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

īstenošanas sākšanu 
 

 Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 2000.gada 28. 
decembrī Senāta sēdē (protokols Nr. 7/00) apstiprināja profesionālās augstākās izglītības maģistra 
studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” īstenošanas sākšanu. 
 
 Senāta sēdes protokolu skat. III. pielikumā. 

 

 

 

2. Licence un akreditācijas lapa 
 

 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas licencēšanas komisija 2001.gada 
31.maijā nolēma izsniegt RSEBAA licenci par tiesībām īstenot profesionālās augstākās izglītības 
maģistra studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība” un piešķirt profesionālā maģistra grādu 
uzņēmējdarbības vadībā. 
 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas komisija ar 2002.gada 
25.jūnijā lēmumu Nr.006-519 nolēma izsniegt RSEBAA akreditāciju par tiesībām īstenot 
profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība” (kods 
4634501) un piešķirt profesionālā maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. 
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3. Dokumenti, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā RSEBAA 
nodrošinās maģistra studiju programmas „Uzņēmejdarbības 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 „Uzņēmejdarbības vadība” likvidācijas gadījumā Transporta un sakaru 
institūts (TSI), kā arī Biznesa augstskola „Turība” (BAT), Banku Augstskola (BA) un 
Ventspils Augstskola (VeA) nodrošinās programmas studējošajiem iespēju turpināt 
izglītības ieguvi.  
 Dažus sadarbības līgumus skat. VIII. pielikumā. 
 
 Maģistra studiju programmas „Uzņēmejdarbības vadība” likvidācijas gadījumā 
programmas studējošajiem ir paredzēta iespēja turpināt izglītības ieguvi arī RSEBAA 
profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Personāla vadība” (kods 
4634519) un „Vadība un administrēšana” (kods 4634500). 
  



©RSEBAA, 2008                           maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" 
____________________________________________________________________________________________ 

 10

 
4. Maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” raksturojums 

RSEBAA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
„Uzņēmējdarbības vadība” paredzēta personām ar augstāko izglītību, un tās mērķis ir sniegt 
studējošiem padziļinātas zināšanas uzņēmējdarbības, tautsaimniecības, vadības jautājumos, 
nodrošināt teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, sagatavot izglītotus un kvalificētus 
speciālistus jaunrades darbam valsts un privātajās uzņēmējdarbības struktūrās Latvijā, kā arī 
nodrošināt iespējas iegūt maģistra grādu. 

Programma atbilst Latvijas Republikas IZM klasifikatoram – 4634501, kā arī Latvijas 
Zinātnes nozaru un apakšnozaru sarakstam Nr. 40 – “Vadībzinātne”. 

Maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība” 2002.gada 19.jūnijā akreditēta 
uz sešiem gadiem līdz 2008.gada 31.decembrim. 

Piešķiramais grāds – “Maģistrs uzņēmējdarbības vadībā”. 
Programma ir izstrādāta sadarbībā ar Solfordas Universitāti (Lielbritānija), ņemot vērā 

Eiropas Savienības valstu pamatnosacījumus un praksi. 
Maģistra studiju programma apstiprināta RSEBAA Senātā 2000.gada 28.decembrī. 

 RSEBAA maģistra studiju programmu “Uzņēmējdarbības vadība” ir iespējams apgūt 
pilna un nepilna laika studiju formās. Studiju ilgums ir ne mazāk kā 1,5 gads pilna laika un 2 
gadi nepilna laika studijās. Studiju programmas apguves laiks ir atkarīgs no iepriekš iegūtās 
izglītības: ja iegūta augstākā profilējošā (ekonomikas/uzņēmējdarbības jomā) izglītība, studiju 
ilgums – 1,5 gads, ja iegūta augstākā neprofilējošā (ar ekonomiku/uzņēmējdarbību nesaistītā 
jomā) izglītība - 2 gadi (skat. 4.1. līdz 4.5. tabulas). 
 2002. gadā akreditētās RSEBAA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 
programmas “Uzņēmējdarbības vadība” studiju plāns un studiju kursu iedalījums atspoguļots 
tabulā 4.1. 

4.1. tabula 
Studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” kursu  

apjoms un sadalījums 

Kredītpunktu skaits (KP) 

1.st.gads 2.st.gads 

 
Nr. 

 
Studiju kursa nosaukums un daļa  

(A vai B) 

 
Auditoriju 

stundu skaits 

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

1.  Sociālā psiholoģija  B 32 2   

2.  Informācijas tehnoloģijas B* 64 4   

3.  Skaitliskās metodes A 64 4   

4.  Ekonomikas teorijas aktualitātes A 80 5   

5.  Sociālā antropoloģija B 32 2   

6.  Komerctiesības. Publiskās tiesības A 32 2   

7.  Inovācijas B 32 2   

8.  Finanses un grāmatvedība A 48 3   

9.  Uzņēmuma finanses  B* 48 3   

10.  Biznesa (projekta) vadība A 32 2   

11.  Vadībzinība A 48  3  
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12.  Tirgzinība B 48  3  

13.  Nauda un bankas  A 32  2  

14.  Vadības grāmatvedība B* 48  3  

15.  Finansu pārvaldība A 48  3  

16.  Loģistika B* 48  3  

17.  Stratēģiskā vadībzinība A 48  3  

18.  Prakse B* 6 nedēļas   6 

19. Maģistra darba izstrāde, aizstāvēšana A    20 

A - obligātie studiju kursi; 
B - izvēles studiju kursi; 
 B* - obligātie studiju kursi maģistrantiem ar akadēmisko neprofila izglītību. 
Kopā jāiegūst 51 vai 64 KP:  A daļa ( bez maģistra darba) – 27 KP vai 53,8 % 
     B daļa – 4 KP vai 7,7 % 

                              A daļa ( maģistra darbs) – 20 KP vai 38,5 % 
 Papildus:   B* daļa – 13 KP. 
 Ņemot vērā akreditācijas materiālus, RSEBAA profesionālās augstākās izglītības 
maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” īstenošana laika periodā no 
2002.gada līdz 2007. gadam tiek realizēta divos virzienos: 

• personām ar augstāko profilējošo izglītību; 
• personām ar augstāko neprofilējošo izglītību. 
RSEBAA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 

“Uzņēmējdarbības vadība” īstenošanas plāns un studiju kursu sadalījums uzrādīts tabulās no 
4.2.-4.5.. 

          4.2. tabula 
Programmas „Uzņēmējdarbības vadība” konceptuālais plāns pilna laika 

studijām studējošajiem ar augstāko profilējošo izglītību  
  Kredītpunktu skaits  

Studiju kursi 1. gads 2. gads 
 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 
Obligātie kursi (A daļa) 18 9   
Ierobežotas izvēles kursi (B daļa)  2 2   
Profesionālā prakse (B daļa)  6   
Maģistra darbs (A daļa)  3 17 aizstāvēšana 

Studiju programma kopā: 20 20 17  
 

4.3. tabula 
Programmas „Uzņēmējdarbības vadība” konceptuālais plāns nepilna laika 

studijām studējošajiem ar augstāko profilējošo izglītību  
  Kredītpunktu skaits  

Studiju kursi 1. gads 2. gads 
 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 
Obligātie kursi (A daļa) 16 9 2  
Ierobežotas izvēles kursi (B daļa)   1 3  
Profesionālā prakse (B daļa)  6   
Maģistra darbs (A daļa)   11 9 

Studiju programma kopā: 16 16 16 9 
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4.4. tabula 

Programmas „Uzņēmējdarbības vadība” konceptuālais plāns pilna laika 
studijām studējošajiem ar augstāko neprofilējošo izglītību  

 

  Kredītpunktu skaits  
Studiju kursi 1. gads 2. gads 

 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 
Obligātie kursi (A daļa) 18 9   
Ierobežotas izvēles kursi (B daļa)  2 5 10  
Profesionālā prakse (B daļa)  6   
Maģistra darbs (A daļa)   10 10 

Studiju programma kopā: 20 20 20 10 
 

4.5. tabula 
Programmas „Uzņēmējdarbības vadība” konceptuālais plāns nepilna laika 

studijām studējošajiem ar augstāko neprofilējošo izglītību  
 
  Kredītpunktu skaits  

Studiju kursi 1. gads 2. gads 3.gads 
 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 
Obligātie kursi (A daļa) 16 9 2   
Ierobežotas izvēles kursi (B daļa)   1 14 2  
Profesionālā prakse (B daļa)  6    
Maģistra darbs (A daļa)    14 6 

Studiju programma kopā: 16 16 16 16 6 
 
 Maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” satura sadalījums personām 
ar augstāko profilējošo izglītību norādīts tabulā 4.6.. 

4.6. tabula 
 
Nr. 
p.k. 

Studiju kursa nosaukums un daļa 
(A, B vai C) Kursa apjoms Pārbaudes veids 

  Latvijas 
kredītpunkti ECTS 

 

 Ekonomikas teorijas aktualitātes:     
1. Starptautiskā ekonomika A 2 3 eksāmens 
2. Starptautiskais menedžments A 2 3 eksāmens 
3. Eiropas ekonomiskā un politiskā 

integrācija 
A 2 3 eksāmens 

4. Nodokļu politika B 2 3 eksāmens 
 Kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes 

uzņēmējdarbībā 
    

5. Skaitliskās metodes  A 2 3 eksāmens 
6. Pētnieciskā darba metodoloģija A 1 1,5 ieskaite 
 Mūsdienu tendences vadībā un 

uzņēmējdarbībā 
    

8. Vadībzinība A 2 3 eksāmens 
9. Stratēģiskā vadībzinība A 2 3 eksāmens 

 Tiesiskas uzņēmējdarbības nodrošināšana     
11. Komerctiesības A 2 3 eksāmens 

 Aktuālās problēmas personāla vadībā     
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14. Personāla vadība B 2 3 eksāmens 
 Uzņēmējdarbības vadības speciālie kursi     

16. Tirgzinība A 2 3 testi, eksāmens 
17. 

 
Finanses un grāmatvedība A 2 3 eksāmens 

18. Banku zinības A 2 3 eksāmens 
19. Inovācijas un kreativitāte A 2 3 eksāmens 
20. Finansu pārvaldība A 2 3 eksāmens 
21. Informācijas tehnoloģijas/sistēmas B 2 3 eksāmens 
22. Projekta vadība A 2 3 eksāmens 
23. Vadīšanas psiholoģija B 2 3 eksāmens 
24. Rašošanas un pakalpojumu procesu 

vadīšana 
C 2   

25. Loģistika / Piegādes ķēdes pārvaldība C 3 4,5 eksāmens 
26. Organizāciju psiholoģija C 2 3 ieskaite 
27. Biznesa ētika C 1 1,5 ieskaite 
28. Prakse A 6 9 ieskaite 
29. Maģistra darbs A 20 30 aizstāvēšana 

 
 Maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” satura sadalījums personām 
ar augstāko neprofilējošo izglītību noradīts tabulā 4.7.. 

4.7.tabula 
Modulis I (sagatavošanas) 

Nr. 
p.k. Studiju kurss Kursa 

daļa Kursa apjoms 

   Latvijas 
kredītpunkti ECTS 

1.  Ekonomika A 5 7,5 
2.  Vadīšanas psiholoģija B 2 3 
3.  Informācijas tehnoloģijas/sistēmas B 4 6 
4.  Skaitliskās metodes A 4 6 

Modulis II 
5.  Komerctiesības A 3 4,5 
6.  Finanses un grāmatvedība A 3 4,5 
7.  Finanšu pārvaldība A 3 4,5 
8.  Vadībzinība A 3 4,5 
9.  Tirgzinība A 3 4,5 

Modulis III 
10.  Finanšu tirgi A 2 2 
11.  Vadības grāmatvedība A 3 4,5 
12.  Stratēģiskā vadībzinība A 3 4,5 
13.  Loģistika / Piegādes ķēdes pārvaldība A 3 4,5 
14.  Projekta vadīšana A 3 4,5 
15.  Prakse A 6 9 
16.  Maģistra darbs A 20 30 

Modulis IV (brīvas izvēles kursi C daļa) 
1. Personāla vadība C 2 3 

2. Rašošanas un pakalpojumu procesu 
vadīšana 

C 2 3 
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3. Inovacijas un kreativitāte C 2 3 

4. Organizaciju psiholoģija C 2 3 

5. Biznesa ētika C 1 1,5 

 
 RSEBAA Daugavpils filiālē maģistra studiju programmu “Uzņēmējdarbības vadība” 

ir iespējams apgūt tikai pilna laika studiju formā.  
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5. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 

Sabiedrības informēšana un tēla veidošana ir ļoti nozīmīgs uzdevums, tāpēc, lai sniegtu 
pilnvērtīgu informāciju par RSEBAA un tās piedāvātajām studiju iespējām, tika izveidota 
Sabiedrisko attiecību nodaļa. Tās uzdevumos ietilpst augstskolas darbības atspoguļošana 
sabiedrībā, darbs ar mēdijiem, pasākumu organizēšana, projektu organizēšana skolēniem un 
iekšējās komunikācijas uzturēšana. 

Sabiedrības informēšanā par jauno programmu būtiska loma ir reklāmai un 
informatīvajiem materiāliem, kas palīdz veidot programmas atpazīstamību. 

Informatīvā reklāma par programmām tiek ievietota šādos preses izdevumos: 
• Diena, 
• Dienas Bizness, 
• Latvijas Avīze, 
• Neatkarīgā, 
• Izglītība un Kultūra, 
• 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 + un MIX 102,7. 

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. 

2008. gada vasarā RSEBAA ir paredzējusi izvietot vides reklāmu un 1. līnijas tramvaja. 
Augstskola un tās programmas tiek reklamētas : 

• izstādes Latvijā: 
o “Skola 2008” Rīgā, 
o “Izglītības iespējas 2008” Daugavpilī. 

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

• izstādes ārpus Latvijas: 
o 2007. gada februārī izglītības izstāde Viļņā (Lietuvā); 
o 2007. gada jūnijā izglītības izstāde Kazahstānā; 
o 2008. gada aprīlī starptautiskā izglītības izstādē Kijevā (Ukrainā). 
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Studiju programma vienlaikus ar citām reklāmas un informatīvajām aktivitātēm, tiek 
reklamēta arī augstskolas atvērto durvju dienās, kas notiek trīs reizes gadā, katru pavasari. 
Šajos pasākumos visi studēt gribētāji 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 ceturto gadu notiek arī RSEBAA jauniešu biznesa akadēmija.  Tā ir iespēja 
ikvienam interesentam, kurš domā par biznesa izglītību, vairāku nodarbību laikā iepazīties ar 
augstskolā apgūstamajiem studiju kursiem. Tas palīdz atvieglot jauniešu izvēles procesu un 
pasargā no nepareizas izvēles. Akadēmija ir bezmaksas, līdz ar to interese par šīm nodarbībām ir 
ļoti liela. 
 Pieaugot Interneta nozīmei ikdienas dzīvē, Interneta portālos tiek ievietoti reklāmas 
baneri par RSEBAA studiju programmām. 
 Bez tam, informācija par augstskolu un programmām ir ievietota RSEBAA mājas lapā 
Internetā www.rsebaa.lv. 

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 “Uzņēmejdarbības 

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 „Uzņēmējdarbības vadība” un komunicējot ar programmā 
studējošiem un dažam Latvijas asociācijas locekļiem (Latvijas banku asociācija, Latvijas 
Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvās arodbiedrības) 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 vadības un komercdarbības līmeni valstī. 
 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 uzņēmējdarbības speciālisti ir tie, kuriem 
jāveic organizācijas dinamisko attīstību.  
 Šī studiju programma dod iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, 
iegūt profesionālo maģistra grādu uzņēmejdarbības vadībā, nepārtraucot praktisko darbu.  

