura grāds psiholoģijā 
1984. – 1989. LU Filoloģijas fakultāte, filologa, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja 

kvalifikācija 
1973. – 1984.     Gulbenes vidusskola, skolniece 
  
DARBA PIEREDZE: 
1998. g. līdz šai dienai – Rīgas 64. vidusskola, latviešu valodas un literatūras, psiholoģijas 

skolotāja 
1995. – 1998. Gulbenes ģimnāzija, latviešu valodas un literatūras skolotāja, direktora v. 

audzināšanas darbā  
1992. – 1995.     Gulbenes vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja  
 
DARBS AMATU SAVIENOŠANAS KĀRTĪBĀ: 
1999. g. līdz šai dienai – RPIVA, lektore studiju kursā “Daiļrades psiholoģija”  
No 1997. g. IZM ISEC darba grupa, ārštata metodiķis (2004) 
   
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA: 
1999., 2000., 2001. g. piedalīšanās ar referātiem starptautiskajās zinātniski praktiskajās 
kreativitātes konferencēs “Radošas personības diagnostika, struktūra, attīstība”  
 
PAPILDU IZGLĪTĪBA, KURSI: 
2004. – ISEC ārštata metodiķa statuss. Pedagogu tālākizglītība, saskaņā ar IZM 18.02.2004. 
rīkojumu Nr. 92 “Par pedagogu profesionālās meistarības pilnveides kārtību”, programmas 
kods 9014 14 01 40. Sertifikāts Nr. 232 
2004. – Rīgas skolotāju izglītības centrs, RIIS. Interneta pamati. Apliecība Nr. 04-178D 
2002. – Rīgas skolotāju izglītības centrs, RIIS. Datorzinību pamati. Apliecība Nr. 02-744D 
2001. – Rīgas skolotāju izglītības centrs, RIIS. Skolēnu izzināšanas, mācību un 
audzināšanas darba metodes jaunāko pedagoģisko nostādņu aspektā. Apliecība Nr. 01-835 
2001. – LU PPI, Latvijas Holistisko terapiju asociācija, Latvijas Akmeoloģijas akadēmija. 
Māksla un pašatklāsme (mākslas terapijas pamatkurss). Sertifikāts Nr. 2001/7-5 
 
VALODU ZINĀŠANAS: 
Latviešu valoda – dzimtā, krievu valoda – pārvaldu brīvi, vācu valoda – ar vārdnīcas 
palīdzību 
 
PUBLIKĀCIJAS, AUTORDARBI: 
Skolēna pozitīvo emociju veicināšanas nozīme mācību procesā. - // Skolotājs. – R.: RaKa, 
2001., 26. Nr. 
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Personības radoša pašrealizācija daiļliteratūras lasīšanas procesā. - // Radoša personība. – 
R.: Vārti, 1999 – 2000. 
Problēma...jautājums – jautājums...problēma (iespējas un meklējumi, atbildes un varianti). - 
// Skolotājs. – R.: RaKa, 1997., 1. Nr. 
Krāsu nosaukumi O. Vācieša dzejā. Mācību līdzeklis. – R.: PIAC, 1996.  
 
APBALVOJUMI: Latvijas pedagogu radošo darbu konkursā Luda Bērziņa prēmija  
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CURRICULUM VITAE 
 

VITĀLIJS ŠVEISBERGS 
 DZIMŠANAS GADS:    1968 

 TAUTĪBA:     latvietis 

ĢIMENES STĀVOKLIS:     precējies 
PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA: 

Iestāde, [no / līdz ] 

 

Iegūtais grāds vai diploms 

Latvijas universitāte Vadībzinības 
doktorantūra 

[2005 – pašreiz]  

Studijas doktorantūrā zinātnes nozarē 
“Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības 
vadība”. 

 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un 
biznesa administrācijas augstskola 

[2004 – pašreiz ] 

Studijas “Uzņēmējdarbības vadības” maģistratūra. 
 

Latvijas Universitāte  

[1995-1997] 

Politisko zinātņu maģistrs.  

 

Rīgas tehniskā universitāte [1985-
1992] 

Inženieris mehāniķis. Mašīnbūves tehnologs. 

 

  

PAPILDUS APMĀCĪBA: 

 Iestāde, [no / līdz ] 

 

Iegūtais diploms, sertifikāts vai 
apliecinājums 

SGS  
21. – 25.11.2005. 

Starptautiskais sertifikāts – „Occupational 
Health and Safety Management Systems 
OHSAS 18001:1999 vadošais auditors” 
 

BVQI – Latvija, 
06.01.2005.  

Apliecinājums – “Vides pārvaldības 
auditoru profesionālās pilnveides kurss, 
saskaņā ar vides pārvaldības standarta 
ISO14001:2004 jaunās versijas prasībām”. 
 

BVQI – Latvija, 
18.10.2004. – 22.10.2004.  

Starptautiskais sertifikāts – “Kvalitātes 
vadības sistēmas ISO 9001:2000 vadošais 
auditors”. 

NIVA, Ziemeļvalstu institūts Nodarbinātības 
veselības institūts,  
Latvija, 12- 17 oktobrī 2003 
 

Starptautiskais un Baltijas kurss 
Nodarbinātības drošības un riska 
novērtēšana un vadība 

SIA Lattelekom Apmācības centrs  Sertifikāts Prezentāciju iemaņas un runas 
māksla 
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 Iestāde, [no / līdz ] 

 

Iegūtais diploms, sertifikāts vai 
apliecinājums 

9 – 10 decembris, 2002  

Zygon Baltic Consulting, Latvia,  
3 dienu kurss pabeigts 20.12.2001. 
 

Sertifikāts – Kvalitātes vadītājs 
 

Zygon Baltic Consulting, Latvia,  
3. dienu kurss pabeigts 20.10.2001. 
 

Sertifikāts – Kvalitātes auditors 
 

NIVA, Ziemeļvalstu institūts Nodarbinātības 
veselības institūts, Latvija, 12. oktobris- 2 
novembris 2001 
 

Starptautiskais un Baltijas kurss Risku 
analīzes rezultāti  personālo aizsardzības 
līdzekļu izvēlē. 

Latvijas Universitāte, Vides zinātnes un 
vadības institūts,  
9. jūnijs – 15. jūlijs 2000. 
  

Profesionālās apmācības kurss – Ietekmes 
uz vidi novērtējums 

Valsts civildienesta administrācijas skola, 
Latvija 12. – 13. janvārī 2000 

Apliecinājums par dalību seminārā 
“Komandas veidošana” 
 

Valsts darba inspekcija, Latvija, kurss 
pabeigts 28 decembrī 1999.gadā 
 

VDI valsts darba inspektoru apmācības 
kurss 203 stundu apjomā. 

 
VALODU PRASMES: (Vērtējums no1 līdz 10 augošā secībā) 

Valoda Sarunvaloda Lasītprasme Rakstīt prasme 

Latviešu (dzimtā valoda) 10 10 10 

Krievu (dzimtā valoda) 10 10 10 

Angļu 7 6 5 

  

  DALĪBA PROFESIONĀLĀS APVIENĪBĀS: 
Latvijas Vides pārvaldības asociācija. 

 CITAS PRASMES: 

Datora programmu pārzināšana - iGrafx FLOWCHARTER – vadības sistēmu 
specializētā programma, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point u.c..), Internet 
Software. 

Auto vadītāja tiesības kopš 1995. gada.  

 
PAŠREIZĒJAIS AMATS: 

Integrēto vadības sistēmu konsultants – Kvalitāte (ISO 9001:2000), Vide 
(ISO 14001:1996), Darba aizsardzība (OHSAS 18001:1999); 

Lektors, semināru vadītājs (Kvalitāte, Vide, Darba aizsardzība, Integrēto vadības 
sistēmu iekšējais auditors). 
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NOSTRĀDĀTIE GADI ŠAJĀ DARBA VIETĀ:    6 gadi 
KVALIFIKĀCIJAS RAKSTUROJUMS:  

- integrēto vadības sistēmu (kvalitāte, vides pārvaldība, darba aizsardzība) 
konsultants; 
- lektors un semināru vadītājs; 
- darba aizsardzības eksperts (risku analīze, vadības sistēmas, likumdošana);  
- nacionālo darba aizsardzības normatīvo aktu izstrādes speciālists.  

  

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 

 No - līdz Vieta Organizācija Amats Pienākumu apraksts 

no 2005 Rīga SGS Auditors Kvalitātes vadības sistēmu 
auditors 

2000 – līdz 
šodienai 

Rīga Zygon Baltic 
Consulting, 
SIA 

Integrēto 
vadības 
sistēmu 
ārštata 
konsultants 

Integrēto vadības sistēmu 
izstrādāšanas un ieviešanas 
projektu vadītājs. 

Digitālo vadības sistēmu 
izstrādes un ieviešanas 
projektu vadītājs 

Lekciju pasniegšana un 
semināru vadīšana. 

 

2003 – līdz 
šodienai 

Rīga IK “Darba 
vides 
konsultācijas” 

Individuālais 
komersants, 
konsultants 

IK  īpašnieks, 
pašnodarbinātājs. 

2003 - 2004 Liepāja Liepājas 
Pedagoģijas 
akadēmija 

Ārštata 
pasniedzējs 

Lektors – pasniedzējs kursā 
“Kvalitātes vadības 
sistēma”. 

Diplomdarbu recenzēšana. 

2000 - 2003 Rīga Zygon Baltic 
Consulting, 
SIA 

Darba 
aizsardzības 
sektora 
vadītājs 

Integrēto 
vadības 
sistēmu 
konsultants 

Darba aizsardzības vadības 
sistēmas 
(OHSAS 18001:1999) 
izstrādāšanas un ieviešanas 
metodikas izstrāde. 

Integrēto vadības sistēmu 
konsultants (OHSAS 18001; 
ISO 14001; un  ISO 9001) 

Integrēto vadības sistēmu 
semināru programmu un 
metodiku izstrāde. Lekciju 
pasniegšana un semināru 
vadīšana. 
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 No - līdz Vieta Organizācija Amats Pienākumu apraksts 

1999 - 2000 Rīga Valsts darba 
inspekcija 

Stratēģijas 
un analīzes 
nodaļas 
vadītāja 
vietnieks 

Vlasts darba 
inspektors 

Darba aizsardzības 
likumdošanas prasību 
ieviešanas un izpildes 
uzraudzība 

Inspektoru darba metodikas 
izstrāde. 

Darba aizsardzības analīze 
uzņēmumos. Darba vietā 
notikušo nelaimes gadījumu 
un neatbilstību statistikas 
analīze. 

 

1997 - 2000 Rīga “Rīgas 
Zinātnes 
nams”, un 
komerciālās 
informācijas 
kompānija 
“Komin” 

 

Lektors Apmācības kursu 
pasniegšana. 

Apmācības kursu 
programmu izstrāde pār 
tematiem – Darba 
aizsardzība, ES direktīvu 
prasību ieviešanas 
nacionālajā likumdošanā. 

1995 – 1999  Rīga Darba 
aizsardzības 
politikas 
nodaļa  

 

Vadītāja 
vietnieks,  

vecākais 
referents 

Valsts darba aizsardzības 
sistēmas reformas 
koncepcijas izstrāde. 

Nacionālās likumdošanas 
izstrāde – likumu , MK 
noteikumu. 

1994 – 1995 Rīga AS “Jauda”  Metāla 
apstrādes 
iecirkņa 
vadītājs 

 

Ražošanas organizācija un 
nodrošināšana, jaunu 
produktu ražošanas izstrāde. 

1991 - 1994 Rīga Tramvaju 
trolejbusu 
pārvalde 

Iekārtu 
remonta 
iecirkņa 
vadītājs.  

Inženieris 
tehnologs 

Iekārtu uzturēšanas un 
remontu organizēšana. 

Ražošanas tehnoloģiju 
izstrāde. 

1991 Rīga RAF 
zinātniski 
tehniskais 
centrs 

Inženieris 
konstruktors 

Specializēto automašīnu 
aprīkojuma konstruēšana. 
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CITA INFORMĀCIJA 
 
Konsultētās organizācijas: 

Organizācija Standarti Sertifikātu 
izsniegšanas 

datums 

Organizāciju darbības lauks,  
komentāri 

Rīgas Brīvostas 
Pārvalde 

ISO 14001 15.06.2005. Ostas pārvalde 

Vides pārvaldības sistēmas izveide un 
integrēšana kvalitātes vadības sistēmā 

Celt ISO 9001 05.04.2005. Vispārējā būvniecība  
Vadības sistēmas izveide 

Gādība ISO 14001 15.12.2004. Būvniecība 
Vides pārvaldības sistēmas izveide un 
integrēšana kvalitātes vadības sistēmā 

Rīgas Starptautiskā 
autoosta 

ISO 9001 29.11.2004. Pasažieru pārvadājumu apkalpošana un 
nodrošināšana. Biļešu tirdzniecība un 
uzskaites vadība. 
Digitālā integrētā vadības sistēma 

Kurzemes ceļi ISO 9001, 
ISO 14001, 
OHSAS 18001

17.11.2004 Autoceļu uzturēšana, projektēšana un 
būvniecība.   
Digitālā integrētā vadības sistēma. 

Sistēma pieejama lietotajam internetā. 

Tehnika Auce, SIA ISO 9001, 
ISO 14001, 
OHSAS 18001

19.10.2004. Metālapstrāde.  
Vides un darba aizsardzības pārvaldības 
sistēmas izveide un integrēšana kvalitātes 
vadības sistēmā. 

Latvija Statoil ISO 9001, 
ISO 14001, 
OHSAS 18001

29.09.2004. Degvielas vairumtirdzniecība. 
Digitālā integrētā vadības sistēma 

V.L.T., SIA ISO 14001 27.08.2004. Iepakojuma, papīra izstrādājumu ražošana 
Vides pārvaldības sistēmas izveide un 
integrēšana kvalitātes vadības sistēmā. 

Regita Pluss, SIA ISO 9001, 
ISO 14001, 
OHSAS 18001

10.03.2004. Būvniecība un montāža; tirdzniecība. 

Latgales ceļi ISO 9001, 
OHSAS 18001

09.02.2004 Autoceļu uzturēšana, projektēšana un 
būvniecība.   
Digitālā integrētā vadības sistēma 

Liepājas ražošanas 
sabiedrība `"Būve" 

ISO 9001, 
OHSAS 18001

21.11.2003. Būvniecība un montāža. 

AZ inter ISO 9001, 
ISO 14001, 
OHSAS 18001

23.10.2003. Vispārējā būvniecība 

Vidzemes ceļi ISO 9001 19.05.2003. Autoceļu uzturēšana, projektēšana un 
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Organizācija Standarti Sertifikātu 
izsniegšanas 

datums 

Organizāciju darbības lauks,  
komentāri 

būvniecība.  Asfaltbetona ražošana 

Balthem ISO 9001, 
ISO 14001, 
OHSAS 18001

07.02.2003. Energo iekārtu remonts un uzturēšana. 

Digitālā integrētā vadības sistēma 

Ceļu pārvalde ISO 9001, 
OHSAS 18001

24.01.2003. Autoceļu uzturēšana, projektēšana un 
būvniecība.  Asfaltbetona ražošana 

Severstallat ISO 9001, 
ISO 14001, 
OHSAS 18001

01.12.2002. Metāla izstrādājumu ražošana un 
tirdzniecība 

RUP ISO 9001, 
ISO 14001, 
OHSAS 18001

01.07.2002. Vispārējā būvniecība un projektēšana. 

VAE Rīga OHSAS 18001 17.03.2002. Dzelzceļa pārmiju projektēšana, ražošana. 
Darba aizsardzības sistēmas izveide un 
integrēšana kvalitātes vadības sistēmā. 

Larimets ISO 9001, 
OHSAS 18001

08.03.2002. Alumīniju lietņu ražošana. 

Verta ISO 9001, 
ISO 14001, 
OHSAS 18001

22.02.2002. Energoiekārtu uzturēšana un remonts. 

Specapģērbs ISO 9001, 
OHSAS 18001

09.01.2002. Formastērpu, darba apģērbu konstruēšana, 
ražošana un realizācija 

Rikom ISO 14001, 
OHSAS 18001 01.10.2001. Logu un metāla konstrukciju ražošana 
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CURRICULUM VITAE 
 

INETA TĀRE 
 

Personas kods 250673-12051 

Dzimšanas vieta Bauska, Latvija 
Adrese  Ilūkstes iela 34 – 102, Rīga, LV-1082, Latvija  

Tālrunis +3717021700 Mobilais tālrunis +37129165722 
Fakss +3717021505 

E-pasts iglu@apollo.lv 
  

Pilsonība Latvijas Republikas 
  

Dzimums sieviete 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Tiesību zinātņu maģistre 

DARBA PIEREDZE  
  

Laika periods Kopš 2000.gada jūnija 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Darba departamenta direktore  

Darba vietas nosaukums  Latvijas Republikas Labklājības ministrija 
  

Laika periods 1998.gada decembris – 2000.gada jūnijs 
Profesija vai ieņemamais 

amats 
Darba departamenta direktora vietniece 

Darba vietas nosaukums Latvijas Republikas Labklājības ministrija 
  

Laika periods 1997.gada jūlijs – 1998.gada decembris 
Profesija vai ieņemamais 

amats 
Darba tiesisko attiecību nodaļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums Latvijas Republikas Labklājības ministrija 
  

Laika periods 1997.gada janvāris – 1997.gada jūlijs 
Profesija vai ieņemamais 

amats 
Valdības reformu departamenta direktora p.i./direktora 
vietniece 

Darba vietas nosaukums Latvijas Republikas Labklājības ministrija 
  

Laika periods 1995. – 1996.gada decembris 
Profesija vai ieņemamais 

amats 
Valdības reformu departamenta vecākā referente 

Darba vietas nosaukums Valsts kanceleja 
  

Laika periods 1994.gads – 1995.gads 
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Profesija vai ieņemamais 
amats 

Valdības reformu departamenta vecākā referente 

Darba vietas nosaukums Latvijas Republikas Valsts reformu ministrija 
  

IZGLĪTĪBA  
  

Laika periods 1995. – 1997.gads 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Tiesību zinātņu maģistrs, starptautiskās tiesības 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte 

  

Laika periods 1991. – 1995.gads 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

Bakalaurs, jurista kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte 

  