 
6.1. Studiju programmas atbilstība Valsts profesionālās 

augstākās izglītības standartam 

RSEBAA profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma 
„Uzņēmējdarbības 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. 
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6.1.tabula 
Maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” satura salīdzinājums  

ar otrā līmeņa profesionālās augstākas izglītības Valsts standartu 
  

 
Analizējot studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” satura atbilstību Valsts 

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

 
6.2. Studiju programmas atbilstība Profesijas standartam 

Lai noteiktu RSEBAA profesionālās augstākas izglītības maģistra studiju programmas 
„Uzņēmējdarbības vadība” atbilstību 5. kvalifikācijas līmeņa Uzņēmumu un iestāžu vadītāja 
profesijas standartam, tika izvērtēts studiju programmā noradīto studiju kursu salīdzinājums ar 
Profesiju standartā PS 0070 noteikto nepieciešamo zināšanu un prasmju apguves apjomu, kā arī 
ņemtas vērā studiju programmas apguves uzsākšanai noteiktās prasības, kas apliecina atsevišķu 
zināšanu apguvi nepieciešamajā līmenī (skat. 6.2. tabulu). 

6.2.tabula 
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas  

„Uzņēmējdarbības vadība” salīdzinājums ar profesiju standartu PS 0070 
 

Zināšanas Zināšanu līmenis Studiju 
programmas kursi 

 priekšstats izpratne pielietošana  
Komercdarbības būtiskās funkcionālās sfēras 
Mārketinga vadīšana    Tirgzinība 
Finanšu vadīšana, 
finanšu un vadības 
grāmatvedība 

   Finanšu pārvaldība; 
Finanses un 
grāmatvedība; 
Finanšu tirgi; 
Vadības 

Nr. 
p.k. 

Programmas obligātā 
satura daļas 

Noteikumi par 2.līmeņa 
profesionālās augstākās 

izglītības Valsts 
standartu 

RSEBAA studiju 
programma 
(ar augstāko 
profilējošo 
izglītību) 

RSEBAA studiju 
programma 
(ar augstāko 
neprofilējošo 

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 6 kredītpunkti 
5. Valsts pārbaudījums vismaz 20 kredītpunkti 20 kredītpunkti 20 kredītpunkti 

6. Maģistra studiju 
programmas apjoms vismaz 40 kredītpunkti 57 kredītpunkti 70 kredītpunkti 
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grāmatvedība; 
Personāla vadīšana un 
vadības psiholoģija, 
darba tiesiskās 
attiecības 

   Personāla vadība; 
Vadībzinība; 
Organizāciju 
psiholoģija; 
Vadīšanas 
psiholoģija; 

Ražošanas/pakalpojumu 
organizēšana, loģistika, 
vadības informācijas 
sistēmas, kvalitātes 
sistēmu vadība, darba 
aizsardzība 

   Ražošanas un 
pakalpojumu procesu 
vadīšana; 
Informācijas 
tehnoloģijas/sistēmas;
Loģistika / Piegādes 
ķēdes pārvaldība; 
Inovācijas un 
kreativitāte; 

Komercdarbības 
likumdošana 

   Komerctiesības; 
Eiropas Savienības 
ekonomiskā un 
politiskā integrācija; 

Teorētiskās ekonomikas un vadības zinību izpratni un apguvi nodrošinošās 
zināšanas 
 
Ekonomikas teorija    Ekonomika; 

Starptautiskā 
ekonomika; 
Nodokļu politika; 

Ekonomiski 
matemātiskās metodes 

   Skaitliskās metodes; 
Pētnieciskā darba 
metodoloģija 

Integrējošās zināšanas un prasmes  
Stratēģiskā vadīšana    Stratēģiskā 

vadībzinība; 
Starptautiskā 
komercdarbības vide 

   Projekta vadīšana; 
Starptautiskais 
menedžments; 

Vispārējās zināšanas un prasmes 
Valsts valoda    Lietišķā latviešu 

valoda 
Svešvaloda    Biznesa 

komunikācijas (angļu 
valodā); 

Komunikāciju prasme    Biznesa ētika. 
 
 

Profesijas standartā Nr. PS 0070 paredzētās prasmes tiek apgūtas:  
• atbilstošo programmā iekļauto studiju kursu apguves laikā;  
• izstrādājot patstāvīgos studiju darbus un kontroldarbus; 
• profesionālās prakses laikā. 
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6.3.tabula 
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas  

„Uzņēmējdarbības vadība” atbilstība profesiju standartā Nr. PS 0070 paredzētajām prasmēm 
 

Nr. 
p.k. 

Apgūstamās prasmes RSEBAA maģistra studiju programma 
„Uzņēmējdarbības vadība” 

1. Kopīgās profesionālās prasmes  Stratēģiskā vadībzinība; 
 Vadībzinība; 
 Starptautiskais menedžments; 
 Ražošanas un pakalpojumu procesu 

vadīšana; 
 Projekta vadīšana; 
 Nodokļu politika; 
 Personāla vadība; 
 Finanšu pārvaldība; 
 Komerctiesības; 
 Organizāciju psiholoģija; 
 Inovācijas un kreativitāte; 
 Vadīšanas psiholoģija. 

2. Vispārējās prasmes un spējas   Ekonomika; 
 Eiropas Savienības ekonomiskā un 

politiskā integrācija; 
 Banku zinības; 
 Starptautiskā ekonomika; 
 Tirgzinība; 
 Finanses un grāmatvedība; 
 Pētnieciskā darba metodoloģija. 

3. Specifiskās prasmes profesijā  Loģistika (Piegādes ķēdes 
pārvaldība); 

 Finanšu tirgi; 
 Skaitliskas metodes; 
 Informācijas tehnoloģijas/sistēmas; 

 
 

Ņemot vērā 6.3.tabulā atspoguļoto studiju kursu saturu var secināt, ka maģistra studiju 
programma „Uzņēmējdarbības vadība” nodrošina profesijas standartā noteikto uzņēmumu un 
iestāžu vadītāja zināšanu un prasmju apguvi. 

 
6.3.Darba devēju aptauja un tās rezultāti 

Lai nodrošinātu studiju programmu nepārtrauktu uzlabošanu un attīstību, RSEBAA ir 
izveidojusies tradīcija veikt darba un prakses devēju aptaujas Rīgā un Daugavpilī. Darba devēju 
aptaujas tiek īstenotas ar dažādu asociāciju, vai arī ar studentu lietišķo pētījumu starpniecību, un 
to mērķis ir noskaidrot studiju programmas nozīmību, atbilstību tirgus prasībām, tās 
perspektīvām no ekonomikas attīstības viedokļa un absolventu pieprasījumu darba tirgū. 

Lai ievāktu maksimālo informāciju par RSEBAA darbības rezultātiem, 2008./2009. 
studiju gadā paredzēts izsūtīt aptaujas anketas vadošiem uzņēmumiem Latvijā. 
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6.4.tabula 

Studiju programmas iekšējā diagnostika 

Kritēriji Stiprās puses Vājās puses Nozīme tirgū 

Pieredze tirgū - uzkrāta liela pieredze 
organizējot studijas no 1997.g. 

 2 

Programmas saturs Moduļu sistēma un studiju 
kursu loģiskā secība 

Nelielas studiju 
kursu izvēles 
iespējas 

3 

Mācībspēki -Augsti kvalificēts 
akadēmiskais personāls 
-Pasniedzēji piedalās 
kvalifikācijas celšanas 
semināros un darba grupās 
-Stabils pasniedzēju sastāvs 

Neliels vieslektoru 
īpatsvars 
 3 

Mācību metodes/ 
process 

-Studiju laikā studenti izstrādā 
dažādus projektus un darbus; 
-Veic individuālo un grupas 
projektu prezentācijas; 
-Piedalās situāciju analīzēs un 
simulāciju spēlēs ;  
-Izstrādā maģistra darbu. 

Vajadzētu vairāk 
pielietot aktīvas 
studiju formas – 
grupas projektus. 
 

3 

Studējošo skaits Palielinās Studējošie no ES 
valstīm 

2 

Programmas cena Pakāpeniskā paaugstināšana; 
Nemainīga ja ir samaksāt par 
programmu 

Augsta - salīdzinot 
ar konkurentiem 2 

Apmācības valoda Latviešu, krievu valodas Angļu valoda 1 
Administratīvais 
personāls 

Pieredzes bagāts programmas 
direktors un metodiķes  

 3 

 
6.5.tabula 

Studiju programmas ārējo apstākļu diagnostika 

Kritēriji Iespējas Draudi Nozīme 
programmai 

Konkurences 
intensitāte 

Programma akreditēta 
uz 6 gadiem 

Līdzīgu studiju programmu 
piedāvājums citās 
augstskolās, spēcīga 
konkurence 

3 

Pirktspēja/inflācija Studiju kredīti Ierobežoti finanšu līdzekļi 
studēt gribētājiem 

2 

Demogrāfiskā 
situācija 

Lēnām uzlabojas  2 

Akadēmiskais 
personāls 

 Valstī samazinās kvalificētu 
pasniedzēju skaits 

3 

Valdības politika/ 
likumdošana 

Studējošie no 
Austrumeiropas 
(Krievijas, Ukrainas, 
Kazahstāna) 

Nestabila valdības politika 
un nesakārtota likumdošana 
 

3 
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7.Maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” novērtējums 
7.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 

RSEBAA profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma 
„Uzņēmējdarbības vadība” izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Augstskolu likumu, 
atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijai (kods 4634501), otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības Valsts standartam un Latvijas Republikas Profesiju klasifikatoram. 

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

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

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

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

4. Nodrošināt speciālistiem, kas ir ieinteresēti un var paaugstināt organizācijas vērtību, 
mūsdienīgu profesionalitāti un kompetenci uzņēmējdarbības vadības jomā, pamatojoties uz 
jaunākajām uzņēmējdarbības vadības 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 uzņēmējdarbības vadības 
jomā. 

6. Attīstīt maģistrantos prasmi veikt patstāvīgus pētījumus uzņēmējdarbības 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 uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas 
standartam, kas dotu tiesības turpināt studijas doktorantūrā. 
  

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

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības 
vadība” apstiprināta RSEBAA Senāta sēdē 2000. gada 28. decembrī (protokols Nr. 7/00). 

Profesionālo augstākās izglītības maģistra studiju programmu „Uzņēmējdarbības 
vadība” ir iespējams apgūt gan pilna, gan nepilna laika klātienes un neklātienes studiju formās. 

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 pārbaudījumus. Izejamo dienu studijas notiek katru sestdienu divu gadu 
laikā. Studiju laikā ir paredzēta arī profesionālā prakse. Studijas maģistrantūrā sākas septembrī, 
studijām ar neprofilējošo izglītību tiek veikta arī papildus uzņemšana februārī.  
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Studiju process maģistrantiem ar iepriekš iegūtu profilējošo izglītību galvenokārt tiek 
organizēts pirmajos divos semestros, trešajā semestrī tiek piedāvāts apgūt ierobežotas izvēles 
studiju kursus un praksi 6 KP apjomā. Studējošie, kuri iepriekš ir ieguvuši augstāko 
neprofilējošo izglītību turpina apgūt studiju programmu 3. un 4. semestrī. Maģistra darba izstrādi 
ar apjomu 20 KP studējošie uzsāk 3.semestrī un turpina 4.semestrī. 

Kopējais kredītpunktu skaits maģistrantiem ar iepriekš iegūtu augstāko profilējošo izglītību 
bāzes programmas pilnai apgūšanai noteikts 57 KP. Maģistrantiem ar augstāko neprofilējošo 
izglītību kredītpunktu skaits sastāda – 70. Visiem studējošiem paredzēta profesionālā prakse - 6 
KP. 

Maģistra studiju bāzes programmas pamatdaļas ir: 
• studiju kursi   31 kredītpunkti, jeb 54,39 % no apjoma; 
• prakse 6 kredītpunkti, jeb 10,53 % no apjoma; 
• valsts pārbaudījums  20 kredītpunkti, jeb 35,08 % no apjoma. 

 
Profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā studējošais var iegūt ja sekmīgi 

nokārtojis visas programmas prasības, kā arī nokārtojis noslēguma pārbaudījumu – aizstāvējis 
maģistra darbu. 

 
Studiju programma pilnā mērā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumiem, kas reglamentē profesionālās maģistra programmas obligāto saturu (sk.7.1.tabulu). 
Papildus pastāv 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%;  
• 5% par aktīvu un radošu piedalīšanos studiju procesā.  

 
Programma, kuras apjoms ir 57 kredītpunkti, ietver: 
• obligātos studiju kursus (A daļa) - 27 KP;  
• ierobežotās izvēles studiju kursus (B daļa) – 4 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 47,37% 13 27 
B daļa 7,02% 2 4 
Prakses 10,53% 1 6 
Maģistra darba izstrāde 
un aizstāvēšana 

35,08% 1 20 

Kopā 100% 17 57 
 

Programma, kuras apjoms ir 70 kredītpunkti, ietver: 
• obligātos studiju kursus (A daļa) - 38 KP; 
• ierobežotas izvēles studiju kursus (B daļa) – 6 KP; 
• prakses - 6 KP; 
• maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu - 20 KP. 
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7.2. tabula 

Studiju programmas A, B daļu īpatsvars 
Daļas īpatsvars Kursi 

   % Skaits Kredītpunkti 

A daļa 54,29% 12 38 
B daļa 8,57% 2 6 
Prakses 8,57% 1 6 
Maģistra darba izstrāde 
un aizstāvēšana 

28,57% 1 20 

Kopā 100% 16 70 
 
Maģistrantu zināšanu pārbaudes metodiskajā plānā paredzētas šādas formas: 

• semestra laikā rakstiski izpildāmie kontroldarbi, testi, patstāvīgie studiju darbi, 
prezentācijas; 

• rakstisks eksāmens pēc katra studiju kursa apguves, atbilstoši RSEBAA 
apstiprinātajām eksāmenu nosacījumu prasībām. 

Studiju laikā maģistrantiem ir: 
• jānokārto profesionālā darba prakse (6 KP); 
• jāizstrādā un veiksmīgi jāaizstāv maģistra darbs (20 KP). 
 

 
7.3. Studiju programmas praktiskās realizācijas atbilstība mērķiem un 

uzdevumiem 
 

Maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” tiek īstenota jau vairāku gadu 
garumā. RSEBAA patstāvīgi seko līdzi studiju kvalitātes uzlabošanai, kas tiek realizēta ar 
patstāvīgu studiju programmas pārraudzību un studējošo un mācībspēku iesaisti studiju 
programmas realizācijā. Izmaiņas maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” no 
tās īstenošanas brīža nav pārsniegušas 20 %. 
 Lai paaugstinātu studiju kvalitāti, liela uzmanība tiek pievērsta RSEBAA iekšējam 
auditam. 2006.gada 19. oktobrī augstskolas Senātā tika apstiprināts nolikums „Par studiju 
programmu un to ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu izstrādi” (skat. IX pielikums). Saskaņā 
ar šo nolikumu studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” 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 maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” 
realizācijā. Tas ļauj būtiski uzlabot atgriezeniskās saites sistēmu darbā ar studentiem.  
 Turpinās augstskolas kvalitātes vadības sistēmas un RSEBAA Informācijas sistēmas 
izstrāde, saskaņā ar vienoto procedūru, tiek veikta ikgadējā studējošo aptauja, studiju 
programmas vājo un stipro pušu apzināšana, kuras mērķis ir nodrošināt kvalitātes pilnveidošanu. 
Tiek izmantotas standartizētas un apstiprinātas maģistrantu, absolventu un darba devēju aptaujas 
anketas. RSEBAA pielietotās anketēšanas formas un aptaujas materiāli ir pievienoti IX. 
pielikumā. 

Tekošā studiju gada laikā maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” 
visos studiju kursos ir pārskatīts un precizēts programmas saturs, aktualizēts izmantojamās 
literatūras saraksts. 
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Izmaiņas veiktas, pamatojoties uz gūto pieredzi maģistra studiju programmas 
organizēšanā, studējošo aptaujas rezultātiem, ņemot vērā izmaiņas Latvijas uzņēmējdarbības 
vidē, precizējot profesijas standartā noteiktās iegūstamās prasmes, un Metodiskās komisijas 
ieteikumus. 
 Saistībā ar pasniedzēju akadēmisko un zinātnisko pieredzi, jāņem vērā, ka maģistra 
studiju programmas ietvaros lekcijas lasa tādi mācībspēki kā J.Endziņš, M.Valters, A.Olmanis, 
S. Pallo, I.Allika, O. Rižakovs, G.Lapiņa u.c., kuri ir Latvijā atzīti praktiķi un profesionāļi. 
Atsevišķu studiju kursu nolasīšanai pieaicināti arī ārvalstu mācībspēki, piemēram, profesori 
A.Medvedevs un A. Butukhanovs no Sankt-Peterburgas. 
 Pagaidām problēmas, kas saistītas ar praksi, darba gaitā nav radušās, jo veiksmīgi ir 
organizēta sadarbība ar daudzām asociācijām un darba devējiem, kas dod iespēju nodrošināt 
mūsu studējošos ar prakses vietām. 
 Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības 
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 pārkārtošana, studiju maksa, samaksas kārtība, katedras 
darbība, atskaitīšanas, studiju programmas atsevišķu studiju kursu pārskaitīšanas kārtība u.c. ir 
apkopoti RSEBAA “Kvalitātes rokasgrāmatā”. 
 Galvenie studiju noteikumi un procedūras, kas attiecas uz akadēmisko personālu 
atspoguļotas RSEBAA “Kvalitātes rokasgrāmatā”, kura pieejama visām katedrām un 
augstskolas struktūrvienībām.  

Studiju laikā maģistranti izstrādā dažādus studiju 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 iegūtās zinātniskās pētniecības 
metodes, analītiskā darba iemaņas konkrētas studenta izvēlētās tēmas ietvaros; 
 - demonstrēt spēju noteikt un formulēt uzņēmējdarbības stratēģiju un rast risinājumus 
biznesa vadības problēmām; 
 - demonstrēt spēju sekmīgi izstrādāt un publiski aizstāvēt maģistra darbu. 
Maģistra darbs atspoguļo studenta spēju pielietot studiju programmā apgūtās zināšanas gan no 
akadēmiskā, gan no profesionālā viedokļa. 
 Maģistra darba aizstāvēšanas komisijā tiek pieaicināti Latvijas un ārvalstu uzņēmumu un 
dažādu asociāciju vadošie speciālisti. Minēto darbu Nolikumi un izstrādes kārtība detalizēti 
atspoguļoti IX. pielikumā. 

 
7.3.1.Izmantotās studiju metodes un formas 

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

• kursa anotācija un programma; 
• kursa kalendārais un metodiskais plāns; 
• ieteicamās literatūras saraksts; 
• izdales materiālu paraugi; 
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• studējošo patstāvīga darba plāns (tēmu saraksts); 
• mājas darbu, kontroldarbu un testu uzdevumi; 
• izpildīto darbu paraugi; 
• rakstisko pārbaudījumu uzdevumu varianti. 

 
Bez tam studiju kursu metodiskajā nodrošinājumā ir: 

• metodiskie norādījumi kā izpildīt un noformēt kontroldarbus, patstāvīgos studiju darbus 
un 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 un izejamo dienu 

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. 

RSEBAA Daugavpils filiālē profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 
programmas „Uzņēmējdarbības vadība” īstenošanai tiek izmantota pilna laika studijas forma 
(vakara nodaļa). RSEBAA Daugavpils filiālē pilna laika studiju (vakara nodaļas) ilgums – 1.5 
gadi– studejošiem ar iepriekš iegūtu augstāko profilējošo izglītību (ekonomikas/uzņēmējdarbības 
jomā) un 2 gadi- studentiem ar iepriekš iegūtu augstāko neprofilējošo izglītību (ar 
ekonomiku/uzņēmējdarbību nesaistīta jomā). 

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

akadēmiskās stundas dienā) 
Sestdienās: 10.00–17.10 (4 vai 8 akadēmiskās stundas dienā) 
Vidējais stundu skaits – 12 - 16 stundas nedēļā (3 - 4 reizes nedēļā). 

 
7.3.2.Studējošo pētniecisko darbu tematika 

 Studejošo pētnieciskais darbs pārsvarā izpaužas maģistra darbu izstrādāšanā. Kā piemērs, 
zemāk ir uzskaitītas studejošo maģistra darbu tēmas: 
 

• Eiropas Savienības finansējuma piesaistīšana publiskās un privātās partnerības 
projektu īstenošanā; 

• Uzņēmuma „SigmaNet” iekšējās un ārējās vides ietekme uz uzņēmuma darbību; 
• Mārketinga produktivitātes pilnveidošanas iespējas uzņēmuma „YYY” darbībā; 
• Risku vadība mazos un vidējos uzņēmumos; 
• Radošās grupas attīstības stratēģija, tuvinot to reklāmas aģentūras statusam; 
• Funkcionālā līmeņa vadītāju loma darbinieku piesaistīšanā un noturēšanā AS DnB 

NORD Bankā; 
• SIA „Radio Skonto” konkurētspējas analīze elektronisko mediju tirgū Latvijā; 
• „ERGO Latvija Dzīvība” konkurences stratēģijas pilnveidošana; 
• Latvijas darbaspēka tirgus problēmas un to ietekme uz bankas „A” darbību; 
• Ieguldījumu fondi, to attīstība un problēmu analīze Latvijā; 
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• Vadītāja loma organizācijas kultūras veidošanā un darbinieku apmierinātības ar 
darbu paaugstināšanā ienākošā tūrisma kompānijā „X Tours”; 

• Ēnu ekonomikas un komercdarbības attīstības mijiedarbības, tas analīze; 
• Inovācijas finansēšanas iespējās Latvijas uzņēmumos; 
• Komercpilnvarojuma attīstība Latvijā; 
• Klientu attiecību pārvaldības nozīme klientu lojalitātes uzturēšanā SEB Latvijas 

Unibankā; 
• SIA „X” obligāciju emisija kā ārējās finansēšanas avots; 
• Hipotekārā kredīta piedāvājuma analīze un tā saistība ar nekustamā īpašuma tirgu 

Latvijā; 
• Latvijas apdrošināšanas tirgus attīstības analīze un novērtējums. 
• Kokapstrādes uzņēmumu darbības modernizēšana atbilstoši vides aizsardzības 

prasībām. 
• SIA ''Veko'' rezerves daļu krājumu pārvaldības analīze un pilnveidošanas iespējas. 
• Mentoringa pielietošana Latvijā un tās sekmēšanas metodes. 
• Uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīze kā priekšnosacījums tā attīstībai. 
• Vadītāja loma mobinga profilaksē Iekšlietu ministrijas struktūrvienībā. 
• Loģistikas ietekme piena pārstrādes un piena produktu ražošanas tirgus līdera A/S 

''Rīgas piena kombināts'' konkurences stratēģijas īstenošanā. 
• VAS ''Starptautiskā lidosta ''Rīga'''' attīstības stratēģijas novērtējums. 
• CRM sistēmas ieviešanas priekšnosacījumi un plānotie ieguvumi uzņēmumā SIA 

''Latvija Statoil''. 
• Valsts mežu apsaimniekošanas izvērtējums Latvijā. 
• Sauszemes transporta apdrošināšanas tiesiskā regulēšana un tās problēmas. 

 
 Studējošie maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība”, dažādu kursu 
ietvaros strādājot ar RSEBAA un Latvijas uzņēmumu uzdevumiem, tiek iesaistīti lietišķi 
pētnieciskajos projektos, semināros. 
 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”. 
 2006. gada 28. aprīlī Rīgā RSEBAA organizēja Starptautisko zinātnisko studentu 
konferenci „Jaunā ekonomika: attīstības tendences un iespējas”. 

2007.gada RSEBAA studiju programmas attīstīšanas ietvaros bija organizētas sekojošas 
studentu konferences: 

• pētnieciski praktiskā konference „Ar mārketinga zināšanām praksē” 
(2007. gada 20.aprīlī); 

• 3.Starptautiskā Studentu konference „Ekonomisko procesu un 
uzņēmējdarbības mijiedarbība ilgspējīgai attīstībai: izaicinājumi un 
perspektīvas”, 2007. gada 27.aprīlī. 

2008.gada RSEBAA bija organizētas sekojošas konferences: 
• Starptautiskā konference "Sustainable Business Developpment under 

Scenarios of Possible Economic Slowdown"  2008.gada 10-11.aprīlī. 
 

 Labakiem maģistrantiem bija piedavats iespējas piedalītes Starptautisko konference 
„Modern Wealth Management” 2008. gada 19-20. maijā Jūrmala, Latvija. 
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Studentu zinātniski – pētnieciskā darbība RSEBAA Daugavpils filiālē tiek īstenota 3 

galvenajos virzienos: 
1. Maģistra pētījuma veikšana, maģistra darba izstrādāšana un noformēšana. 
2. Dalība zinātniskajās konferencēs. 
3. Piedalīšanās zinātnisko un komercprojektu izstrādē.  
RSEBAA Daugavpils filiālē realizētās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības 

vadība”svarīgākā sastāvdaļa ir maģistra darbu izstrāde un aizstāvēšana. Maģistra darbus vada un 
recenzē kvalificēti RSEBAA un citu augstāko mācību iestāžu (DU, RTU) speciālisti.  

7.3. tabula  
Maģistra darbu tēmas 2004./2005.st.g. (fragments) 

Nr. Uzvārds, vārds Maģistra darbu tēmu nosaukums 
1.  Doloto Olga Ražošanas un tirdzniecības firmas biznesa plānu  izstrādāšana un to 

analīze 
2.  Dombrovska Ludmila ES struktūrfondu finansējuma izmantošana uzņēmuma „Migas” ražošanas 

un infrastruktūras attīstībai   
3.  Funte Ivonna Budžeta veidošanas pilnveidošana Daugavpils pilsētas pašvaldībā 
4.  Golubeva Marija Nodokļu administrēšanas pilnveidošana VID Latgales reģionālajā iestādē 
5.  Ignatoviča Oksana Latvijas būvniecības tirgus izpēte (attīstības tendences, Daugavpils 

reģions) 
6.  Kuzmiča Diāna Firmas „Pro Line D” krājumu pārvaldes daudznomenklatūru modeļa 

izveide 
7.  Kuzņecova Iveta Akciju sabiedrības „REBIR” mārketinga stratēģijas pamatojums ieejot 

vienotā Eiropas tirgū 
8.  Morenko Vadims Krājumu efektīva vadība firmā MORIS 
9.  Pinka Aija A/S „Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona” (RSEZ) darbības uzlabošana 

investīciju piesaistes jomā 
10.  Tupahins Igors SIA „Anteres Latgale” darbības stratēģiskā virziena noteikšana 
11.  Undrule Viktorija Ārējās finansēšanas pilnveidošana AS „Tramvaju uzņēmumā” Latvijai 

integrējoties ES  
12.  Vindača Olga  Vadības struktūras un stila pilnveidošana REBIR Rēzeknes speciālās 

ekonomiskas zonas akciju sabiedrībā 
13.  Agafonova Viktorija SIA Zieglera Mašinbūves konkurences stratēģija  
14.  Andrule Tatjana Tirdzniecības pārstāvja A/S „Drogas” kopējais attīstības rezultātu 

novērtējums Daugavpilī 
15.  Cveka Marina Mārketinga kompleksa izstrāde pēc DU Svešvalodu Centra pieprasījuma  
16.  Fedosejevs Nikolajs Lokomotīvju brigāžu darba vadīšanas loma  kā vilcienu kustības drošības 

garants 
17.  Gerts Rihards Produkta „Elektrorāmurs PCH125M”  mārketinga kompleksa izstrādāšana 

pēc „Splains” pasūtījuma 
18.  Gorevs Vladimirs SIA „Zieglera mašīnbūve” ražošanas vadības optimizācija ar informācijas 

tehnoloģiju palīdzību 
19.  Lagone Iveta Vācu korporācijas „Würth” darbība Latvijā 
20.  Obrazumovs Sergejs Piedāvājuma un virzīšanas stratēģijas veidošana Daugavpils 

fotopakalpojumu tirgū 
21.  Smirnova Jeva Preču virzīšanas stratēģijas izveide 
22.  Viļums Pāvels A/S „Tramvaju uzņēmums”: problēmas un tā attīstības perspektīvas 
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7.4. tabula 
Maģistra darbu tēmas 2005./2006.st.g. (fragments) 

Nr. Uzvārds, vārds Maģistra darbu tēmu nosaukums 
1.  

Ašpize Irina 
Jaunas viesu mājas „Saulstari” investīcijas projekta izveidošana un tā 
efektivitātes novērtēšana  

2.  Bendikova Elvīra Lokomotīvju remonta centra loģistikas servisa līmeņa novērtējums 
3.  Černovs Lavrentijs Investīciju vadīšana finanšu tirgos ar ARCH-līdzīgajiem modeļiem 
4.  Daņileviča Žanna Autotransporta utilizācijas problēmas Latvijā 
5.  Dzalbe Lilita Krāslavas rajona pašvaldību  attīstības perspektīvas 
6.  Ekalne Elvīra Tūrisms kā aviopārvadājumu apjoma pieauguma faktors 
7.  

Gavrilova Ludmila 
Daugavpils pilsētas foto pakalpojumu tirgus situācijas novērtējums un 
optimālas firmas reklāmas stratēģijas izvēle  

8.  
Greķe Ingrīda 

LRC „Lokomotīvju serviss” darbības analīze sakarā ar gaidāmo 
restrukturizāciju 

9.  Kovaļčuka Lilija Pašvaldību budžetu sistēma Latvijā  
10.  Meļkova Nataļja Tirdzniecības SIA ”Greis” vērtības novērtējums 
11.  

Savickis Alfrēds 
Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas uzņēmuma attīstības stratēģija 
Latgalē 

12.  Sorokina Olga Investīcijas Latgales reģionā 
13.  Starovoitova Marina Uzņēmuma a/s „Preiļu siers” finansiālā stāvokļa analīze  
14.  Stepanova Diāna Automobīļu tirgus un SIA ”Tehauto Latgale” perspektīvu analīze 
15.  

Špakovska Anžela 
Izglītības efektivitāte un vispārējās izglītības iestāžu efektivitātes izpēte 
Daugavpils pilsētā  

16.  Talciņš Sergejs Mārketinga stratēģiskā plānošana firmā „Darbis”  
17.  

Vanaga Jeļena 
Darba samaksas formu pilnveidošana LRC kā personāla stimulēšanas 
metode 

18.  
Vayavoda Alena 

Baltkrievijas Republikas un Latvijas integrācijas sakaru attīstības 
perspektīvas 

19.  Artemjevs Igors Līdzsvaroto rādītāju sistēmas izmantošana valsts pārvaldē 
20.  Baško Inta Kokapstrādes uzņēmuma SIA ”Everss V” stratēģijas izstrāde 
21.  

Buiko Ļubova Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību efektivitātes 
paaugstināšana 

22.  
Bujanova Irēna Dzelzceļa uzņēmuma EI-2 reorganizācija Latvijai integrējoties 

Eirosavienībā 
23.  