PRASMES  
  

Dzimtā valoda Latviešu valoda 
  

Citas valodas Krievu valoda, angļu valoda, vācu valoda 

Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Krievu valoda ∗   ∗   ∗   

Angļu valoda ∗   ∗    ∗  

Vācu valoda ∗    ∗   ∗  
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CITAS PRASMES Kopš 2004.gada lekcijas darba tiesību kursā Rīgas 
Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskolas personālvadības studentiem; 
2000. – 2003.gadā darba tiesību lektore Latvijas 
Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību prakses centrā; 
1997. – 1999.gadā pētniece un lektore Latvijas 
Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūtā, 
1998.gadā direktora pienākumu izpildītāja; 
Kopš 2002.gada publisko samierinātāju sarakstā; 
starptautisko projektu pieredze, tai skaitā vairāku Eiropas 
Savienības Phare programmas projektu Latvijas puses 
vadītāja darba tiesību, darba aizsardzības un 
nodarbinātības jautājumos; trīspusējo konsultāciju 
pieredze ar sociālajiem partneriem; prezentēšana 
plašsaziņas līdzekļiem u.c.; 
B kategorijas autovadītāja apliecība 

  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē  

 

 Darba aizsardzības mācību līdzekļu ievadi – grāmatām 
“Darba drošība”, “Darba apstākļi un veselība darbā”, 
“Ergonomika darbā”, “Darba aizsardzības apmācību 
metodes”, “Darba higiēna” u.c. izdevumiem divpusējā 
Latvijas Republikas Labklājības ministrijas un Spānijas 
Nacionālā Darba drošības un higiēnas institūta projekta 
ietvaros 2004. – 2005.gadā 
Sociālā politika un darba tirgus pēc iestāšanās Eiropas 
Savienībā, autoru kopdarbs, 2003.gadā; 
Eiropas Savienības darba tiesības un to ieviešana Latvijā, 
sadarbībā ar citiem autoriem, 2003.gads; 
Pētījums par starptautisko humanitāro tiesību 
iedzīvināšanu Latvijā, sadarbībā ar Dr.jur. Gitu Feldhūni, 
2002.gads; 
Cilvēktiesības Latvijā un pasaulē, autoru kolektīvs, 
mācību līdzeklis, 2000.gads 

  

Piedalīšanās ar referātu 
(jebkura veida) starptautiskās 

konferencēs un kongresos 

Darba pienākumos ietilpst regulāra piedalīšanās 
starptautiskās konferencēs, tai skaitā ar referātiem, par 
darba tiesību jautājumiem, nodarbinātības un sociālā 
dialoga politiku, darbaspēka migrācijas jautājumiem 
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CURRICULUM VITAE 
LOLITA TĪSE 

PERSONAS KODS:    140856-11836  
DZIMŠANAS VIETA:    Rīga  
ADRESE:     A.Čaka 74-1, Rīga. LV-1011 
PĀRVALDA SVEŠVALODAS:   vācu, krievu 

IZGLĪTĪBA: 
1993-1994 RTU maģistratūra- inženierzinātņu maģistra akadēmiskais grāds 

uzņēmējdarbības vadīšanā 
1979-1983 RPI, inženieris- ekonomists 
1973-1974 Rīgas 58. vidusskola 
1963-1973 Rīgas 5. vidusskola 

NODARBOŠANĀS: 
2002 - līdz šim brīdim Baltijas Krievu institūts, docente 
2001 - līdz šim brīdim Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, lektore 
1998 - līdz šim brīdim LSPA, vieslektore 
1998 - līdz šim brīdim         SIA ,,DLS", galvenā grāmatvede 
2002 - līdz šim brīdim        RPIVA,  Ekonomikas  un 

uzņēmējdarbības 
katedra, docente 

1997-2002 RPIVA, Ekonomikas un uzņēmējdarbības 
katedra, lektore 

1997- līdz šim brīdim       RTU,  Inženierekonomikas fakultāte, 
Uzņēmējdarbības un vadīšanas koledžprogrammu 
nodaļa, lektore 

1995-2000 LVU, Pašvaldību mācību centrs, lektore 
1995 - līdz šim brīdim             SIA ,,Liepa", galvenā grāmatvede 
1995  - līdz šim brīdim             RTU,        Inženierekonomikas        fakultāte, 

Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupa, lektore 
1992-1995 RTU,   Remontu   -   celtniecības   iecirknis, 

galvenā grāmatvede 
1989- 1995 RPI,   Darba  zinātniskās   organizācijas  un 

ražošanas pārvaldes katedra, vecākā pasniedzēja 
1985- 1989 RPI,     Darba     zinātniskās     organizācijas 

zinātniski   -   pētnieciskās   un   psihofizioloģisko   
pamatu   izpētes laboratorija, vecākā inženiere 

1983-1984 Celtniecības banka, ekonomiste 
1983 . Rīgas alus pārstrādes uzņēmums ,,Aldaris", 

galvenā grāmatveža vietas izpildītāja 
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PUBLIKĀCIJAS 
1. Tīse L.,  Izdevumu parametru noteikšanas  izpēte uzlabojot darba 

apstākļus, RTU, 1990. 
2. Tise  L.,   Petuško  J.,   Uzņēmumu   saimnieciskais   aprēķins  nomas 

gadījumā, RTU, 1990. 
3. Tīse  L.,  Petusko  J.,  Darba  samaksas  pilnveidošanas  mehānisms 

strādniekiem atomatizētās ražošanas apstākļos, RTU, 1990. 
4. Tīse L., Vadītāju, speciālistu un kalpotāju darba organizācija, RTU 

  1991. 
5. Tīse L., Latvijas grāmatvedības reforma, RTU , rakstu krājums, 1998. 
6. Tīse   L.,   Ieviņš   J.,   Prakses   atskaites   un   kvalifikācijas   darba 

izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi, RTU, 2000. 
7. Tīse L., Ieviņš J., Geipele L, Prakses atskaites un kvalifikācijas darba 

izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi grāmatveža un 
tirdzniecības speciālista kvalifikācijas iegūšanai, RTU, 2001. 

8. Tīse L., Lapiņa L, Kvalifikācijas prakses atskaites un kvalifikācijas 
darba    izstrādāšanas    un    aizstāvēšanas    metodiskie    norādījumi 
grāmatveža kvalifikācijas iegūšanai, RTU, 2004. 

9.          Tīse L., Finansu ekonomiska analīze, lekciju konspekts, iesniegts 
publicēšanai RTU. 

10.       Tīse    L.,    Finansu    grāmatvedība,    lekciju    konspekts,    iesniegts 
                           publicēšanai RTU. 
            11.        Tīse L., Grāmatvedība, lekciju konspekts, iesniegts publicēšanai RTU. 

 
PEDAGOĢISKA DARBĪBA: 
Vadītie maģistra darbi- 3 Vadītie diplomprojekti- 96 Vadītie bakalaura darbi — 30  
Vadītie kvalifikācijas darbi - 82 
 
KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA: 

1993 Apgūta starptautiskā konsultantu programma 
,,Finansu tirgus riska vadīšana", sertifikāts 

 1996   līdz šim brīdim - Latvijas Grāmatvežu kluba biedre. 
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CURRICULUM VITAE 
 

ELGA VALDOVSKA 
DZIMŠANAS DATUMS:   03.10.1930 Rīgā 
 
MĀJAS ADRESE:  Salacas iela 21-68, Rīga, LV- 1019, Latvija tel: 7248840  
 
DARBA ADRESE:  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas     

augstskola, Meža iela 1 k.2, LV-1048, Latvija tel:7089532  
 
IZGLĪTĪBA:  
1950-   Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte 
1955  
1976   Kvalifikācijas celšana psiholoģija (Pedagoģijas zinātņu akadēmija Maskavā)  
1982   Kvalifikācijas celšana psiholoģija (Maskavas Valsts Universitāte) 
1984  Kvalifikācijas celšana psiholoģija (Maskavas Valsts Universitāte) 
1994  Sertifikāts par Saskarsmes psiholoģijas kursu (Dānija,Bornholma) 
1995  Sertifikāts par aktīvo mācību metožu pielietojumu(Rīga, Dānija) 
2002 Sertifikāts par piedalīšanos soc-psih. seminārā – treniņā „Situācijas kontroles 

treniņš” 
2004 Runas māksla un komunikācija Latvija, L.Ozoliņas kursi 
2004 Darbs supervīzijas grupās, Latvija. 
2005 Senāta 2006.g. 18.maija lēmums Nr. 3/05. Ievēlēta docenta amatā psiholoģijas 

nozarē sociālās psiholoģijas apakšnozarē.  
 
VALODAS: Latviešu- dzimtā; krievu- tekoši; angļu, vācu- sarunu līmenī 
 
DARBA PIEREDZE:   
1998 – š.d.    RSEBAA, docente 
1995 - 1998    SIA "Turība" mācību centrs, docente. 
1994   Valsts Administrācijas skola, lektore  
1992        Rīgas Tehniskā Universitātes docente  
1990        Latvijas Tautsaimniecības Vadītāju un speciālistu valsts institūts, docente  
1959       Inženiertehnisko darbinieku kvalifikācijas celšanas institūts, vecākais 

inženieris, metodiskās daļas vadītāja, vēcākā pasniedzēja psiholoģijas un 
konkrētas un konkrētās socioloģijas katedrā.  

 
PROFESIONĀLĀS BIEDRĪBAS:   
LPPA – Latvijas profesionālo psihologu asociācijas biedrs 
EFPA – European Federation of Psychologists Associations. 
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CURRICULUM VITAE 
JĀNIS VANAGS 

PERSONĪGIE DATI: 
1948. gada 20. jūnijā 
 
ADRESE: 
Mājas adrese: Biķernieku iela 77-46, Rīga, LV – 1039, Latvija 
Kontaktu tālruņi: Mob. 6575502, mājas 7564148 
Darba vietas adrese: Meža iela 1, k. 2., Rīga, LV – 1048, Latvija, tel. 7500261 
 
IZGLĪTĪBA UN IEGŪTĀ KVALIFIKĀCIJA: 
2004 Lietiškās biznesa spēles INTOPIA instruktora apmācības kurss  
2003  CEEMAN CME Workshop Consultancy for Management educators 
2003  Augstskolas „Turība” organizēts seminārs „Balanced Score Card” 
1998  International MBA – EHSAL Management school, Beļģija 
1998 Komercizglītības centra semināri Decision Base, Effective leadership, Practical team 

building, Personal selection and performance appraisal 
1995-1996 Economics America instruktoru semināru cikls (Dallasa, Viskonsina, Tallina) 
  ekonomikas skolotājiem 
1996  PHARE kursu vadītāju seminārs programmai “Finansu grāmatvedība vadītājiem” 
1968-1977 Rīgas Tehniskā universitāte, inženiera kvalifikācija 
1963-1967 Rīgas Elektromehāniskais tehnikums. Tehniķa – tehnologa kvalifikācija 
 
DARBA PIEREDZE: 
2004-pašreiz Lietiškās biznesa spēles INTOPIA instruktors 
1996-pašreiz    RSEBAA lektors priekšmetos: Vadības grāmatvedība, Investīcijas,     Komercdarbība 
1994-pašreiz Pasniedzējs - konsultants SIA Komercizglītības centrs intensīvajos 3 dienu kursos  
  Vadības grāmatvedība un finansu pamati, Finansu vadība 
  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, lektors  
  (priekšmeti: Vadības grāmatvedība, Investīcijas un Komercdarbība) 
1994-2001 Rīgas Komercskola, ekonomikas pasniedzējs 
1996                Vadītājs semināra programmai “Finansu grāmatvedība vadītājiem” 
1993-1994 Rīgas Komercskola, ekonomikas katedras vadītājs 
1979-1993 Mālpils tehnikums, pasniedzējs 
1971-1979 Ceļu projektēšanas institūts, inženieris 
1967-1971 Inženieris – konstruktors telekomunikāciju nodaļā 
 
VALODAS: 
Latviešu, angļu, krievu 

 
CITAS PRASMES: 
Microsoft Office  
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CURRICULUM VITAE 
INĀRA VĪKA 

 Dzimusi: 1951.gada 31.martā 

 Ģimenes stāvoklis: šķīrusies 

 Mājas adrese: Jūrmala, Rubeņu iela 76, LV-2008 , tālrunis: 7766075, 9228929 

 Darba vietas adrese: Meža iela 1, k.2, Rīga, LV-1048, Latvija, tel. 7500263 
 
IZGLĪTĪBA UN IEGŪTĀ KVALIFIKĀCIJA:    

1993 Piešķirts ekonomikas doktora zinātniskais grāds 

1980 – 1983 Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes aspirantūra, specialitāte: 

ekonomiski -matemātisko metožu un skaitļošanas tehnikas izmantošana 

ekonomikā un vadībā 

1973 Rīgas Politehniskais Institūts, automātikas un skaitļošanas tehnikas 

fakultāte, piešķirta kvalifikācija: inženieris - matemātiķis 
  

DARBA PIEREDZE: 

2000 - RSEBAA, informātikas un matemātikas katedras vadītāja, prof. 

1973 - 1980  

un 1983 - 2000 

Latvijas Tautsaimniecības vadītāju un speciālistu valsts institūts. 

Ieņemamie amati – pasniedzēja, vecākā pasniedzēja, docente, profesore, 

katedras vadītāja, mācību prorektors 

 

 VALODAS: Latviešu – dzimtā 

  Krievu – brīvi 

  Angļu – sarunvalodas līmenī 
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CURRICULUM VITAE 
RAINA VĪRA 

 
PERSONAS DATI: dzim. 1956.gada 15. februārī 

dzīv.  Baložu 20 dz.2 
IZGLĪTĪBA: 
 
 
 
 
 
 
DARBA PIEREDZE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLIKĀCIJAS: 
 
KURSI,SEMINĀRI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALODU PRASME: 
 

1979.g.- Rīgas Politehniskais institūts, Inženierekonomikas fakultāte.  
1996.-1997.g.- LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, pedagoģijas 
maģistra grāds. 
1998.-2001.g. - LU doktorante, pedagoģijas doktora grāds. 
2005.g.RTU Profesoru padome piešķir asociētā profesora grādu 
vadībzinības nozarē. 
 
No 1979.g. Satiksmes ministrijas Specializētais zinātniski - pētnieciskais 
konstruktoru birojs (SZPKB), inženiere. 
No 1980.g. Rīgas pilsētas izpildkomitejas transporta daļa, vecākā inženiere. 
No 1986.g. R/a "Daiļrade". 
No 1998.g. Valsts administrācijas skola, lektore. 
No 1995.g. Biznesa augstskola Turība, mācību daļas metodiķe, rektorāta 
metodiķe, lektore; lekciju kursi – “Vadībzinības”, "Datorgrāmatvedība”, 
“Kvalitātes vadības sistēmas”, “Personālvadība”. 
No 2000.g. Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskola, docente. 
No 2004.g. Stradiņa universitāte, docente. 
No 2005.g. Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskola, asociētā profesore. 
 
Zinātnisko konferenču raksti -10; publikācijas-5. 
 
EU PHARE public administration reform. Temats:mācību metodika,1996. 
AMU-Center (Dānijā) kursi “Quality Management”, 1998. 
CEEMAN seminārs “Quality in education – quality in business”, 1998. 
OECD-Programme on institutional management in higher education; 
NAUA seminārs “Quality assesment and internationalisation in higher 
education institutions”, 1998. 
LU Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, seminārs 
“Kvalitātes vadība”, 1999. 
PHARE projekts “Mācībspēku mācīšana”, cikli – “Stratēģiskā vadība”, 
“Cilvēkresursu vadība”, “Projektu vadība”, 1999. 
BAT Kursu departaments, semināru cikls “Menedžmenta uzlabošana un 
kvalitātes nodrošināšana uzņēmumā”, 1999. 
LZA Sertifikācijas centrs, mācību kurss “Kvalitātes vadības pamati”, 1999. 
LZA Sertifikācijas centrs, mācību kurss “Kvalitātes sistēmu audits”, 2000. 
PHARE projekts sadarbībā ar Dāniju “Personāla novērtēšana”, 2001. 
BMDA seminārs, Kā mācīt ar Keisu metodi, Kauņa, 2004. 
CEEMAN seminārs Consultancy for Management Educators Workshop, 
Slovēnija, 2005. 
Latviešu, krievu, angļu- sarunvalodas līmenī 
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III. Pielikums. 
 

Senāta sēdes protokols 
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RĪGAS STARPTAUTISKĀS EKONOMIKAS UN BIZNESA 
ADMINISTRĀCIJAS AUGSTSKOLAS 

 
SENĀTA SĒDES 

protokols Nr. 6/03 
 

Rīgā                                                                                     2003. gada 20. jūnijā 
Piedalījās: senatori 

K.Kants 
I.Vīka 
G.Burakovs 
G.Sokoļska 
R.Liepiņa - priekšsēdētāja 
J.Ē.Niedrītis 
V.Muravjovs — sekretārs 
Ē.Pančenko 

Dienas kārtībā: 
1. Mācību programmas grozījumu apstiprināšana. 
2. Par maģistrantūras programmu "Personāla vadība". 
3. Par "Nolikuma par imatrikulācijas" noteikumu grozījumiem un imatrikulācijas kārtību no citām 
augstskolām. 
4. Nolikums par RSEBAA absolventu tiesībām izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu. 
Klausījās:       priekšlikumus par mācību programmas grozījumiem. 
I.Vīka grozīt studiju programmu "Elektroniskā komercija" sakarā ar absolventu aptaujas 
rezultātiem; 1 .kursā piedāvāts jauns kurss; precizēti kursu stundu skaiti; no 2.kursa pārcelts uz 
1.kursu kurss "Datu struktūra un algoritmi", bet kurss "Programmēšana" pārcelta uz otro semestri. 
J.Ē.Niedrītis        piedāvā precizēt dažus studiju priekšmetus 
Ē.Pančenko         pārcelt kursu "Uzņēmumu finanses" no 3.kursa uz 2.kursu 
K.Kants lietišķā spēle "INTOPIA" ieviesta mācību programmā, studiju priekšmetam 
"Vadībzinība II" līdz 48 stundām 
G.Burakovs         nedrīkst samazināt matemātiku, ja mēs pretendējam uz universitātes tipa 
augstskolu 
K.Kants piedāvā licenzēt un akreditēt kā atsevišķu mācību programmu EBSML ar bakalaura 
grādu "Eiropas biznesa studijas" ("European Business Studies") 
Nolēma: 
1. Apstiprināt mācību programmas grozījumus (pievienota). 
2. Atbalstīt EBSML programmas pārveidošanu par programmu "Eiropas biznesa studijas" 
("European Business Studies"). 
Balsoja vienbalsīgi "par". 
2. Klausījās: 
K.Kants par maģistrantūras "Personāla vadība" programmu saskaņā ar līgumu ar Latvijas 
Personālvadīšanas Asociāciju (LPVA); problēmas ar mācībspēkiem - pieaicināt vieslektorus no 
ārzemēm; programmas cena — Ls 1782,- pielīdzināta maģistrantūras (MBA) cenai 
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Nolēma: 
1. Apstiprināt maģistrantūras "Personāla vadība" programmu. 
Pieņemts vienbalsīgi. 
3. Klausījās: 
K.Kants priekšlikums apstiprināt "Nolikuma par imatrikulācijas" noteikumu grozījumus un 
Nolikumu par imatrikulācijas kārtību no citām augstskolām 
 Nolēma: 
1. Apstiprināt "Nolikumu par imatrikulāciju" grozījumus (pievienots). 
2. Apstiprināt Nolikumu par imatrikulācijas kārtību no citām augstskolām 
(pievienots). 
Pieņemts vienbalsīgi. 
4. Klausījās: 
G.Burakovs         priekšlikums pieņemt Nolikumu par RSEBAA profesionālās augstākās 
izglītības maģistrantūras absolventu tiesībām izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu, kad mācību 
programma apgūta pirms programmas akreditācijas  
Uzstājās: J.Ē.Niedrītis, 
V.Muravjovs       izteica priekšlikums precizēt projektu  
Nolēma: 
1. Apstiprināt nolikumu par RSEBAA profesionālās augstākās izglītības maģistrantūras absolventu 
tiesībām izpildīt un aizstāvēt maģistra darbu.  
Pieņemts vienbalsīgi. 