Čingule Sanda Pašvaldību ekonomiskā un finansiālā  potenciāla analīze un attīstības 
stratēģiskā plānošana – Preiļu rajona Riebiņu novada piemērs 

24.  Ivanova Vera VRC „Vagonu serviss”: problēmas un tā attīstības perspektīvas 
25.  

Kokins Alfrēds Ražošanas uzņēmuma attīstības plāna un rādītāju sistēmas izstrādāšana 
(uz firmas „Z” piemēra) 

26.  Stupāne Indra Tūrisma attīstība un perspektīvas Preiļu rajonā 
27.  Teivāne Kristīne ES Struktūrfondu izmantošana Latgales reģiona attīstībā 
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7.5. tabula 
Maģistra darbu tēmas 2006./2007.st.g. (fragments) 

Nr. Uzvārds, vārds Maģistra darbu tēmu nosaukums 
1. 

Denisjuka Jeļena Uzņēmuma darbības stratēģiskā analīze un turpmākās darbības attīstības 
virziena izvēle 

2. Deružinska Eļanora Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” Daugavpils Ekspluatācijas 
iecirkņa modernizācija 

3. 
Dzjumane Natālija Ekonomiskās matemātikas modeļu izmantošana loģistika (SIA „Inter 

Gaz” piemērā) 
4. Garajeva Nataļja Būvniecības SIA „Būv A” attīstības stratēģija 
5. 

Gavare-Karpova Diāna VSIA „Latgales novada rehabilitācijas centra „Rāzna”” personālvadība 
un tās pilnveidošana 

6. Gora  Irina SIA ABC Daugavpils filiāles mārketinga plāns 
7. Jakimova Jeļena Nodokļu uzskaites pilnveidošana komercdarbībā „X” 
8. 

Jevtušoks Aleksandrs Biznesa plānošanas loma medicīniskās iestādes uzņēmējdarbībā uz SIA 
„Krāslavas slimnīca” piemēra 

9. Korobova- Valpētere 
Jūlija 

Uzņēmumu A/S „DITTON” un A/S „Daugavpils lokomotīvju remonta 
rūpnīca” finansiālās darbības analīze 

10. Krimans Vadims SIA „Līvānu slimnīca” attīstības perspektīvas 
11. Kropa Jeļena Audits kā uzņēmuma SIA „MOTIC” finanšu pārskatu pārbaudes metode 
12. 

Kukle Ārija Uzņēmuma AS „Daugavpils dzirnavnieks” finansiālā stāvokļa analīze un 
tā pilnveidošanas iespējas 2002.-206.gadam 

13. Lavre Alise Vides faktoru ietekme uz SIA „Rēzeknes Vēstis” darbību 
14. Leikuma Valentīna Krāslavas rajona veselības aprūpes sistēmas pilnveidošana 
15. 

Sarkane Inga Elektroniskās deklarēšanas sistēmas ieviešana un tās novērtējums VID 
Latgales reģionālās iestādes Daugavpils nodaļā  

16. 
Sondore-Blohina Ilga Nekustamā īpašuma tirgus attīstība tendences  Daugavpilī 2002.-

2006.gadam 
17. Zabarovska Renāta SIA „Daugavpils Saldējuma fabrika” finansu analīze 

 
Arī RSEBAA Daugavpils filiālē katru gadu notik aktīva zinātniskā darbība. RSEBAA 

Daugavpils filiāles studejoši piedalās zinātniskajās konferencēs Rīgā, Daugavpilī un arī 
starptautiskajās konferencēs, piemēram Somijā (Helsinku Haaga Polytechnic augstskolā 
2004.gada 3.- 6.martā). Labākos rakstus paredzēts publicēt starptautisko rakstu krājumā, kur būs 
iekļauti ne tikai RSEBAA studentu darbi, bet arī labākie studentu darbi no Polijas (Ļubļinas 
Universitāte), Ukrainas (Kijeva un Odesa), Baltkrievijas, Lietuvas un Krievijas. 

Daugavpilī organizētājās konferencēs piedalās studenti un maģistranti ne tikai no 
RSEBAA Daugavpils filiāles, bet arī no Daugavpils Universitātes un Rīgas Tehniskās 
universitātes. 

Vienlaicīgi RSEBAA studejoši piedalās konferencēs, kuras organizē citas augstskolas. 
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7.6. tabula 
Studentu zinātniskās konferences RSEBAA, 2004. – 2008.g. 

Konferences 
datums 

Konferences 
vieta 

Dalībnieku 
skaits Konferences nosaukums 

2004.gada 
30.aprīlī 

RSEBAA 
Daugavpils filiāle 15 1.Studentu zinātniskā konference 

2004.gada 
06.maijā RSEBAA 4 II Studentu konference „Ekonomikas un 

finanšu problēmas Latvijā” 
2005.gada 
12.aprīlī 

RSEBAA 
Daugavpils filiāle 19 2.Studentu zinātniskā konference 

„Ekonomika un izglītība” 

2005.gada 
20.aprīlī RSEBAA 9 

Starptautiskā studentu zinātniski 
pētnieciskā konference „Uzņēmuma 
ilglaicīga konkurētspēja: problēmas un 
risinājumi”  

2005.gada 
03.-04. 
novembrī 

BKI, RTU, 
Psiholoģijas 
Augstskola, 
Daugavpilī 

6 

Ikgadēja starptautiskā zinātniski-praktiskā 
studentu konference „Reģionālās attīstības 
politika Baltijas valstīs pēc iestāšanās 
Eiropas Savienībā“  

2006. gada 
21. aprīlī 

RSEBAA 
Daugavpils filiāle 20 3.Studentu zinātniskā konference 

„Ekonomika un izglītība” 
2006. gada 
28.aprīlī RSEBAA 2 Studentu konference "Jaunā ekonomika: 

attīstības tendences un iespējas" 
2007. gada 
17. aprīlī 
 

RSEBAA 12 
Studentu konference "Biznesa un 
organizācijas vadības mūsdienu 
problēmas" 

 
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. 7.7. 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. 

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. 
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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, 
maģistrantiem tiek piešķirts profesionālais grāds - maģistrs uzņēmējdarbības vadībā. 

         7.7. 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. 



©RSEBAA, 2008                           maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" 
____________________________________________________________________________________________ 

 33

  
26-39 

 
3 
 

Vāji 
Bad Fail 

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

 
zems 

 
10-25 

 
2 Ļoti vāji 

Very bad Fail 

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

  
1-9 

 
1 

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

pamatproblemātiku. 
 

7.5. Studējošie maģistra studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība” 

 Par RSEBAA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
„Uzņēmējdarbības vadība” maģistrantiem var kļūt Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie 
iedzīvotāji, ka arī ārvalstnieki un citas personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanas 
atļaujas. Pretendentiem jābūt profesionālajam vai akadēmiskajam bakalaura grādam vai 
profesionālai augstākai izglītībai, kas paredz tiesības studēt maģistrantūrā kā arī atbilstoši studiju 
programmai, pietiekamām valodu zināšanām. 
 Studējošie tiek iesaistīti pētnieciskajā darbībā, izstrādājot zinātniskos un maģistra darbus. 
Popularizējot šo pētījumu rezultātus maģistrantiem tiek dota iespēja uzstāties zinātniskajās 
konferencēs, tāpat maģistrantiem ir iespēja darboties RSEBAA Studentu Padomē. 

  
7.5.1.Studējošo skaits un dinamika 

 Studējošo skaita dinamika RSEBAA maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības 
vadība” raksturo reflektantu interesi par šo programmu un tās aktualitāti Latvijas izglītības tirgū. 
Studiju programmā studējošo īpatsvaru uzskatāmi atspoguļo 7.8.tabulas dati, kas apliecina 
pozitīvo tendenci studiju programmas īstenošanā un apguvē. 

7.8. tabula 
RSEBAA maģistrantu skaita dinamika  

studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” 
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Maģistra studiju programmas ir ļoti populāras arī Daugavpilī. Studējošo skaits šajā 
studiju programmā RSEBAA Daugavpils filiālē dažu pēdējo gadu laikā ir palielinājies no 16 
studējošiem 2000.gadā līdz 180 studējošiem 2008.gadā.Tiek plānots, ka studējošo skaits dotajā 
studiju programmā tuvākajos gados būs diezgan stabils, apmēram 200 cilvēki gadā. 
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7.2. att. Maģistrantu skaita dimanika RSEBAA Daugavpils filiālē 2002.g. – 2008.g. 
 
2007./2008.studiju gada sākumā Daugavpilī maģistra studiju programmā 

„Uzņēmējdarbības vadība” studēja 180 students, kas sastādīja gandrīz 18 % no kopējā 
RSEBAA Daugavpils filiālē studējošo skaita. Tiek plānots, ka tuvākajā nākotnē maģistrantūrā 
studējošo īpatsvars kopējā studējošo skaitā varētu palielināties un sastādīt apmēram 20 – 25%. 
Kopējais RSEBAA maģistrantūrā studējošo skaits šobrīd sastāda 1179 cilvēkus, no tiem vairāk 
nekā 15% maģistrantu studē Daugavpils filiālē.  

 
7.5.1.1. kursā imatrikulēto skaits 

Kopš 1997.gada, kad tika uzsākta maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības 
vadība” īstenošana, studējošo skaits programmā ir palielinājies vairākas reizes. Kopumā 
uzņemto maģistrantu skaitam ir pozitīva pieauguma tendence. Situāciju uzskatāmi atspoguļo 
7.3.attēla dati, kas liecina, ka pēdējos gados strauji ir pieaudzis studēt gribētāju skaits 
programmā, kas paredzēta personām, ar iepriekš iegūtu profilējošu izglītību. Šis rādītājs 
atspoguļo pieaugošo interesi un šīs studiju programmas popularitāti reflektantu vidū. Šāds 
intereses pieaugums skaidrojams arī ar faktu, ka pēdējos gados ir pieaudzis ekonomikas un 
uzņēmējdarbības jomas absolvējušo 2.līmeņa augstākās izglītības un bakalaura studentu skaits, 
kuri vēlas iegūt maģistra grādu līdzīgā nozarē. Reflektantiem šķiet pievilcīgs arī studijām 
atvēlētais laiks – 1,5 gads. Studijās, kas paredzētas personām ar neprofilējošo izglītību (MBA) 
uzņemšanu pozitīvi ir ietekmējusi korporatīvo klientu piesaiste, kas 2005./2006.studiju gadā no 
kopējā uzņemto maģistrantu skaita programmā sastādīja 54. Šis fakts liecina, ka studiju 
programma ir elastīga un piemērojama tirgus vajadzībām un tendencēm uzņēmējdarbības jomā 
ar tieksmi nākotnē vairot studēt gribētāju skaitu. 
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7.3.att. Uzņemto maģistrantu skaita dinamika studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” 

 
 

7.9. tabula 
Uzņemto maģistrantu skaita dinamika studiju programmā  
„Uzņēmējdarbības vadība” RSEBAA Daugavpils filiālē 

 
 

7.5.2.Absolventu skaits 

Interese par studijām programmā veido pieaugošo absolventu skaitu tajā, tādējādi, ja 
1998./1999.studiju gadā RSEBAA maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā ieguva tikai 17, tad 
2006./2007.studiju gadā programmu absolvējušo maģistru skaits ir sasniedzis 357, kas liecina 
par aizvien pieaugošo interesi apgūt šo programmu. Iegūtos datus uzskatāmi atspoguļo 7.3.attēls. 
Vērā ņemams ir fakts, ka 65% maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” 
absolventu ir Latvijas vadošo uzņēmumu vadītāji – diplomēti RSEBAA maģistri, kas ir augsts 
un labs rādītājs augstskolas izaugsmei un perspektīvām Latvijas izglītības tirgū. 

 
 
 
 
 
 

 
2003./2004 2004./2005 2005./2006 2006./2007 2007./2008 

Maģistra studiju 
programma 

„Uzņēmējdarbības 
vadība” 

81 83 90 92 90 
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RSEBAA studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība” 
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7.4.att. Maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” absolventu skaita dinamika 

 
Pirmais RSEBAA Daugavpils filiāles studejošo izlaidums notika 2002. gadā, kad 

maģistra diplomus saņēma 16 maģistranti (skat.7.10. tabulu). Kopējais absolventu skaits 
pastāvīgi palielinās, pēdējo piecu gadu laikā tas pieauga no 23 cilvēkiem 2003. gadā līdz 232 
absolventam 2008. gadā, tai skaitā maģistra studiju programmās – no 16 cilvēkiem 2002.gadā 
līdz 71 cilvēkam 2008.gadā. Tiek plānots, ka 2008. - 2010.gados maģistra studiju programmu ik 
gadu absolvēs 80 – 90 cilvēki. 

   7.10. tabula 
RSEBAA Daugavpils filiāles absolventu skaita dinamika 

 

2001./2002 2002./2003 2003./2004 2004./2005 2005./2006 2006./2007 2007./2008.

maģistrantūra 16 18 25 61 71 90 71 
2.līmeņa 
studiju 
programmas 

7 37 87 164 200 220 161 

Kopā: 23 55 112 225 271 310 232 
 

7.5.3. 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. 
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Tas nozīmē likumīgu nepieciešamību un atļauj nodrošināt studējošo aktīvu iesaistīšanu 
visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu un organizāciju, ka arī ar ārpus studiju 
darbību. 

RSEBAA studējošiem tiek dota un vienmēr tiek atbalstīta iespēja piedalīties studiju 
procesa vērtēšanā un pilnveidošanā. 
 RSEBAA darbojas studējošo pašpārvalde. RSEBAA studentu Padome tika izveidota 
pirms četriem gadiem. Viens no Padomes dibināšanas pamatmērķiem ir studentu saskarsmes 
veidošana un aktivitātes veicināšana. Studentu Padome tā ir kopiena, kurā veidojas studentu 
dzīve, rodas studentu idejas, notiek aktīva kopdarbība jebkurā projektā, tiek dota iespēja katram 
studentam pašrealizēties, komunicēties ar citu augstskolu Studējošo 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 Informācijas centra atbildīgais metodiķis vai studiju programmas administratore, vai arī 
rektora un prorektora palīdzes. 
 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 RSEBAA tika uzsākta „KARJERAS DIENU” 
organizēšana, kuru mērķis ir informēt RSEBAA studentus un absolventus par darba devēju 
prasībām, iepazīstināt ar potenciālajiem darba devējiem, izprast izvēlētās profesijas tirgus 
perspektīvas. Studentiem, tiekoties ar darba devējiem ir iespēja noskaidrot, kādas prasmes un 
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. 
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. 
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Lai paaugstinātu studiju kvalitāti un un studējošo ciešāku līdzdalību studiju organizēšanā 
RSEBAA no 2007./2008. studiju gada tika dibināta speciāla, katras studiju programmas Padome, 
kuras galvenais mērķis ir sekmēt attiecīgās studiju programmas kvalitāti, paaugstināt studiju 
efektivitāti, starpdisciplināro komunikāciju un nodrošināt katras studiju programmas attīstīšanu 
(nolikums IX. pielikumā). 
 RSEBAA uzskata, ka ir svarīgi iegūt studejošo atsauksmes par mācību pieredzes 
kvalitāti. Studejošo viedokļi ir iegūti dažādos veidos, piemēram, izmantojot gan neformālo 
saskarsmi ar docētājiem, gan formālu kursu novērtējumu (anketēšanu). Maģistra programmas 
studējošiem ir iespēja piedalīties studiju programmas pilnveidošanā, sniedzot savus 
ierosinājumus konkrētam studiju kursa lektoram vai katedru vadītājam, kā arī ar RSEBAA 
Studentu pašpārvaldes starpniecību. Studentu pašpārvaldes pārstāvji piedalās Senāta sanāksmēs. 
 Studējošo atsauksmes tiek iegūtas arī studējošo un akadēmiskā personāla sanāksmēs, 
kuras notiek divreiz gadā un uz kurām divi studentu pārstāvji no katras grupas tiek ielūgti tikties 
ar programmas direktoriem. Sanāksmju mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju oficiāli izteikt 
savu viedokli par dažādām programmas tēmām.  
 Studentu aptaujas ir vēl viens no studentu atsauksmju iegūšanas veidiem. Aptaujas ir daļa 
no pārraudzības sistēmas starp studejošiem un akadēmisko personālu (skatīt 7.4.attēlu). 
Sistēmas efektivitāte ir atkarīga no visu sistēmas aspektu īstenošanās. 
        

   Docetaji    Studējošo aptaujas     Studējošie  
 
 
Aptaujas rezultātu apkopojums  
 un docetaju rīcības, 
 lai uzlabotu kursu  

                     Programmas Padome 
 

7.5. attēls Kursa atgriezeniskās saites cilpa 
 
 Augstskolas administrācijas atbildībā ir pārraudzīt šo vadības sistēmu un pārliecināties, 
ka aptaujas rezultāti ir izskatīti augstskolā un studējošie jūt, ka viņu uzskati ir svarīgs 
ieguldījums studiju procesa pilnveidošanā.  
 Katram kursam beidzoties studējošie saņem aptaujas lapu no programmas vadības un 
viņiem tā ir jāaizpilda un jānodod atpakaļ. 
 Anketa ietver jautājumus, kuri palīdzēja saprast apgūtā studiju kursa nozīmību un 
studējošo apmierinātību un docētāja stiprās un vājās puses. 
 Aptaujas anketas paraugs ir pievienota IX. pielikumā.  
 Katra studiiju kursa beigās pasniedzējs iesniedz programmas vadībai kursa pārskatu, ar 
kura palīdzību viņš novērtē grupas sniegumu un komentārus par organizatoriskajām un 
metodiskajām problēmām. Docetaji arī izanalizē studentu atsauksmes un veic labojumus 
nākamajā kursa plānā. 

 

7.5.4.Studējošo aptaujas un to analīze 

RSEBAA administratīvajam un akadēmiskajam personālam izveidojusies laba sadarbība ar 
studējošiem gan studiju procesa laikā, gan ārpus studiju pasākumos, sportā, sadzīvē un citās 
jomās. Lai sadarbība būtu abpusēji konstruktīva, kā instruments informācijas 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. Studiju daļa studiju kursa beigās piedāvā 
aptaujas, lai iegūtu tiešu atgriezenisko informāciju par studiju kursu kvalitāti, studējošo 
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attieksmi, apmierinātību, pašnovērtējumu, izdales materiālu saprotamību un atbilstību tēmas 
izklāstam. 

RSEBAA akadēmiskā personāla stratēģiskās attīstības un pašnovērtējuma vajadzībām tiek 
novērtēta pasniegšanas kvalitāte un stils. Tāpat arī studējošiem tiek dota iespēja sniegt 
priekšlikumus par studiju kvalitātes paaugstināšanu. 

Studējošo aptaujās aktīvi piedalās arī RSEBAA Studentu Padome. 
Parasti RSEBAA aptaujai izmanto anketas. Anketu apstrāde ir datorizēta, līdz ar to anketās 

ietvertā informācija ir pieejama elektroniski apkopotā veidā. 
Pilnībā studējošo aptaujas anketas un to analīze pieejama RSEBAA iekšējās kvalitātes 

sistēmas ietvaros, un tiek piedāvāta novērtēšanas komisijai apmeklējuma laikā. 
Pētījums atsevišķi tika veikts starp personām, kas iepriekš ieguvušas augstāko profilējošo 

izglītību un atsevišķi – neprofilējošo. 
Pētījuma uzdevums studējošo grupās ar augstāko neprofilējošu izglītību bija: 
- noskaidrot RSEBAA atpazīstamību un klientu informētību par maģistrantūras 

programmu; 
- noskaidrot studiju programmas realizācijā iesaistītā personāla darba kvalitāti; 
- noskaidrot studiju procesa nodrošinājuma kvalitāti ; 
- noskaidrot, kas būtu jāuzlabo studiju procesā (pozitīvs/negatīvs). 

Lai noskaidrotu RSEBAA atpazīstamību maģistrantūras respondenti atbildēja uz 
jautājumu: "Informāciju par RSEBAA ieguvu?" 

 

3

17 13

55

2 5 5

0
10
20
30
40
50
60

Maģistrantūras studiju programmas ''Uzņēmējdarbības
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skola avīzē internets no draugiem izstādē radio cits variants
 

  7.6.attēls. Maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" 
    galvenie informācijas avoti 
 
Kā parāda apkopotie rezultāti, viennozīmīgi vairāk nekā puse respondentu, 55% kā 

galveno informācijas avotu atzīmē draugus, 17% uzzinājuši par RSEBAA augstskolu no 
sludinājumiem avīzēs, 13% no interneta, 5% radio,5% izstādē un 3% skolā, bet 5% no 
aptaujātajiem respondentiem atbildot uz šo jautājumu minēja, ka informāciju par RSEBAA 
ieguvuši no darba kolēģiem. 

Atbildot uz nākošo jautājumu: " Kas noteica Jūsu izvēli studēt RSEBAA?" Respondenti 
varēja izvēlēties piedāvātos atbilžu variantus vai arī uzrakstīt savu variantu. 

 

Kas noteica Jūsu izvēli studēt RSEBAA?

reputācija
10%

studiju laiks
25%

absolevntu 
atsauksmes

15%

iespēja iegūt 
labu izglītību

30%

diploms
12%
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8%

 
7.7.attēls.Maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" atbildes uz jautājumu: 

 "Kas noteica Jūsu izvēli studēt RSEBAA?" 
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Pēc aptaujas rezultātiem var redzēt, ka 30% no aptaujātiem respondentiem studē 
RSEBAA, jo tā ir iespēja iegūt labu izglītību. Tā kā daudzi no aptaujātiem respondentiem 
nestrādā pēc savas iepriekš iegūtās izglītības, kā skolotāji, inženieri, bet strādā pavisam citā 
darbības nozarē, tad šī programma patiešām dod zināšanas, kas nepieciešamas ikdienas darbā. 
Daudzus no aptaujātajiem respondentiem - 25% apmierina studiju laiks. Kā jau tika minēts, 
maģistrantūras programmā var mācīties vakaros un arī sestdienās. No aptaujātajiem 
respondentiem 15% mācās RSEBAA pateicoties absolventu labajām atsauksmēm, bet 12% 
mācās, jo ir nepieciešams diploms. 

Atbildot uz jautājumu: Atzīmējiet, kā Jūs vērtējat maģistrantūras programmas īstenošanā 
iesaistītā personāla darba kvalitāti? (vērtēšanas skala: „5-augstā līmenī”, „4-labā līmenī”, „3-
viduvējs”, „2-gandrīz viduvējs”, „1-neapmierinošs”).  
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7.8.attēls. Maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" respondentu atbildes par 
personāla darba kvalitāti 

Pēc iegūtā attēla rezultātiem var redzēt, ka visaugstākā līmenī no studējošo puses tiek 
vērtēts metodiķu darbs - 39 respondenti, tad seko vadības darba kvalitāte -18 respondentu un 
pasniedzēju darba kvalitāte - 15 respondentu. Kopumā RSEBAA pasniedzēju darba kvalitāte 
tiek vērtēta (no 5 vērtēšanas skalām) – 4 labā līmenī. Tas liecina par to, ka pasniedzēji ir zinoši 
un spēj sniegt maģistrantam visu nepieciešamo turpmākām darba gaitām. Zemāki rādītāji ir 
grāmatvedības un bibliotekāru darba kvalitātei. 

 Atbildot uz jautājumu: Atzīmējiet, vai maģistrantūras programmā "Uzņēmējdarbības 
vadība" tiek dotas pietiekošas:  

- teorētiskas zināšanas 
- praktiskās iemaņas 

(vērtēšanas skala: „5-ļoti labi”, „4-labi”, „3-viduvēji”, „2-gandrīz viduvēji”, „1-ļoti vāji”). 
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7.9.attēls Maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" respondentu atbildes par 

teorētiskām un praktiskām iemaņām, ko iegūst studiju procesu laikā 
 
Atbildes uz šo jautājumu liecina, ka maģistranti iegūst labas teorētiskās zināšanas, bet 

praktisko iemaņu pietrūkst, tāpēc vajadzētu lielākas aktivitātes no pasniedzējas puses pēc lielāka 
praktisko piemēru un situāciju analīzes uzdevumu skaita.  

Par studējošo apmierinātības līmeni liecina respondentu vēlme ieteikt šo studiju 
programmu draugiem.  
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Atbildot uz nākošo jautājumu: Vai Jūs piekrītat šim apgalvojumam: „Es rekomendētu 
doto studiju programmu draugiem, kurus ieinteresētu šī programma” (vērtēšanas skala: „jā”, 
„nē”) . 

 

Rekomendētu draugiem maģistrantūras studiju programmu 
"Uzņēmējdarbības vadība" 

Nē
5%

Jā
95%Jā Nē

 
7.10.attēls Maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" respondentu atbildes uz 

jautājumu: "Vai ieteiktu šo studiju programmu draugiem?" 
 
Pēc attēla var secināt, ka maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" 

studējošie ir apmierināti ar studijām, jo no apstrādātām anketām 95% respondentu ieteiktu šo 
studiju programmu draugiem un tikai 5% neieteiktu.  

Arī RSEBAA Daugavpils filiālē regulāri 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. 

Pēdējo reizi maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” studējošie tika 
aptaujāti 2007. gada martā un 2008.gada martā.  

Aptaujas rezultāti liecina par to, ka praktiski visi maģistranti ir apmierināti (pilnīgi vai 
daļēji) ar studijām RSEBAA Daugavpils filiālē. 

Respondentu atbildes uz jautājumu „Vai Jūs apmierina izvēlētā mācību iestāde un 
specialitāte” ir atspoguļotas 7.11. tabulā. 

7.11.tabula 
Atbildes uz jautājumu „Vai Jūs apmierina izvēlētā mācību iestāde un specialitāte?” 

Respondentu % Respondentu % 
Atbilžu variants 

ar profilējošo izglītību  ar neprofilējošo 
izglītību 

pilnīgi apmierina 10 10 
pamatā apmierina 76 67 
daļēji apmierina 4 23 
neapmierina - - 
pilnīgi neapmierina un es vēlos 
aiziet no augstskolas - - 

Kopā: 100 100 
 
Respondenti augstu vērtē docetāju kvalifikāciju un pasniegšanas kvalitāti. Raugoties no 

maģistrantu redzes viedokļa, praktiski visi pasniedzēji nodrošina augstu (reitings 4,0 – 4,5) vai 
ļoti augstu (reitings 4,5 un vairāk) pasniegšanas līmeni. Īpaši augstu tiek novērtēts tādu 
pasniedzēju darbs kā A.Vorobjovs (Vadības psiholoģija), A.Ruža (Vadības psiholoģija), 
A.Vagalis (Informācijas tehnoloģijas), A.Limanskis (Finanšu pārvaldība), A.Čirjevskis 
(Stratēģiskā vadībzinība), V.Gedroics (Skaitliskās metodes), A.Petrovs (Vadībzinība), 
L.Grīnglazs (Skaitliskās metodes), N.Konovalova (Banku zinības), V.Siperkovskis (Loģistika), 
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V.Muravjovs (Komerctiesības). 2007.gada aptaujā maģistranti kā interesantākos un svarīgākos 
atzīmēja tādus studiju kursus kā Rašošanas un pakalpojumu procesu vadīšana (A.Petrovs), 
Stratēģiskā vadībzinība (A.Čirjevskis), Komerctiesības (V.Muravjovs), Ekonomika 
(A.Nikolajevs), Vadības psiholoģija (A.Ruža).  

Respondentu atbildes uz jautājumu „Kuri no apgūtajiem studiju kursiem Jums visvairāk 
patika, šķita visvajadzīgākie” redzamas no 7.12. tabulas datiem. 

7.12.tabula 
 

Atbildes uz jautājumu „Kuri no apgūtajiem studiju kursiem Jums visvairāk patika, šķita 
visvajadzīgākie?” 

Studiju kursa nosaukums 

Reitings 
(maģistranti ar 

augstāko 
profilējošo 
izglītību) 

Studiju kursa 
nosaukums 

Reitings 
(maģistranti ar 

augstāko 
neprofilējošo 

izglītību) 
Stratēģiskā vadībzinība 4.6 Vadībzinība 4.8 
Rašošanas un pakalpojumu 
procesu vadīšana 4.5 Komerctiesības 4.8 

Finanšu pārvaldība 4.5 Finanšu pārvaldība 4.6 
Loģistika 4.5 Ekonomiskā teorija 4.6 
Banku zinības 4.4 
Komerctiesības 4.4 
Skaitliskās metodes 4.3 

Informācijas 
tehnoloģijas / 
sistēmas 

4.4 

 
Reitings tika vērtēts 5 ballu skalā. 
Aptauju rezultātu analīze parādīja, ka lielākā daļa studējošošs maģistra studiju 

programmā iekļautos studiju kursus vērtē kā svarīgus un ļoti svarīgus. Tas liecina par to, ka 
studiju programmas struktūra un studiju priekšmetu saturs kopumā atbilst mūsdienu prasībām.  

Atzīmējot studiju programmas trūkumus, lielākā respondentu daļa uzskata, ka ir 
nepieciešams palielināt kontaktstundu skaitu dažos studiju kursos, pirmām kārtām tādos kā 
Vadībzinība, Stratēģiskā vadībzinība, Finanšu pārvaldība, Ekonomiskā teorija. Bez tam, ir 
studējoši, kas piedāvā ciešāk sasaistīt teorētisko studiju kursu apgūšanu ar praktisku iemaņu 
gūšanu, palielināt prakses lomu un tml.  

Visu aptauju rezultāti tiek izmantoti maģistra studiju programmas, atsevišķu studiju 
kursu pilnveidošanai, kā arī pasniedzēju atlasei. 

 
7.5.4.1. Studiju programmas stipro un vājo pušu analīze 2002./2003.studiju gadā 
 

 Lai izstrādātu attīstības plānu, tika veikta SWOT analīze, piedalījās trijās darba grupas – 
vadība, mācībspēki, studējošie: 
           7.13. tabula 
Maģistrantūras stiprās puses: Vājās puses:  

1. Laba materiālā bāzē 
2. Uzkrāta pieredze, organizējot pēcdiploma 
studijas no 1997.gada. 
3. Atbilstošs akadēmiskais personāls ar 
starptautisku pieredzi 
4. Uzsākta sadarbība ar ārvalstu partneriem 
5. RSEBAA ir viena no pirmajām šajā 
izglītības sektorā 
6. Daudzpusīgi un plaši izdales materiāli 

1. Nepietiekošā skaitā studiju literatūra 
2. Atsevišķu mācībspēku nepietiekoša 
praktiskā pieredze 
3. Ierobežoti tiek izmantota datoru 
nodrošinājums studijās 
4. Visai liela maģistrantu  studiju slodze 
5. Nepietiekoši tiek pielietotas aktīvas studiju 
formas 
6. Vienpusīga reklāma 
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Iespējas: Draudi: 

1. Palielināt maģistrantu skaitu, piesaistot 
savus absolventus 
2. Plašāk izmantot ārvalstu mācībspēkus  
3. Izmantot maģistrantūras absolventus  
4. Piesaistīt darba devēju līdzekļus 
5. Izveidot tālmācības studiju formu 

1. Veidojas konkurence 
2. Visai ierobežoti potenciālo studentu finansu 
līdzekļi 
3. Nākotnē var nepietikt  profesionālu 
sagatavotu mācībspēku 

 
 

7.5.4.2. 2003./2004.studiju gada studējošo aptaujas analīzes fragments 
 

RSEBAA administratīvajam un akadēmiskajam personālam izveidojusies laba sadarbība. Lai 
sadarbība būtu abpusēji konstruktīva, kā instruments informācijas apmaiņai, izveidotas studējošo 
aptaujas. Aptaujas ļauj savlaicīgi atklāt aspektus, kuriem studiju procesā jāpiešķir būtiska 
nozīme. Studējošo aptaujas RSEBAA notiek regulāri, katru studiju gadu, parasti par visiem 
studiju kursiem. 