Senāta priekšsēdētāja  

Senāta sekretārs 
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IV. Pielikums. 
 

Zinātniskā darba atskaite 
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 Ievads 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zinātniskās darbības virzieni 

 
Vulfs 
Kozlinskis 
RSEBAA 
Zinātņu 
prorektors,  
Profesors 
Dr.habil.oec. 

Kristīne 
Guseva 
RSEBAA 
Zinātņu 
prorektora  
asistente 

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

Mēs centāmies izmantot iespējas saistītas ar ES struktūrfondu līdzekļiem: piedalījamies atklātos 

konkursos (tika sagatavoti divi projektu pieteikumi). 

Tika noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti un Ventspils 

Augstskolu, kas ietver arī sadarbību zinātniski pētnieciskā darbā.  

Noslēgts sadarbības līgums un uzsākta kopīgu projektu sagatavošana ar norvēģijas 

universitāti The Norwegian University of Life Sciences.  

Šajā mācību gadā tika uzsākti sagatavošanas darbi starptautiskās zinātniskās konferences 

„The Next Decade Challenges for Business” organizācijā, kura notiks RSEBAA, 2006. gada februārī. 

Konferences materiāli tiks publicēti  SCI kategorijas izdevumā.  

RSEBAA pasniedzēji piedalījās 27 starptautiskajās konferencēs un 10 semināros. Publicēti  

30 zinātniskie raksti ārvalstu un Latvijas izdevumos..  

Tomēr vairāki stratēģiskie uzdevumi veicami nākošajā mācību gadā. Tā, pētījumu tematiku 

vajadzētu koncentrēt uz uzņēmējdarbības vadību. Svarīgs uzdevums zinātniskajā darbā – plašāk 

piesaistīt jaunos pasniedzējus, maģistrus un studentus.   

Jāpanāk situācija, lai RSEBAA pasniedzēji kļutu par atzītiem ekspertiem un lai vismaz daļa, 

strādājot zinātnisko darbu, gūtu ienākumus, salīdzināmus (vai pat lielākus) par pedagoģiskā darba 

apmaksu. 

Svarīgs mūsu mērķis ir doktorantūras studiju programmas licenzēšana un studiju uzsākšana  

jau nākamjā mācību gadā. 
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I. Zinātnisko pētījumu infrastruktūras attīstība 
II. Zinātniskās vides  attīstība un atbalsts 
III. Pieteikumu sagatavošana un iesniegšana dalībai projektu konkursos 
IV. RSEBAA prioritāro zinātnisko pētījumu virzienu noteikšana un veidošana  
V. Sadarbība ar augstākās  izglītības iestādēm un zinātniski – pētnieciskām 

organizācijām 
VI. Uzņēmējdarbības vadības apakšnozares vadībzinību nozares Doktorantūras 

izveidošana, licencēšana un akreditēšana 
 
 
 
 

 
Svarīgākās pētījumu tēmas RSEBAA struktūrvienībās 

 
Ekonomikas un finansu katedra 
 
Lauksaimniecības un lauku politikas ietekme uz lauksaimniecības sektora attīstību 
Latvijā Dr.oec. Danuta Jasjko∗ 

Uzņēmējdarbības attīstība Latvijā 
Latvijas grāmatvedība ES kontekstā.  
Starptautiskie grāmatvedības standarti un starptautiskā harmonizācija. 

Dr.oec. Irina Kuzmina 

Uzņēmējdarbības vide Latvijā/ Norvēģijā Dr.oec. Andrejs Limanskis 

Starptautiskie un vietējie enerģētikas tirgi, investīciju piesaiste un nodokļi 
 Mg. soc. Līga Leitāne 

Vadības grāmatvedības problēmu risinājums Latvijas uzņēmumos 
Efektīvas uzskaites politikas veidošana uzņēmumā 
Kontroles sistēmas pilnveidošana uzņēmumā 

Dr.oec. Tatjana Ivanova 

Garo viļņu 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.soc. Vineta Šņepste 

 
Menedžmenta un mārketinga katedra 
 

Dzīves līmeņa un dzīves kvalitātes problēmas  
Mazā un vidējā biznesa menedžments 
Profesionālās un akadēmiskās augstākās izglītības sistēmas pilnveidošana 

Dr.oec. Boriss Kurovs 

                                                           
∗ Sāka darbu RSEBAA  2005./2006.m.g. 

Pētniecība 
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Biznesa izglītības studiju programmas mārketings un menedžments 
Personāla vadības problēmas  
Kvalitātes vadības sistēmas augstskolā 
Zināšanu menedžments 
ES darba tirgus problēmas 
Informācijas sistēmu izstrāde un administrēšana 
Projektu vadīšana 

Dr.oec. Kalevs Kants 

Problems of motivation, stereotypes, dependancy, innovations and creativity Mg. phil. Jūlija Bulatova 
 
Informātikas un matemātikas katedra 
 

Automatizētās apmācības un novērtēšanas sistēmas, trenažieri 
Informācijas sistēmas un to lietojumprogrammas; kompleksu sistēmu analīze un 
modelēšana; dokumentu pārvaldes sistēmas, lēmumu pieņemšanas sistēmas, datu 
drošība un šifrēšana,www. 

Mg.ing. Aloizs Lešinskis 
 

Intelektuālās datortehnoloģijas, lēmuma pieņemšanas sistēmas, lēmumu koki Mg.ing.Egmonts Treiguts 
 

Algebriskie automāti 
Matemātiskās metodes ekonomikā 

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 optimizācijā 

Mg.Paed. Tatjana Zakutajeva 

 
Daugavpils filiāle 
 

Mūsdienu zelta tirgus, tā ietekme uz ES valstu ekonomiku  Mg. Seļivanova Nataļja 

Nekustāmā īpašuma analīze un novērtējums  Mg.Jānis Radionovs 

Nodokļu sistēmas ietekme uz reģionālo attīstību  Mg.Kuzenko Marina 

 
Citi 
 

Biznesa makro vide: novērtēšana un analīze 
Uzņēmēju gaidu  lietderība prognozēšanas mērķim 

Dr.habil.oec. Vulfs 
Kozlinskis 

Intelektuālā uzņēmējdarbība Latvijā Mg.soc. Irina Senņikova 
Projektu vadīšana 
Transportēšana un loģistika 
Eksporta stratēģiskā plānošana 

Dr.sc.ing.Georgijs Burakovs 
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Nozīmīgāko zinātnisko publicēto darbu saraksts 2000.-2005.g. 
 

Nozare: EKONOMIKA 
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Rīga, Latvija CIDD General Meeting RISEBA, Latvia 
Rīga, Latvija Pasaules Bankas Latvijas birojs un LR ekonomikas 

ministrija seminārs „Palielināt Latvijas konkurētspēju 
Eiropas Savienībā: Inovācijas, tehnoloģiju pārnese un 
komercializācija” 

 
2005.g. 

 

Bled pilsētas Menedžmenta Skola (IEDC) 
Bled, Slovēnija 

CEEMAN organizētais Vādības programmas seminārs 

 
Beer Sheva, Izraēla 

Starptautiskais simpozijs "Stochastic Models in 
Reliability, Safety and Logistics" (SMRSSL '05) 

COMENIUS Universitāte 
Zell am See, Austrija 

Seminārs "The implications of Changing Environment for 
Business Education" 

Dienvidurālu Valsts Universitāte 
Čeļabinska, Krievija 

Konference "Biznesa un biznesa izglītības sadarbība 
Krievijas reģionos: problēmas un risinājumi" 

Bled pilsētas Menedžmenta Skola 
Bled, Slovēnija 

Seminārs "Consultancy for Management Educators" 

Sanktpēterburgas Valsts Inženierekonomikas 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 Menedžmenta Skola (IEDC) 
Bled (Slovēnija) 

Apmācības kurss IMTA 2005 

Rīga, Latvija Konference "BALTIJAS FORUMS 2005" 
Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitāte 
Minska, Baltkrievija 

VI starptautiskā konference "Menedžmenta un mārketinga 
teorija un prakse" 

Ventspils Augstskola 
Ventspils, Latvija 

Starptautiskā zinātnes konference „Information Society 
and Modern Business” 
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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 Uzņēmējdarbības 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 
Kauņa, Lietuva 

Starptautiskā konference „Humanities in New Europe” 

Rīga, Latvija  Latvijas Personāla vadības kongress 2005 
Tallinn, Igaunija 3rd Annual BMDA Conference „A Celebration of Variety 

Building on Differences” 
Rīga, Latvija 9.Personāla vadības konference 
Rīga, Latvija Latvijas inteliģences 59.konference „Latvijas Eiropā-kas 

nu būs? Latvijas reģionu (novadu) jaunas iespējas un 
jaunas rūpes” 

 
 
 

no 2004.g. 
 

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 
Partneris: The University of Life Sciences (UMB) 
 Assoc.prof.Gro Ladegard un Prof. Anders Lunnan 

Studentu zinātniskā konference „Uzņēmuma ilglaicīga 
konkurētspēja: problēmas un risinājumi” 

Projekta vadītāja: Mg.phil. Jūlija Bulatova, RSEBAA 
Studenti no RSEBAA, SSE Rīga, TSI, LLU, LU, Liepājas 
pedagoģijas akadēmijas u.c.  

European Thematic Network for the Excellence in 
opereations 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." 
RSEBAA Daugavpils filiālē 
Projekta izpildes termiņš: 2005 - 2007.g. 
Finansējuma apjoms 2005.gadā: 952 Ls 
Finansējuma apjoms 2006.gadā: 952 Ls 
 

 
Projekta vadītājs: Andrejs Nikolajevs, RSEBAA 
Daugavpils filiāle 
 
 
 
 

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: Danuta Jasjko, Ekonomikas un finansu 
katedras vadītāja, RSEBAA 

Zinātniskie projekti 



© RSEBAA          maģistra studiju programma “Personāla vadība” 

 315

The Swedish Foundation for small business research 
(FSF) projekts 
Creating a systematic evaluation methods in the area 
of entrepreneurship and innovation policy.  

RSEBAA – projketa nacionālais partneris Finansējuma 
summa: 4 milj. NOK 
Izpildes termiņš: 2006-2008.g. 
 
 

 
Sagatavotie projektu pieteikumi 
 

Nosaukums Dalībnieki  

Tempus JEP projektu konkurss 
„Improvement of education level (in Social Sciences) in 
the Republic of Georgia using the experience of EN 
new member-countries” 

Projekta vadītājs: Dr.habil.oec. Vulfs Kozlinskis, 
RSEBAA 
Projekta vad.asistente: MA studente Kristīne Guseva, 
RSEBAA 
Partneri:  
Grigol Robakidze Universitāte (Grūzija) 
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 
Augstākās izglītības novērtēšanas centrs (Latvija) 

ESF un LR Labklājības Ministrijas projektu konkurss 
„Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās 
problēmas” 

Projekta vadītājs: Dr.oec. Ērika Pančenko, RSEBAA 
Partneri:  
RSEBAA Daugavpils filiāle 
Daugavpils Universitāte 

ESF un LR Labklājības Ministrijas projektu konkurss 
„Profesionālās un augstākās izglītības programmu 
atbildtība darba tirgus prasībām” 

Projekta vadītājs: Dr.oec. Ērika Pančenko, RSEBAA 
Partneri:  
RSEBAA Daugavpils filiāle 
Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs 
(AIKNC) 

ESF un LR Ekonomikas Ministrijas projektu konkurss 
„Komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanas 
analīze” 

Projekta vadītājs: Dr.oec. Irina Kuzmina, RSEBAA 
Partneri:  
Latvijas Amatniecības Kamera 

ESF un PIAA projektu konkurss 
„Sociālo zinātņu pasniedzēju apmācība ekonomikas un 
biznesa pētījumu metodēs” 

Projekta vadītājs: Dr.habil.oec. Vulfs Kozlinskis, 
RSEBAA 
Partneri:  
Ventspils Augstskola 
Banku Augstskola 
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 

ESF un PIAA projektu konkurss  
„RSEBAA Jauniešu Biznesa Akadēmija” 

Projekta vadītājs: Elita Uzulēna, RSEBAA 
Partneri:  
Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. V. Kozlinskis. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas loceklis. 

2. V. Kozlinskis. Izglītības Ministrijas Ekonomikas un vadības mācību programmu novērtēšanas komisiju Eksperts. 

3. V. Kozlinskis. Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Ventspils augstskolas zinātnisko rakstu redkolēģijas 

loceklis. 

4. V. Kozlinskis. LLU Ekonomikas un vadībzinātnes nozares Profesoru padomes loceklis. 

5. B. Kurovs. Žurnāla „Biznesa Ekonomika un Menedžments” redaktoru kolēģijas loceklis (Journal of Business 

Economics and Management. North-German Academy of Informatology, Stralsund, 2003)  

6. I. Kuzmina. Latvian Fund BAS programma 52. Finanšu eksperts.  

Organizatoriskā darbība zinātnes laukā 
(Promociju padomju locekļi, LZP eksperti, profesoru padomju  locekļi,  zinātnisko  žurnālu   redkolēģijas locekļi, 

Zinātnes padomes locekļi) 
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7. I. Kuzmina. Žurnāls „Finansists”. SGS nodaļas redaktore. 

8. J.Ē. Niedrītis. International Association for Energy Economics. 

9. J. Maleško. Latvijas angļu valodas pasniedzēju asociācijas locekle. 

10. J.Ē. Niedrītis. Latvijas izglītības fonda padomes loceklis. 

11. I. Senņikova. EFMD stratēģiskā audita komandas biedre. 

12. I. Senņikova. EFMD Kvalitātes novērtēšanas un akreditācijas institūciju Eiropas biznesa izglītības jomā 

starptautiskās asociācijas padomes pārstāve. 

13. I. Senņikova. CEEMAN eksperte akreditācijas jautājumos. 

14. I. Senņikova. Amerikas mazā biznesa un uzņēmējdarbības asociācijas locekle. 

15. I. Senņikova. EQUAL valdes locekle. 

16. I. Senņikova. International Entrepreneurship Forum (University of Essex, OECD LEED programme) locekle. 

17. I. Senņikova. EU finansētā projekta „Intercultural Knowledge Management” (2000- 2005) partneris.  

 
 
 
 

Starptautiskās zinātniskās konferences „The Next Decade Challenges for Business” (Rīga, Latvija. 2006.g.) rezultāti 
 
 
2006. gada 2.-3. februārī Rīgā Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA) organizēja 
konferenci „Izaicinājumi biznesam nākamajā desmitgadē”. Jāatzīmē, ka tā bija viena no pēdējo gadu plašākajām 
starptautiskām zinātniskām konferencēm Latvijā. Dalībnieki no 15 valstīm piedalījās nākamās desmitgades biznesa problēmu 
identifikācijā un šo problēmu risinājumu meklēšanā.  
 
Mēs domājam par nākotni, taču epizodiski. Mūsu centieni pamatā vērsti uz ikdienas jautājumu risināšanu, līdz ar to nākotnē 
iespējamas negaidītas problēmas (biznesā daudzas problēmas saistītas ar makro vides izmaiņām). Jaunajos apstākļos, kad 
izmaiņas risinās globāli un nepārtraukti, ilgtermiņa vīzija kļūst ļoti svarīga, lai gūtu panākumus biznesā.  
 
Pēdējo gadu biznesa pētījumos akcentētas tādas būtiskākās izmaiņas biznesa vidē, kā pieaugoša valdības loma biznesa 
attīstībā; resursu, t.sk. cilvēkresursu deficīts; inovāciju lomas palielināšanās utt.  
 
Kā Latvijas pārstāvji plenārsēdēs uzstājās Prof. Edvīns Karnītis ar referātu „A knowledge-based human-centred growth 
model for Latvia” un Prof. Baiba Rivža ar referātu „Accessing knowledge society: patterns, trends and impact on higher 
education”. 
 
Konferences plenārsēdēs tika apskatīti arī globālās ekonomikas izaicinājumi uzņēmējdarbībā.  
 

Dr. Jean-Pierre Lehmann, Starptautiskās politiskās ekonomikas profesors (Šveices biznesa skola  IMD) nolasīja 
referātu „The rise of Asia as a world economic power – what is in store for the global economy?” . Uzsvēra tādas 
izmaiņas globālajā ekonomikā kā Indijas, Brazīlijas, sevišķi Ķīnas lomas pieaugumu pretēji Francijas, Vācijas un Itālijas 
īpatsvara samazinājumam pasaules ekonomikā.  
 
Dr. Jay Mitra, Uzņēmējdarbības pētījumu centra direktors (Esseksas Universitāte, Lielbritānija), savā referātā 
„Changes in the global economic scenarios: patterns of and prospects for international entrepreneurship” atzīmēja, ka 
pastiprinās sakari ar finansu centriem, pieaug lielo pilsētu loma biznesa attīstībā (t.sk. jaunās biznesa idejas pamatā tiek 
ģenerētas lielos biznesa centros).∗ 21. gadsimtā par perspektīvākajām nozarēm kļuvušas: medicīna un farmācija, 
enerģētika, IT, telekomunikācijas, brīvā laika pavadīšanas industrija.  