RSEBAA akadēmiskā personāla stratēģiskās attīstības un pašnovērtējuma vajadzībām tiek 
novērtēta pasniegšanas kvalitāte, studējošo apmierinātība un studējošo priekšlikumi par studiju 
kvalitātes paaugstināšanu.  

Aptaujas par studiju programmas un studiju problēmām organizē programmu vadība. 
Parasti RSEBAA aptaujai izmanto anketas.  
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 
anketu kopsavilkumi pieejami RSEBAA iekšējās kvalitātes sistēmas ietvaros. 

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

 
 



©RSEBAA, 2008                           maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" 
____________________________________________________________________________________________ 

 44

 
Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Skaitliskās metodes”: 

No aptaujātajiem maģistrantiem 63 % studiju kursu  vērtē kā ļoti apmierinošu, 37 % kā 
apmierinošu, vērtējumi : gan kā apmierinoši, gan kā neapmierinoši,  neapmierinoši un ļoti 
neapmierinoši netika izteikti. 

1.jautājums

63%

37%

ļoti apmierinoši

apmierinoši

 
 100% maģistrantu atbildēja, ka piekrīt rekomendēt studiju kursu „Skaitliskās metodes” 

draugiem un 85% pat ļoti  to rekomendētu, citi vērtējumi netika izteikti. 
2.jautājums

85%

15%

ļoti piekrītt

piekrīt

 
Kopumā, maģistranti studiju kursu „Skaitliskās metodes” vērtē kā ļoti  aktuālu. To 

apgūstot var iegūt noderīgas zināšanas un iemaņas, pielietot analīzes un optimizācijas metodes 
praktisku problēmu risinājumos. Maģistranti atzina, ka studiju kurss ir labi prezentēts, 
strukturēts, labi uztverams ar sagatavotiem piemēriem. Lekciju laikā tiek risināti statistisku datu 
apstrādes piemēri. Maģistranti, vērtējot pasniedzēju atzina, ka mūsdienās ir maz profesionāļu 
šajā jomā.  

Atbildes uz 4.jautājumu liecināja par maģistrantu vēlmi pēc lielāka praktisko piemēru un 
analīzes uzdevumu skaita. 

 
Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Vadīšanas psiholoģija”: 

Aptaujas rezultāti par studiju kursu  liecināja, ka 54% no maģistrantiem ir apmierināti ar 
tā pasniegšanu, atlikušie 46% ir ļoti apmierināti, citi vērtējumi netika izteikti. 

1.jautājums

46%
54% ļoti apmierinoši

apmierinoši

 
61% maģistranti studiju kursu ļoti labprāt ieteiktu noklausīties saviem draugiem, bet 39% 

maģistrantu piekrīt, ka ieteiktu to noklausīties. Tādu, kuri šaubās vai negribētu ieteikt, nebija. 
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2.jautājums

61%

39%
ļoti piekrītt

piekrīt

 
 Maģistranti atzinīgi novērtēja pasniedzēja spēju lekcijās sasaistīt teoriju ar praktiskiem 
piemēriem prakses. Izteiktie piemēri tika izskatīti reālās  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 . 
 

Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Nodokļu politika” 
 

Sniedzot atbildes uz jautājumu: „Atzīmējiet kā jūs vērtētu doto priekšmetu?” 67% studējošo 
sniedza atbildi, ka viņi ir ļoti apmierināti ar studiju kursu. Studējošie atzina, ka lekcijas tika 
klausītas ar ļoti lielu interesi.  Pasniedzēja tika atzīta kā izcila, zinoša, kas lieliski pasniedz, 
ieteiktu citiem pasniedzējiem paklausīties. 

67%

33%

ļoti apierinoši

apmierinoši

 
Studējošiem tika uzdots arī jautājums: „Vai Jūs piekrītat šim apgalvojumam: “Es rekomendētu 
doto studiju kursu draugiem, kuriem ieinteresējusi šī programma”, Jūs: 

67%

33%

ļoti piekrīt

piekrīt

 
Studējošie atzina, ka studiju kursa ietvaros ir labi strukturēts materiāls, labi izdales materiāli. 
Pasniedzējai prasmīgi ir izdevies noturēt auditorijas uzmanību, labi pārzinot vielu. Ļoti laba 
pasniegšanas metode. Lekciju laikā pasniegts ļoti izsmeļošs materiāls.  

 
Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Tirgzinība” 
 
Sniedzot atbildes uz jautājumu: „Atzīmējiet kā jūs vērtētu doto priekšmetu?” visi maģistranti 
atbildēja, ka viņus ļoti apmierina studiju kursa pasniegšana un iekļaušana studiju programmā. 
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Sniedzot atbildes uz jautājumu: „Vai Jūs piekrītat šim apgalvojumam: “Es rekomendētu doto 
studiju kursu draugiem, kuriem ieinteresējusi šī programma”, Jūs:” tika sniegts pilnīgi 
vienbalsīgs vērtējums. 
 Mācībspēks tika raksturots kā aktīvs, ar interesantu pasniegšanas veidu, kas izmanto daudz 
praktiskus piemērus, var redzēt, ka pasniedzējam patīk viņa darbs un viņš lepojas, ka strādā 
RSEBAA. Studiju kurss  ir atzīts kā ļoti interesants. Katra lekcija tika pasniegta ļoti spilgti, viss 
materiāls gāja no lektora, netika lasīts. Labi sabalansētas nodarbības teorijas un praktiskais darbs. 
Pasniedzējs ar perfektu pasniegšanas stilu, kompetents savā jomā, elastīgs un interesants. 
Vērtīgas lekcijas, tikai studējošie vēlējās lielāku lekciju apjomu. Lieliski prot veidot kontaktu ar 
auditoriju. Visi materiāli tiek pasniegti ļoti saprotami un vieglā formā. Lekcijas notiek sarunas 
formā un visas problēmas tiek saistītas ar priekšmeta jautājumiem un apspriestas no dažādiem 
redzes punktiem. 
  
Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Nauda un bankas” 

 
Sniedzot atbildes uz jautājumu: „Atzīmējiet kā jūs vērtētu doto priekšmetu?” lielākā daļa 
studējošo atzina to kā apmierinošu. 

20%

80%

ļoti apierinoši

apmierinoši

 
Atbildot uz 2.jautājumu: „Vai Jūs piekrītat šim apgalvojumam: “Es rekomendētu doto studiju 
kursu draugiem, kuriem ieinteresējusi šī programma”, tika sniegta sekojošas atbildes:  

20%

80%

ļoti piekrīt

piekrīt

 
Studējošie atzina, ka pasniedzējs labi pārzina savu tēmu, sniedz interesantus reālas prakses 
piemērus. Erudīts cilvēks. Ļoti interesants pasniegšanas veids. Pasniegts ļoti bagāts materiāls. 
Par aktuāliem jautājumiem sagatavots labs izdales materiāls.  

 
Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Finanses un grāmatvedība” 

 
Atbildot uz jautājumu: „Atzīmējiet kā jūs vērtētu doto priekšmetu?” studējošie ir snieguši 
viennozīmīgu atbildi, ka ļoti apmierinoši. 

ļoti apierinoši
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Studējošiem tika uzdots jautājums: „Vai Jūs piekrītat šim apgalvojumam: “Es rekomendētu doto 
studiju kursu draugiem, kuriem ieinteresējusi šī programma”, Jūs: 

80%

20%

ļoti piekrīt

piekrīt

 
Studējošie pasniedzēju ir novērtējuši kā kompetentu un atraktīvu. Gribējās, lai pasniedzēja 
mazāk vērstos pie pamatteorijas. Milzums praktisku, interesantu piemēru it kā garlaicīgā pēc 
būtības priekšmetā. Ir pasniedzējas talants, spēj noturēt auditorijas uzmanību, spēj grāmatvedību 
padarīt interesantu un aizraujošu. Ļoti laba pasniegšanas metode. Visi aspekti praktiski parādīti. 
Izdots labs materiāls, kurā var atrast atbildes uz nepieciešamajiem jautājumiem.  

 
Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Inovācijas” 
 
Vērtējot studiju kursu „Inovācijas” tika sniegts sekojošs vērtējums atbildot uz jautājumu: 
„Atzīmējiet kā jūs vērtētu doto priekšmetu?” 

25%

50%

25% ļoti apierinoši

apmierinoši

gan apmierinoši,
gan neapmierinoši

 
Vai Jūs piekrītat šim apgalvojumam: “Es rekomendētu doto studiju kursu draugiem, kuriem 
ieinteresējusi šī programma”, Jūs: 

25%

50%

25% ļoti piekrīt

piekrīt

gan piekrīt, gan
nepiekrīt

 
 

Studējošie pasniedzēju ir novērtējuši kā zinošu un patīkamu. Svarīgs priekšmets, tā loma studiju 
programmas ietvaros ar laiku tikai palielināsies. Interesants priekšmets. Tēma viesa idejas par 
inovāciju reālu ieviešanu darbā. Teorētiski labi izstrādāts kurss. Īsts profesors.  Pārāk teorētisks. 
Lekcijās pasniegts bagātīgs materiāls. Lektors centās katru rosināt uz inovatīvu domāšanu. Labs 
pasniegšanas veids.  

 
7.5.4.3. 2004./2005.studiju gada studējošo aptaujas analīzes fragments 

 
2004./2005. studiju gada beigās tika veikta aptauja visos maģistra programmas 

„Uzņēmējdarbības 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 maģistrantus par programmas ietvaros apgūto 
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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. 
5. jautājums:  
Atzīmējiet, kā Jūs vērtētu doto priekšmetu kopumā?  
(vērtēšanas skala: „ļoti apmierinoši”, „apmierinoši”, „gan apmierinoši, gan neapmierinoši”, 
„nepamierinoši”, „ļoti neapmierinoši”). 
6. 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”) 
7. jautājums:  
Lūdzu, komentējiet dotā priekšmeta 3 aspektus, kuri Jums patika? 
8. jautājums:  
Lūdzu, komentējiet dotā priekšmeta 3 aspektus, kuri Jums nepatika? 

 
Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Projekta vadīšana”: 

No aptaujātajiem maģistrantiem 85 % studiju kursu  vērtē kā ļoti apmierinošu, 15% kā 
apmierinošu, vērtējumi : gan kā apmierinoši, gan kā neapmierinoši,  neapmierinoši un ļoti 
neapmierinoši netika izteikti. 

 

1.jautājums

85%

15%

ļoti apmierinoši

apmierinoši

 
 
 64% maģistrantu atbildēja, ka ļoti piekrīt rekomendēt studiju kursu „Projekta vadīšana” 

draugiem un 36%  to rekomendētu, citi vērtējumi netika izteikti. 
2.jautājums

64%

36%

ļoti piekrītt

piekrīt

 
Atbildot uz 3.jautājumu, maģistranti atzina, ka „Projektu vadītājs” esot perspektīva 

profesija, un zināšanas projektu vadīšanā 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 datora 
programmu MS Project. Ir bijis smalks teorijas izklāsts, labi noformēti izdales materiāli, teorija 
savienota ar praksi, darbs grupās, prezentācijas, regulāra zināšanu pārbaude. Pasniedzējs īpašu 
uzmanību veltīja praktiskajai pielietojamībai un raksturīgākajām projektu vadīšanas kļūdām. 

4.jautājumā maģistranti atzina, ka ir nepieciešamība palielināt stundu skaitu darbam ar 
programmu MS Project 
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Rezultātu interpretācija par studiju kursu „ Stratēģiskā vadībzinība ”: 

Aptaujas rezultāti par studiju kursu  liecināja, ka 62 % no maģistrantiem ir ļoti 
apmierināti ar tā pasniegšanu,  28 % ir apmierināti, 10 % gan apmierināti, gan neapmierināti. 

1.jautājums

62%

28%

10%

ļoti apmierināti

apmierināti

gan apmierināti,
gan neapmierināti

 
42 % maģistranti studiju kursu ļoti ieteiktu noklausīties saviem draugiem, bet 58 % 

maģistrantu piekrīt, ka ieteiktu to noklausīties. Tādu, kuri šaubās vai negribētu ieteikt, nebija. 
2.jautājums

42%

58%

ļoti piekrītt

piekrīt

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

Atbildot uz 4.jautājumu, maģistranti rekomendēja palielināt nodarbību skaitu ar praktisko 
situāciju analīzi. 

 
Rezultātu interpretācija par studiju kursu „ Informācijas tehnoloģijas”: 

Vērtējot studiju kursu , 55% maģistranti to novērtēja kā ļoti apmierinošu, 35% kā 
apmierinošu, 15% gan kā apmierinošu, gan kā neapmierinošu, citi viedokļi netika izteikti.  

 

1.jautājums

55%

35%

15%

ļoti apmierinoši

apmierinoši

gan apmierinoši, gan
neapmierinoši

 
 

19% studiju kursu „Informācijas tehnoloģijas” ļoti ieteiktu noklausīties draugiem, 81% 
piekrīt, ka varētu ieteikt,  citi viedokļi netika izteikti. 

 



©RSEBAA, 2008                           maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" 
____________________________________________________________________________________________ 

 50

2.jautājums

19%

81%

ļoti piekrīt

piekrīt

 
Atbildot uz trešo jautājumu, maģistranti atzina, ka studiju kurss „ Informācijas 

tehnoloģijas” ir viens no bāzes studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” priekšmetiem, 
kas palīdz maģistrantiem pilnveidot savas tehniskās iemaņas. Maģistranti atzinīgi vērtēja 
pasniedzēja zināšanas un prasmi strādāt ar dažādi sagatavotiem studējošiem. 

Savukārt, runājot par negatīvajiem aspektiem, maģistranti izteica priekšlikumu 
pasniedzējiem lielāku kursa stundu daļu veltīt specializētām informācijas sistēmām un darbā ar 
studējošiem plašāk pielietot interaktīvas metodes.  

 
Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Vadībzinība” 

 
Sniedzot atbildes uz jautājumu: „Atzīmējiet kā jūs vērtētu doto priekšmetu?” 71% studējošo 
sniedza atbildi, ka viņi ir apmierināti ar studiju kursu. Studiju kursa tēma pati par sevi ir ļoti 
interesanta un atbilstoša šai programmai. Studējošie atzina, ka priekšmets ir interesants, kurā var 
uzzināt par uzņēmuma vadības principiem, noderīgs struktūrvienību vadītājiem.  