 
Lielu interesi izsauca Chris B. Allen, ES Komisijas Uzņēmumu un Industrijas Direkcijas, Industriālās politikas attīstības 
departamenta  vadītāja vietnieka prezentācija „A New Industrial Policy for Europe”. Konferences dalībnieki ieguva 
daudz informācijas par plašajām izstrādnēm, kuras veic Briselē industriālās politikas sfērā. Tika konastatēts, ka 
informācija par šīm izstrādnēm netiek pietiekami izplatīta starp ES dalībvalstīm.  
  

Konferences darbs tika organizēts arī 5 sekcijās:  
1. Valsts politikas pieaugošā loma biznesa attīstībā  

                                                           
∗ Šajā sakarībā aktuāls jautājums par Rīgas konkurētspējas paaugstināšanu Baltijas reģionā un Ziemeļeiropā.  

Starptautisko konferenču organizēšana 
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2. Organizāciju sagatavošana iespējamo biznesa problēmu risināšanai  
3. Izglītība un apmācība uzņēmējdarbībā, tās loma uzņēmējdarbības veicināšanā  
4. Mazo un vidējo uzņēmumu attīstība 
5. Biznesa perspektīvas dažādās nozarēs  

 
Daži svarīgākie atzinumi:  
 

- Vairākās attīstītajās valstīs notiek demogrāfiskās izmaiņas, kas novedīs pie tā darbaspēka deficīta tuvākajā 
nākotnē. Viens no iespējamiem risinājumiem palielināt pensijas vecumu. Rezultātā darbaspēka vecuma 
struktūra uzņēmumos mainīsies – pārsvars būs gados vecākam darbaspēkam (Margarete Laschalt, Austrija). 

 
- Jāatzīmē, ka strādājošie kā vecajās, tā vecajās dalībvalstīs bija satraukti par iespējamo bezdarba palielināšanos 

(John R. Dobson, Lielbritānija). 
 

- Novērota valsts institūciju darbības kvalitātes un ārvalstu tiešo investīciju apjoma saistība (Hea-Jung Hyun, 
ASV). 

 
- Pēdējo divdesmit gadu laikā zinātne, sabiedrība, industrija un valdība pievērš lielāku uzmanību bio-ekonomikai. 

Galvenā piegādātāja loma bioekonomikā ir lauksiemniecības nozarei. Šajā sakarā ES tirgū var rasties pārtikas 
proficīta efektīvs ierobežojums (Zdenek Wegscheider, Mojmir Sabolovic, Čehija). 

 
- Informācijas daudzuma nepārtrauktā palielināšanās un prasmju un zināšanu straujās izmaiņas liek meklēt 

jaunus ceļus speciālistu izglītošanai. Spēja pieņemt pareizos lēmumus, atrast pareizo ceļu pieaugošajā pasaules 
sarežģītībā kļūst arvien svarīgāka un balstās uz attieksmēm un emocijām. Ir nepieciešams pārskatīt izglītības 
teorētiskos pamatus, rūpīgāk izpētīt attieksmes un to saistību ar prasmēm un zināšanām (Juris Dzelme, Latvija) 

 
Konference noslēdzās ar apaļo galdu, kurā piedalījās ražošanas nozaru, banku (AS Latvijas SEB Unibanka, AS Hansabanka)  
un augstskolu pārstāvji. Jāatzīmē arī ārzemju viesu aktīvā līdzdalība apaļajā galdā, kas  ļāva aplūkot Latvijas biznesa 
problēmas arī no starptautiskā viedokļa.  
 
Tika atzīmētas sekojošas svarīgas biznesa problēmas:  

• Nodrošinājums ar darbaspēku – tuvojas darbaspēka nodrošinājuma krīze. 
• Bizness ar Krieviju 
• Valsts institūciju darbības kvalitāte (saistībā ar biznesu).  

  
Svarīgi, ka biznesa pārstāvji, tāpat kā konferences ārzemju dalībnieki, neuzskata inflāciju par nākamās desmitgades būtisku 
problēmu.  
 
 
 



© RSEBAA          maģistra studiju programma “Personāla vadība” 

 318

 
 
 
 
 

V. Pielikums. 
 

Atsauksmes par maģistra studiju programmu „Personāla vadība” 
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LATVIJAS DARBA DEVĒJU KONFEDERĀCIJA 
LATVIAN EMPLOYERS1 CONFEDERATION 

 

Rīgā, 2004.gada 26.aprīlT 
Nr. 1-5/167 

 

Atsauksme par profesionālas augstākas izglītības maģistratūras studiju programmu 

„Personāla vadība Darba devēju konfederācija" (LDDK) ir 
iepazinusies ar BO AS „Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola" (RSEBAA) izstrādāto profesionālās augstākās 
izglītības maģistratūras studiju programmu „Personāla vadība" un atzīst, 
ka kursa programmā iekļautie mācību priekšmeti sniedz studentiem 
nepieciešamās zināšanas, lai sekmīgi spētu pildīt pienākumus un uzdevumus 
saskaņā ar apstiprināto 5.kvalifikācijas līmeņa profesijas standartu „Personāla 
vadītājs". 

Profesionālās augstākās izglītības maģistratūras studiju 
programmā „Personāla vadība" iekļautie kursi sniedz studentiem padziļinātas 
zināšanas ekonomikas attīstības likumsakarībās, darba tirgū notiekošo 
procesu izpratnē, uzņēmumu darbības kopsakarībās, uzņēmumu darbības 
analīzē un problēmu identificēšanā , personāla attīstības stratēģisko plānu 
sastādīšanā u.c. 

Profesionālās augstākās izglītības maģistratūras studiju 
programmā „Personāla vadība" savas zināšanas papildina daudzi Latvijas 
lielāko uzņēmumu personāla speciālisti, līdz ar to mācību laikā tiek iegūtas 
ne tikai akadēmiskās zināšanas, bet notiek arī vērtīga pieredzes apmaiņa. 
Esam pārliecināti, ka programma spēj nodrošināt kvalitatīvu izglītību 

personāla vadības speciālistiem un sekmēs Latvijas uzņēmumu konkurētspēju Eiropas 
Savienībā. 

Ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme 
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Akciju sabiedrība "DATI" 
Vienotais reģ. Nr.: 40003275598 

Ganību dambis 17a 
LV-1045 Rīga 

Tālr.: 7067777 
Fakss: 7381218 

ATSAUKSME 
Rīgā 

22.04.2004. 

BO AS Rīgas Starptautiskajai ekonomikas 
un biznesa administrācijas augstskolai 
Meža ielā 1 korp.2, Rīgā 

DATI grupa ir viena no lielākajam privātajam programmatūras izstrādes kompānijām 
Baltijā, kas piedāvā klientiem Latvijā un ārzemēs informācijas tehnoloģiju (IT) risinājumus, 
nodrošinot mūsdienīgus un efektīvus pakalpojumus. 

Uzņēmuma vadība īpašu uzmanību pievērš personāla attīstības un motivēšanas 
jautājumiem, jo tas garantē uzņēmuma izaugsmi un konkurētspēju. Efektīvu personāla 
vadīšanu atbilstoši mūsdienu prasībām var nodrošināt personāla speciālisti, kuri ir ieguvuši 
kvalitatīvu personāla vadības izglītību. Līdz šim Latvijā nebija iespējams iegūt šādu izglītību. 
Pateicoties Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas 
(RSEBAA) sadarbībai ar Latvijas personāla vadīšanas asociāciju (LPVA), 2003.gada rudenī 
tika izveidota profesionālās augstākās izglītības maģistratūras programma "Personāla vadība". 
Šo programmu apgūst mūsu vecākā personāla administratore Edīte Līdaka. 

Personāla vadības maģistratūras programmas ietvaros tiek apskatītas aktualitātes 
Latvijas darba tirgū, kā arī jaunākie starptautiskie atzinumi personāla vadības jomā. Lekcijas 
RSEBAA lasa Latvijas labākie speciālisti savā jomā, kā arī tiek piesaistīti starptautiski atzīti 
ārvalstu personāla vadības eksperti. Šobrīd Personāla vadības maģistratūras programmu 
apgūst Latvijas lielāko uzņēmumu personāla speciālisti. Līdz ar to apmācības laikā tiek 
iegūtas ne tikai akadēmiskās zināšanas, bet notiek arī vērtīga pieredzes apmaiņa. Šīs zināšanas 
un pieredze tiek izmantotas, izstrādājot mūsu darbinieku novērtēšanas un atalgojuma sistēmu, 
kā arī veicot darbinieku obligātās veselības pārbaudes. 

Personāla vadības maģistratūras programma Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un 
biznesa administrācijas augstskolā nodrošina kvalitatīvu izglītību personāla vadības 
speciālistiem, kas sekmēs Latvijas konkurētspēju Eiropas Savienībā. 

I.Puksts 
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VI. Pielikums. 
 