Studiju kursa vērtējums

apmierinoši

71%

gan apmierinoši, gan neapmierinoši

29%

 
Studējošiem tika uzdots arī jautājums: „Vai Jūs piekrītat šim apgalvojumam: “Es rekomendētu 
doto studiju kursu draugiem, kuriem ieinteresējusi šī programma”, Jūs: 

Vai Jūs rekomendētu doto studiju kursu 
draugiem?

rekomendētu
45%gan rekomendētu, 

gan 
nerekomendētu

55%

 
 

Studējošie atzina, ka tika iegūtas daudz teorētiskās zināšanas, kuras nepieciešamas pašreizējam 
darbam. Par maz diskusiju, būtu bijušas lietderīgas lietišķās spēles, lai nostiprinātu teorētiskās 
zināšanas.  
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Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Komerctiesības” 
 
Sniedzot atbildes uz jautājumu: „Atzīmējiet kā jūs vērtētu doto priekšmetu?” 61% maģistrantu 
atbildēja, ka ir ļoti apmierināti ar studiju kursa iekļaušanu studiju programmā. Maģistranti 
atzīmēja, ka tā ir ļoti aktuāla tēma ar kuru saskaras ikviens, kas nodarbojas ar augstākā vai vidējā 
līmeņa vadīšanu. Skaidra koncepcija, priekšmeta uzbūve. Studējošie vēlētos palielināt šī studiju 
kursa apjomu. Labi, skaidri saprotami piemēri no prakses. 
 

Studiju kursa vērtējums

61%

33%

6%

ļoti apmierinoši

apmierinoši

gan apmierinoši,
gan neapmierinoši

 
 
Sniedzot atbildes uz jautājumu: „Vai Jūs piekrītat šim apgalvojumam: “Es rekomendētu doto 
studiju kursu draugiem, kuriem ieinteresējusi šī programma”, Jūs:” 56% sniedza atbildi, ka 
rekomendētu studiju kursu noklausīties arī draugiem. 
 

Vai Jūs rekomendētu doto 
studiju kursu draugiem?

33%

56%

11%

ļoti rekomendētu

rekomendētu

gan rekomendētu,
gan nerekomendētu

 
 
Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Skaitliskās metodes” 

 
Sniedzot atbildes uz jautājumu: „Atzīmējiet kā jūs vērtētu doto priekšmetu?” lielākā daļa 
studējošo atzina, ka ir ļoti apmierināti ar studiju kursa realizāciju. 

Studiju kursa vērtējums

ļoti apierinoši
75%

apmierinoši
25%

 
Atbildot uz 2.jautājumu: „Vai Jūs piekrītat šim apgalvojumam: “Es rekomendētu doto studiju 
kursu draugiem, kuriem ieinteresējusi šī programma”, tika sniegta sekojošas atbildes:  
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Vai Jūs rekomendētu doto studiju kursu 
draugiem?

ļoti 
rekomendētu

75%

rekomendētu

 
Studējošie atzina, ka ir labs priekšmeta izklāsts, pozitīvi, ka pieejamas konsultācijas arī pēc 
lekcijas. Pasniedzēja demonstrētie piemēri un aktīvā iespēja darboties līdzi palīdzēja labi uztvert 
un izprast vielu. Priekšmetam varēja būt lielāks apgūstamo kontaktstundu skaits. Studiju kursa 
apguves rezultātā tika iegūta noderīga informācija. 

 
Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Finanšu pārvaldība” 

 
Atbildot uz jautājumu: „Atzīmējiet kā jūs vērtētu doto priekšmetu?” 37% studējošo ir snieguši 
atbildi, ka ir ļoti apmierināti ar studiju kursa apguvi 

Studiju kursa vērtējums

ļoti apierinoši
37%

gan apmierinoši, 
gan neapmierinoši

38%

apmierinoši

25%

 
 
Studējošiem tika uzdots jautājums: „Vai Jūs piekrītat šim apgalvojumam: “Es rekomendētu doto 
studiju kursu draugiem, kuriem ieinteresējusi šī programma”, Jūs: 
62% sniedza atbildi, labprāt rekomendētu šo studiju kursu noklausīties arī draugiem. 

Vai Jūs rekomendētu doto studiju 
kursu draugiem?

ļoti rekomendētu
25%

rekomendētu
62%

gan 
rekomendētu, 

gan 
nerekomendētu

13%

 
Studējošie atzinīgi ir novērtējuši pasniedzēja pasniegšanas stilu, piemēru izmantošanu un 
konkrētas problēmsituācijas.  Studiju kurss ir praktiski nepieciešams. Tika iegūta aktuāla 
informācija. Priekšmeta saturs, tā nozīme ir vērtējama pozitīvi. Pasniedzējs stāsta par aktuālām 
problēmām finanšu tirgū.  
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Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Vadīšanas psiholoģija” 
 
Vērtējot studiju kursu „Inovācijas” tika sniegts sekojošs vērtējums atbildot uz jautājumu: 
„Atzīmējiet kā jūs vērtētu doto priekšmetu?” 

Studiju kursa vērtējums

ļoti apierinoši

50%

apmierinoši

50%

 
Vai Jūs piekrītat šim apgalvojumam: “Es rekomendētu doto studiju kursu draugiem, kuriem 
ieinteresējusi šī programma”, Jūs: 

Vai Jūs rekomendētu doto studiju 
kursu draugiem?

ļoti rekomendētu

40%

rekomendētu

60%

 
Studējošie pasniedzēju ir novērtējuši kā ļoti zinošu ar unikālu, interesantu un saistošu 
pasniegšanas stilu.  Iesaistīja auditoriju diskusijās, praktisks kurss. Reāli noderīga informācija 
vadītāja ikdienišķajās un neikdienišķajās situācijās. Interesanti semināri, daudz praktisku darbu 
auditorijā.  

 
7.5.4.4. 2005./2006.studiju gada studējošo aptaujas analīzes fragments 

 
Studējošie maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” personām ar iepriekš 

iegūtu augstāko profilējošo izglītību sniedz vērtējumu par katru studiju kursu un docētāju 
individuāli. Anketas daļā, kas paredzēta atsevišķa docētāja darba vērtēšanai studējošie parasti 
pauž krasi atšķirīgus viedokļus. Šo viedokļu vispārināts apkopojums notiek ļoti taktiski un 
uzmanīgi, lai neveidotos nevajadzīga spriedze vai konflikti. Tāpat arī prorektors studiju darbā un 
katedru vadītāji vai programmas direktori kopīgi ar katru docētāju izanalizē viņu darba 
vērtējumu, lai palīdzētu pilnveidot darba kvalitāti. 

Zemāk pievienoti studējošo ikgadējās aptaujas analīzes fragmenti.  
 

Studiju kurss „Stratēģiskā vadībzinība” 
 

Vērtējot studiju kursu dominē rādītāji „augsts” un „labs”, kas liecina, ka studiju kursa 
iekļaušana programmā ir lietderīga un aktuāla, tāpat maģistranti augstu vērtē studiju kursa 
nozīmīgumu programmas ietvaros. Vienīgi varētu palielināt studiju kursa apjomu, lai studiju 
kursu varētu apgūt pilnībā, jo ir ļoti liels situāciju apjoms, kam atvēlēts nepietiekošs stundu 
skaits. Tāpat arī grupas šķiet pārāk lielas, jo ir grūti koordinēt darbu.  
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Studiju kursa „Stratēģiskās vadībzinības” vērtējums

0 10 20 30 40 50

Praktiskā liederība

Nozīmīgums programmas ietvaros

Izdales materiālu kvalitāte

Novitāte

Kursa apjoma pietiekamība

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

Maģistranti ir ļoti apmierināti ar studiju kursu un mācībspēka darbu. Vērtējot mācībspēku 
maģistranti pārsvarā ir izteikuši pozitīvu vērtējumu, īpaši akcentējot mācībspēka erudīciju un 
zināšanu līmeni. Tāpat maģistranti augstu vērtē iespēju nodarbību laikā aktīvi iesaistīties 
diskusijā un uzdot jautājumus.  

Mācībspēka vērtējums

0 10 20 30 40 50

Studentiem ir viegli sastapt mācībspēku
ārpus auditorijas nodarbībām

Ir laba stāja un izkopta valoda

Studenti savlaicīgi ir informēti par
mācībspēka prasībām

Studentiem ir iespēja nodarbību laikā
uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā

Prot nodibināt un uzturēt labu kontaktu
ar studentiem

Spēj radīt interesi par priekšmetu

Izklāsta mācību vielu saprotami, uzsverot
galveno

Ir erudīts, zinošs

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

 
 
Studiju kurss „Tirgzinības” (Mārketings)  
 

Maģistranti augstu ir novērtējuši studiju kursa praktisko lietderību programmas ietvaros, 
tāpat arī veiksmīgo teorijas sasaisti ar praksi, jo maģistrantiem bija iespējams gūt priekšstatu kā 
Latvijā konkrētā uzņēmumā tiek īstenotas mārketinga darbības. Neviennozīmīgi tika vērtēta 
studiju kursa apjoma pietiekamība, daļa maģistrantu uzskata, ka tā ir viduvēja. Kopumā attiecībā 
uz studiju kursu dominē pozitīvs vērtējums. Maģistranti, studiju kursa ietvaros, vēlētos saņemt 
vairāk novitāti. 
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Studiju kursa „Tigzinības (Mārketings)” vērtējums

0 5 10 15 20 25 30

Praktiskā liederība

Nozīmīgums programmas ietvaros

Izdales materiālu kvalitāte

Novitāte

Kursa apjoma pietiekamība

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

 
Vērtējot mācībspēka darbu dominē tikai pozitīvs vērtējums, maģistranti augstu vērtē pasniedzēja 
erudīciju, labo kontaktu ar studējošiem, kā arī mācību vielas izklāsta līmeni. Maģistranti vēlētos, 
lai lekcijas pēc iespējas būtu vairāk interaktīvas. 

Mācībspēka vērtējums

0 5 10 15 20 25 30 35

Studentiem ir viegli sastapt mācībspēku
ārpus auditorijas nodarbībām

Ir laba stāja un izkopta valoda

Studenti savlaicīgi ir informēti par
mācībspēka prasībām

Studentiem ir iespēja nodarbību laikā
uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā

Prot nodibināt un uzturēt labu kontaktu
ar studentiem

Spēj radīt interesi par priekšmetu

Izklāsta mācību vielu saprotami, uzsverot
galveno

Ir erudīts, zinošs

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

 
Studiju kurss  „Vadības psiholoģija” 
 
Maģistranti ļoti augstu vērtē šo studiju kursu, tā lietderību un nozīmīgumu programmas ietvaros. 
Tāpat maģistranti uzskata, ka lietderīgi būtu palielināt studiju kursa apjomu. Maģistranti atzīst, 
ka šis bija lielisks kurss un lieliska pasniedzēja. Maģistranti iesaka šo studiju kursu apvienot ar 
vadībzinību kursu, lai mācību vielu varētu apgūt padziļināti.  
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Studiju kursa „Vadības psiholoģija” vērtējums

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Praktiskā liederība

Nozīmīgums programmas ietvaros

Izdales materiālu kvalitāte

Novitāte

Kursa apjoma pietiekamība

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

 
Maģistranti iesaka lektorei saglabāt esošo mācību stilu – teorētisko informāciju apvienot ar 
praktiskām diskusijām un situāciju analīzi. Pēc maģistrantu domām, studiju kurss bija lielisks. 
Vērtējot pašas pasniedzējas darbu dominē tikai „augsts” vērtējums, kas liecina par pasniedzējas 
darba augsto kvalitāti, erudīciju un lielisko kontaktu ar studējošiem. 
 

Mācībspēka vērtējums

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Studentiem ir viegli sastapt mācībspēku
ārpus auditorijas nodarbībām

Ir laba stāja un izkopta valoda

Studenti savlaicīgi ir informēti par
mācībspēka prasībām

Studentiem ir iespēja nodarbību laikā
uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā

Prot nodibināt un uzturēt labu kontaktu
ar studentiem

Spēj radīt interesi par priekšmetu

Izklāsta mācību vielu saprotami, uzsverot
galveno

Ir erudīts, zinošs

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

 
 
Studiju kurss „Vadībzinības” 
 
Maģistranti uzskata, ka studiju kurss ir būtisks un svarīgs, iegūtās zināšanas nepieciešamas 
jebkura vadītāja darbā. Tāpat arī, pēc maģistrantu domām, studiju kursa apjoms ir pārāk liels, jo 
tik īsā laikā nav iespējams to apgūt pilnībā, līdz ar to studiju kursa apguve šķita ļoti sasteigta. 
Maģistranti iesaka, ka no visām četrām nodaļām, katra varētu būt kā atsevišķs studiju kurss.  
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Studiju kursa „Vadībzinības” vērtējums

0 5 10 15 20 25 30 35

Praktiskā liederība

Nozīmīgums programmas ietvaros

Izdales materiālu kvalitāte

Novitāte

Kursa apjoma pietiekamība

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

 
 
Pēc maģistrantu domām, studiju kurss informatīvi ir ļoti labs, bet nedaudz trūka 

organizētības no pasniedzējas puses. Lūgums pasniedzējai sagatavot prezentāciju izdales 
materiālus. Tāpat arī dziļāk pētīt jautājumus un vairāk analizēt situācijas, veikt praktiskās 
nodarbības.  

Mācībspēka vērtējums

0 5 10 15 20 25 30 35

Studentiem ir viegli sastapt mācībspēku
ārpus auditorijas nodarbībām

Ir laba stāja un izkopta valoda

Studenti savlaicīgi ir informēti par
mācībspēka prasībām

Studentiem ir iespēja nodarbību laikā
uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā

Prot nodibināt un uzturēt labu kontaktu
ar studentiem

Spēj radīt interesi par priekšmetu

Izklāsta mācību vielu saprotami, uzsverot
galveno

Ir erudīts, zinošs

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

 
Studiju kurss „Komerctiesības” 
 

Vērtējot studiju kursu maģistranti uzskata, ka nākotnē būtu jāpalielina studiju kursa 
apjoms, jo komerctiesības ir ļoti saistītas ar uzņēmējdarbības vadību. Augstu tiek vērtēta studiju 
kursa praktiskā lietderība. Tāpat maģistranti uzskata, ka eksāmens ir pārāk augsta prasība šim 
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studiju kursam, pietiktu ar ieskaiti, jo nodarbības notiek semināru veidā, tur veidojas diskusijas, 
tāpēc eksāmens nav nepieciešams. 

Studiju kursa „Komerctiesības” vērtējums

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Praktiskā liederība

Nozīmīgums programmas ietvaros

Izdales materiālu kvalitāte

Novitāte

Kursa apjoma pietiekamība

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

Vērtējot pasniedzēju, maģistranti ir izteikuši vērtējumu pārsvarā tikai „augsts” un „labs”, kas 
liecina par pasniedzēja augsto profesionalitātes līmeni un spēju nodibināt labu kontaktu ar 
studējošiem, kas nodrošina iespēju lekciju laikā aktīvi piedalīties nodarbībā un iesaistīties 
diskusijās. Tāpat maģistranti pasniedzējam iesaka veidot lekcijas ar praktiskāku ievirzi, ņemot 
vērā studiju apmeklētāju profesionalitāti.  

Mācībspēka vērtējums

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Studentiem ir viegli sastapt mācībspēku
ārpus auditorijas nodarbībām

Ir laba stāja un izkopta valoda

Studenti savlaicīgi ir informēti par
mācībspēka prasībām

Studentiem ir iespēja nodarbību laikā
uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā

Prot nodibināt un uzturēt labu kontaktu
ar studentiem

Spēj radīt interesi par priekšmetu

Izklāsta mācību vielu saprotami, uzsverot
galveno

Ir erudīts, zinošs

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

 
Studiju kurss „Banku zinības” 
 

Maģistranti augstu vērtē studiju kursa praktisko lietderību un nozīmīgumu programmas 
ietvaros, vienīgi izdales materiālu kvalitāte varētu būt labāka. 
 