RSEBAA kvalitātes vadības sistēmas konceptuālā shēma 
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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 
daļaĀrējo sakaru 

nodaļa 

Rektora 
palīdze 

UOV 
programmas 
direktors

Mārketinga un 
menedžmenta 
katedra 

Ekonomikas un 
finanšu

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  

 

Grāmatveži 

 

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 

ASN palīdze

Sabiedrisko 
attiecību 
menedžere

Sabiedrisko 
attiecību 
menedžeres 
asistente 

Starptautisko 
projektu 
vadītāja

VA 
programmas 
metodiķe 

Rektorāts

RISEBA 

Starptautiskās 
darbības 
prorektore 

 

Galvenā 
grāmatvede 

Jurists 

Daugavpils 
filiāle 

FV programmas 
direktors

IB programmas 
direktors

 

Zinātniskā 
Padome 



© RSEBAA          maģistra studiju programma “Personāla vadība” 

 

 
 
 
 
 

VIII. Pielikums. 
 

Maģistra diploma un diploma pielikuma paraugi 
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RĪGAS STARPTAUTISKĀ EKONOMIKAS UN 
BIZNESA ADMINISTRĀCIJAS AUGSTSKOLA 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS 
 IZGLĪTĪBAS  

DIPLOMS 
 
 

Sērija PD C 
Nr. 0001 

 

hologramma 
 

Ar valsts pārbaudījuma komisijas 
2004.gada 26.janvāra lēmumu 

Nr.8 
 
 
 
 

Irēna Kalniņa 
personas kods 020578-12145 

 
 
 

ieguvusi 
 
 

PERSONĀLA VADĪTĀJA  
kvalifikāciju 

(Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim) 

un 

PROFESIONĀLO MAĢISTRA GRĀDU 
personāla vadībā 

 
 

        Z.v. 
      Rektors                                                    Boriss Kurovs 
 
      Valsts pārbaudījuma  
      komisijas vadītājs                                  Alberts Zvejnieks 

 
Rīgā 

2004.gada 12. februārī  
Reģistrācijas Nr.5001 
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DIPLOMA PIELIKUMS (Diplomam PD C Nr. 0681) 
1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU: 

1.1. Vārds: Ineta 

1.2. Uzvārds: Zavadska 

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 01.04.1966 

1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: 010466-11806 

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 
2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 

Personāla vadītājs, 
Profesionālais maģistra grāds personāla vadībā  

2.2. Galvenās studiju jomas kvalifikācijas iegūšanai: 

Personāla vadība, vadības zinātne un sociālās zinātnes 

2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA), 
Latvijas valsts beztermiņa akreditēta (28.04.2000), 
juridiskas personas dibināta neuniversitātes tipa augstskola 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: 

tā pati, kas 2.3.punktā 

2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda: Latviešu 

3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI: 
3.1. Kvalifikācijas līmenis: 

Otrais profesionālais grāds  

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 
pusotra gada pilna laika studijas no 2003.gada 1.oktobra  līdz 2005.gada 4. aprīlim, 
61 Latvijas kredītpunkts, 91,5 ECTS 
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3.3. Uzņemšanas prasības: 
 Bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītība ar tiesībām studēt maģistrantūrā 
 

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM: 
4.1.  Studiju veids:  

Pilna laika studijas  

4.2.  Programmas prasības: 
apgūt sociālās un personāla vadības teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas un prasmes; 
apgūt zinātniskās pētniecības un analītiskā darba iemaņas, prasmi patstāvīgi veikt izpētes 
un analīzes darbu sociālajās zinātnēs; 
apgūt zināšanas, prasmi analizēt un novērtēt vietējo un starptautisko ekonomisko vidi, 
noteikt un formulēt personāla vadības stratēģiju, politiku, plānot un prognozēt uzņēmuma 
vai iestādes personāla resursus; 
apgūt prasmi organizēt un vadīt uzņēmuma vai iestādes personāla struktūrvienības 
racionālu darbu mūsdienu dinamiskajā ekonomikas vidē atbilstoši noteiktajam mērķim un 
plānam īpašnieku, darbinieku un sabiedrības interesēs, saskaņā ar noteikto likumdošanu 
un atbilstoši darba aizsardzības prasībām; 
izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu 20 kredītpunktu apjomā, kura līmenis atbilst 
zinātniskās publikācijas prasībām. 

 
4.3.  Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums / atzīmes / kredītpunkti: 

A DAĻA (OBLIGĀTA) 

Kursa nosaukums Latvijas 
kredītpunkti

ECTS 
kredītpunkti 

Novērtējums Balles 

Aroda veselība un drošība 1 1.5 Teicami 9 
Arodbiedrība un darba devējs 1 1.5 Teicami 9 
Darba tiesības 2 3 Ļoti labi 8 
Eiropas Savienības tiesību sistēma 2 3 Gandrīz 

viduvēji 
4 

Ekonomika un darba ekonomika 3 4.5 Labi 7 
Kvalitātes vadības sistēmas 2 3 Izcili 10 
Līderība un organizāciju uzvedība 2 3 Ļoti labi 8 
Organizāciju psiholoģija 2 3 Labi 7 
Personāla mārketings 1 1.5 Ļoti labi 8 
Personāla stratēģiskā plānošana 3 4.5 Izcili 10 
Personāla vadības funkcijas 4 6 Ļoti labi 8 
Sociālā un saskarsmes psiholoģija 2 3 Teicami 9 

B DAĻA (IEROBEŽOTA IZVĒLE) 

Biznesa vadība 2 3 Ļoti labi 8 
Darba psiholoģija 2 3 Teicami 9 
Personāla informācijas sistēmas 2 3 Gandrīz labi 6 
Projektu vadība 2 3 Ļoti labi 8 

C DAĻA (BRĪVA IZVĒLE) 
Lietišķā etiķete  2 3 Teicami 9 
Starptautiskā personāla  resursu 
vadīšana  

2 3 Labi 7 

PRAKSE 
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Profesionālā darba prakse 6 9 Ieskaite  
GALA PĀRBAUDĪJUMI 

Maģistra darba izstrāde un 
aizstāvēšana 20 30 Ļoti labi 8 

Maģistra darba nosaukums: Veselības ministrijas Katastrofu medicīnas centra personāla vadības 
analīze un uzlabošana. 

 
4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 

Apguves 
līmenis Atzīme Skaidrojums Atzīmes īpatsvars šīs programmas 

studentu vidū 
10 Izcili  8 % ļoti augsts 9 Teicami  35 % 
8 Ļoti labi  30,5 % augsts 
7 Labi 20 % 
6 Gandrīz labi 5 % 
5 Viduvēji 1 % vidējs 
4 Gandrīz viduvēji 0,5 % 

zems 3-1 Negatīvs vērtējums 0 % 

  Kvalifikācijas ieguvēja svērtā vidējā atzīme: 7,982 

4.5.  Kvalifikācijas klase: „Standarta” 

kvalifikācijas klases „Standarta” piešķiršanas kritērijus skat. 6.1.punktā. 

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 
5.1.  Turpmākās studiju iespējas: 

 Tiesības studēt doktorantūrā 

5.2.  Profesionālais statuss: 
  Dod tiesības strādāt „Personāla vadītāja” profesijā 

6. PAPILDINFORMĀCIJA: 
6.1.  Sīkāka informācija: 

  Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu PD C Nr.0681. 

  Diploma pielikumu latviešu un angļu valodā bez maksas izsniedz  
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA).  

  RSEBAA profesionālās augstākās izglītības maģistrantūras studiju programma 
„Personāla vadība” ir akreditēta no 22/12/2004 līdz 31/12/2006. 

  Piektais kvalifikācijas līmenis - noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, 
kas dod iespēju plānot un arī veikt zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē (ISCED-
97 klasifikācijas 5A līmenis). 
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RSEBAA ir starptautiski akreditēta Centrālās un Austrumeiropas Menedžmenta 
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),  
 Meža ielā 3, Rīgā, LV-1048, Latvijā, 
tālr. +371-7500251, fakss 371-7500252, 

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. +371-7225155, fakss: +371-7221006 , 

E-pasts: ieva@aic.lv, baiba@aic.lv, solvita@aic.lv, http://www.aic.lv. 

 
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS: 

7.1. Datums: 04.04.2005 
7.2. Paraksts un tā atšifrējums: ____________________________( B.Kurovs) 
7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats:   RSEBAA rektors 
7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

 
8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ: 

 skat. pielikumā.  
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IX. Pielikums. 
 

Saraksts ar papildus pārakreditācijai nepieciešamo dokumentu 
atrašanās vietu augstskolā 
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Saraksts ar papildus pārakreditācijai 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 ikgadējo 
pašnovērtējuma ziņojumu izstrādi” 

Pie prorektora studiju darbā 
213.kab.  

un pie programmas direktora 
10. Ikgadējais pašnovērtējuma ziņojums Pie programmas direktora un mājas lapā  

11. Līgumi par izglītības iegūšanu Pie programmas administratores 
318.kab. 

12. Studējošo „Studiju kartes” 
Datorsistēmā pie programmas 

administratores 
318.kab. 

13.  Studiju programmas „Kursu komplekti” Pie programmas administratores 
318.kab. 

14.  Nodarbību saraksti Pie programmas administratores 
318.kab. 

15. Metodiskie materiāli Pie programmas direktora  
213.kab. 

16. Prakses atskaites Pie programmas administratores 
318.kab. 

17. Aptaujas anketas Pie prorektora studiju darbā 
213.kab. 

18. Aptaujas analīzes kopsavilkums Pie prorektora studiju darbā 
213.kab. 

19. Maģistra darbi Bibliotēkā 4.stāvs 
20. RSEBAA zinātniskie raksti  Bibliotēkā 4.stāvs 
21. RSEBAA standarta dokumentācijas sistēma Pie prorektora studiju darbā, 213.kab. 
22. Docētāju ikgadējās atskaites Pie prorektora studiju darbā, 213.kab. 

23. RSEBAA Informācijas sistēmas 
dokumentācija 

Pie prorektora studiju darbā, 213.kab. 
Informācijas sistēmu nodaļā, 203.kab. 

 
 
 