©RSEBAA, 2008                           maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" 
____________________________________________________________________________________________ 

 59

Studiju kursa „Banku zinības” vērtējums

0 5 10 15 20 25

Praktiskā liederība

Nozīmīgums programmas ietvaros

Izdales materiālu kvalitāte

Novitāte

Kursa apjoma pietiekamība

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

 
Mācībspēks, pēc maģistrantu domām, ir pietiekoši erudīts un zinošs, kas labi organizē 

savu lekciju darbu, savlaicīgi informējot maģistrantus par studiju kursa apguvei nepieciešamajām 
prasībām. Tāpat pasniedzējs aktīvi iesaista studējošos diskusijās un sniedz praktiskus piemērus 
un mācību vielas izklāstu saprotamu maģistrantiem. 

Mācībspēka vērtējums

0 5 10 15 20 25

Studentiem ir viegli sastapt mācībspēku
ārpus auditorijas nodarbībām

Ir laba stāja un izkopta valoda

Studenti savlaicīgi ir informēti par
mācībspēka prasībām

Studentiem ir iespēja nodarbību laikā
uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā

Prot nodibināt un uzturēt labu kontaktu
ar studentiem

Spēj radīt interesi par priekšmetu

Izklāsta mācību vielu saprotami, uzsverot
galveno

Ir erudīts, zinošs

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

 
2006./2007. studiju gadā turpinās process, kad studējošie maģistra studiju programmā 

„Uzņēmējdarbības vadība” personām ar iepriekš iegūtu augstāko profilējošo izglītību sniedz 
vērtējumu par katru studiju kursu un docētāju individuāli. Anketas daļā, kas paredzēta atsevišķa 
mācībspēka darba vērtēšanai studējošie izsaka savus komentārus un ieteikumus studiju kursa 
pilnveidošanā. Šo viedokļu vispārināts apkopojums notiek ļoti taktiski un uzmanīgi. Lai 
palīdzētu pilnveidot darba kvalitāti, prorektors studiju darbā un katedru vadītāji vai programmas 
direktori kopīgi ar katru mācībspēku izanalizē anketēšanas rezultātus. 
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7.5.4.5. 2006./2007.studiju gada studējošo aptaujas analīzes fragments 
 

Lai izzināt studentu apmierinātības līmeni ar katru programmas studiju kursu tiek veikta 
anketēšana . Maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” personām ar iepriekš 
iegūtu augstāko neprofilējošo izglītību rezultāti par 2006./2007. studiju gadu ir apkopoti un 
atspoguļoti 7.14. tabulā.  

7.14. tabula 

Nr. 
p.k. Studiju kurss Praktiskā  

lietderība 

Nozīmīgums 
programmas 

ietvaros 

Izdales 
materiālu 
kvalitāte 

Novitāte 
Kursa 

apjoma 
pietiekamība 

1. Ekonomika 3 4 3 3 4 

2. Vadīšanas psiholoģija 4 4 3 3 3 

3. Informācijas 
tehnoloģijas/sistēmas 4 3 3 3 3 

4. Skaitliskās metodes 4 3 3 3 3 
5. Komerctiesības 4 4 2 3 4 

6. Finanses un 
grāmatvedība 3 3 3 3 3 

7. Finanšu pārvaldība 3 4 3 3 3 
8. Vadībzinība 4 3 3 3 4 
9. Tirgzinība 4 4 3 3 3 
10. Finanšu tirgi 3 4 3 3 4 
11. Vadības grāmatvedība 3 4 3 3 3 

12. Stratēģiskā vadībzinība 3 3 3 3 3 

13. Loģistika/piegādes ķēžu 
pārvaldība 4 4 3 3 3 

14. Projekta vadīšana 4 4 3 3 4 

  
Studiju kursu vidējais vērtējums : 

• augsts     -      4 
• labs         -     3 
• viduvējs  -     2 
• zems        -     1 

 
Maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" studiju procesa pozitīvās un 

negatīvās puses vadoties no aptaujāto ar augstāko neprofilējošo izglītību vērtējuma atspoguļotas 
7.15.tabulā. 
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 7.15.tabula 

Studiju programmas pozitīvas un negatīvās puses salidzinājums 

Pozitīvās puses Negatīvās puses 
-moduļu sistēma, kas padara studijas 
pietiekami dinamiskas un interesantas; 
- mācību programma kopumā – plaša un 
noderīga; 
- vadība un pasniedzēji ievēro studentu 
prasības; 
-labi sastādīts mācību grafiks; 
- labi lekciju laiki; 
- mācībspēku un darbinieku atsaucība; 
-elastīgs apmaksas grafiks; 
- jauni kontakti, pašapziņas paaugstināšana. 

-dažu pasniedzēju arhaisks pasniegšanas stils 
un nespēja adekvāti reaģēt uz studentu 
iebildumiem; 
- nespēja ieinteresēt studentus patstāvīgi domāt 
strādāt, analizēt; 
-vienīgais zināšanu avots ir studentu pieraksti 
kladē, jo netiek izsūtīti materiāli elektroniski; 
- vairākos studiju kursos atkārtojās viens un tas 
pats un lielāko tiesu nodarbību forma - 
lekcijas; 
- nekvalitatīvs grāmatvežu darbs; 
- bibliotēkas resursu nepietiekamība,  
- skābekļa trūkums auditorijās, kas apgrūtina 
domāšanas procesu. 

 
Zemāk pievienoti studējošo ar augstāko profilējošo izglītību 2006.2007. studiju gada 

aptaujas analīzes fragmenti.  
 
Studiju kurss „Starptautiskā ekonomika” 
 
Maģistranti studiju kursa praktiskai lietderībai programmas ietvaros ir devuši augstu vērtējumu, 
bet studiju kursa pietiekamību ir nevērtējuši atšķirīgi, daļa studentu uzskata, ka studiju kursa 
apjoms varēja būt lielāks, to apliecina studējošo vērtējums par studiju kursa nozīmīgumu 
programmā.  

Studiju kursa „Starptautiskā ekonomika” vērtējums

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Praktiskā liederība

Nozīmīgums programmas ietvaros

Izdales materiālu kvalitāte

Novitāte

Kursa apjoma pietiekamība

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

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

maģistranti pārsvarā ir izteikuši pozitīvu vērtējumu, īpaši akcentējot mācībspēka erudīciju un 
zināšanu līmeni. Tāpat maģistranti augstu vērtē iespēju nodarbību laikā aktīvi iesaistīties 
diskusijās un uzdot jautājumus.  
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Mācībspēka vērtējums

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Studentiem ir viegli sastapt mācībspēku
ārpus auditorijas nodarbībām

Ir laba stāja un izkopta valoda

Studenti savlaicīgi ir informēti par
mācībspēka prasībām

Studentiem ir iespēja nodarbību laikā
uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā

Prot nodibināt un uzturēt labu kontaktu
ar studentiem

Spēj radīt interesi par priekšmetu

Izklāsta mācību vielu saprotami, uzsverot
galveno

Ir erudīts, zinošs

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

 
Studiju kurss „ES ekonomiskā un politiskā integrācija” 
 
Studiju kursa praktiskā lietderība programmas ietvaros, pēc maģistrantu domām, ir augsta, tāpat 
arī veiksmīga ir teorijas sasaiste ar praksi, arī studiju kursa nozīmīgums programmas ietvaros 
tiek vērtēts kā augsts. 

Studiju kursa „ES ekonomiskā un politiskā integrācija” vērtējums

0 5 10 15 20

Praktiskā liederība

Nozīmīgums programmas ietvaros

Izdales materiālu kvalitāte

Novitāte

Kursa apjoma pietiekamība

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

 
Maģistranti ļoti pozitīvi ir novērtējuši mācībspēku, kas sniedza lietderīgu skaidrojumu par 
Eiropas Savienības ekonomiku un viesa skaidrību par politisko integrāciju. Maģistranti atzinīgi 
vērtē mācībspēka spēju nodibināt labu saikni ar studentiem un māku tos iesaistīt radošās 
diskusijās. 
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Mācībspēka vērtējums

0 5 10 15 20

Studentiem ir viegli sastapt mācībspēku
ārpus auditorijas nodarbībām

Ir laba stāja un izkopta valoda

Studenti savlaicīgi ir informēti par
mācībspēka prasībām

Studentiem ir iespēja nodarbību laikā
uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā

Prot nodibināt un uzturēt labu kontaktu
ar studentiem

Spēj radīt interesi par priekšmetu

Izklāsta mācību vielu saprotami, uzsverot
galveno

Ir erudīts, zinošs

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

 
Studiju kurss „Finanses un grāmatvedība” 
 
Studiju kursa vērtējumā dominē tikai augsts un labs vērtējumi, kas apliecina tā lietderību un 
nozīmi programmas ietvaros. Tāpat maģistranti ļoti atzinīgi ir novērtējuši studiju kursa novitātes 
iezīmes, kas apliecina tā aktualitāti studiju programmā. Maģistranti uzskata, ka tas ir ļoti 
lietderīgi un labi pasniegts priekšmets. 

Studiju kursa „Finanses un grāmatvedība” vērtējums

0 1 2 3 4 5 6 7

Praktiskā liederība

Nozīmīgums programmas ietvaros

Izdales materiālu kvalitāte

Novitāte

Kursa apjoma pietiekamība

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

Vērtējot mācībspēka darbu, dominē tikai „augsts” vērtējums, kas liecina par darba augsto 
kvalitāti, erudīciju un lielisko kontaktu ar studējošiem. 
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Mācībspēka vērtējums

0 1 2 3 4 5 6 7

Studentiem ir viegli sastapt mācībspēku
ārpus auditorijas nodarbībām

Ir laba stāja un izkopta valoda

Studenti savlaicīgi ir informēti par
mācībspēka prasībām

Studentiem ir iespēja nodarbību laikā
uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā

Prot nodibināt un uzturēt labu kontaktu
ar studentiem

Spēj radīt interesi par priekšmetu

Izklāsta mācību vielu saprotami, uzsverot
galveno

Ir erudīts, zinošs

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

 
Studiju kurss „Skaitliskās metodes” 
 
Vērtējot studiju kursu maģistranti ir devuši diezgan atšķirīgus viedokļus, kas var būt saistīti ar 
paša studiju kursa sarežģītību. Tomēr neskatoties uz atšķirīgo vērtējumu studiju kursa praktisko 
lietderību, programmas ietvaros, maģistranti ir atzinuši kā nozīmīgu. 

Studiju kursa „Skaitliskās metodes” vērtējums

0 5 10 15 20

Praktiskā liederība

Nozīmīgums programmas ietvaros

Izdales materiālu kvalitāte

Novitāte

Kursa apjoma pietiekamība

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

Mācībspēka darbu maģistranti ir novērtējuši ļoti pozitīvi sniedzot augstu un labu vērtējumu, pašu 
mācībspēku vērtējot kā zinošu un erudītu, kas spēj radīt interesi par studiju kursu un nodibināt 
labu kontaktu ar studējošiem. 
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Mācībspēka vērtējums

0 5 10 15 20

Studentiem ir viegli sastapt mācībspēku
ārpus auditorijas nodarbībām

Ir laba stāja un izkopta valoda

Studenti savlaicīgi ir informēti par
mācībspēka prasībām

Studentiem ir iespēja nodarbību laikā
uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā

Prot nodibināt un uzturēt labu kontaktu
ar studentiem

Spēj radīt interesi par priekšmetu

Izklāsta mācību vielu saprotami, uzsverot
galveno

Ir erudīts, zinošs

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

 
7.5.4.6. 2007./2008.studiju gada studējošo aptaujas analīzes fragments 

 
Studiju kurss „Projekta vadīšana” 

 
Vērtējot studiju kursu dominē rādītāji „augsts” un „labs”, kas liecina, ka studiju kursa 

iekļaušana programmā ir lietderīga un aktuāla, tāpat maģistranti augstu vērtē studiju kursa 
nozīmīgumu programmas ietvaros. Šī studiju kursa ietvaros studējošie gribētu apgūt arī ES 
struktūrfondu un projektu rakstīšanas iemaņas saistībā ar to apgūšanu. 

Studiju kursa „Projekta vadīšana” vērtējums

0 2 4 6 8 10 12 14

Praktiskā liederība

Nozīmīgums programmas ietvaros

Izdales materiālu kvalitāte

Novitāte

Kursa apjoma pietiekamība

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

Maģistranti ir ļoti apmierināti ar studiju kursu un mācībspēka darbu. Vērtējot 
mācībspēku, maģistranti pārsvarā ir izteikuši pozitīvu vērtējumu, īpaši akcentējot mācībspēka 
erudīciju un zināšanu līmeni.  



©RSEBAA, 2008                           maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" 
____________________________________________________________________________________________ 

 66

Mācībspēka vērtējums

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Studentiem ir viegli sastapt mācībspēku
ārpus auditorijas nodarbībām

Ir laba stāja un izkopta valoda

Studenti savlaicīgi ir informēti par
mācībspēka prasībām

Studentiem ir iespēja nodarbību laikā
uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā

Prot nodibināt un uzturēt labu kontaktu
ar studentiem

Spēj radīt interesi par priekšmetu

Izklāsta mācību vielu saprotami, uzsverot
galveno

Ir erudīts, zinošs

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

 
 
Studiju kurss „Nodokļu politika” 
 
Maģistranti ļoti augstu ir novērtējuši šī studiju kursa praktisko lietderību un nozīmīgumu 
programmas ietvaros, kā arī tā novitāti. Vienīgi svārstīgas atbildes bija attiecībā uz studiju kursa 
pietiekamību programmas apguvē. Vēl studējošie vēlētos šajā studiju kursā vairāk izdales 
materiālus, lai nevajadzētu tik daudz pierakstīt. 

Studiju kursa „Nodokļu politika” vērtējums

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Praktiskā liederība

Nozīmīgums programmas ietvaros

Izdales materiālu kvalitāte

Novitāte

Kursa apjoma pietiekamība

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

Mācībspēks tiek vērtēts kā ļoti erudīts un zinošs un spējīgs radīt interesi par studiju kursu, kā arī 
augstu tiek vērtēta iespēja nodarbību laikā uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā.  
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Mācībspēka vērtējums

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Studentiem ir viegli sastapt mācībspēku
ārpus auditorijas nodarbībām

Ir laba stāja un izkopta valoda

Studenti savlaicīgi ir informēti par
mācībspēka prasībām

Studentiem ir iespēja nodarbību laikā
uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā

Prot nodibināt un uzturēt labu kontaktu
ar studentiem

Spēj radīt interesi par priekšmetu

Izklāsta mācību vielu saprotami, uzsverot
galveno

Ir erudīts, zinošs

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

 
Studiju kurss „Finanšu pārvaldība”  
 
Studiju programmas ietvaros, maģistranti studiju kursu „Finanšu pārvaldība” vērtē kā ļoti 
nopietnu un svarīgu. Maģistranti vēlētos, lai studiju kursa apjoms tiktu palielināts, tāpat arī 
studējošiem gribētos vairāk veikt iegūto rezultātu analīzi. 

Studiju kursa „Finanšu pārvaldība” vērtējums

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Praktiskā liederība

Nozīmīgums programmas ietvaros

Izdales materiālu kvalitāte

Novitāte

Kursa apjoma pietiekamība

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

Mācībspēka darbu studējošie vērtē pozitīvi, sniedzot pārsvarā augstu un labu novērtējumu. 
Mācībspēks tiek vērtēts kā zinošs un erudīts, kurš spēj radīt interesi par priekšmetu un prot 
nodibināt labu kontaktu ar studentiem. 
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Mācībspēka vērtējums

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Studentiem ir viegli sastapt mācībspēku
ārpus auditorijas nodarbībām

Ir laba stāja un izkopta valoda

Studenti savlaicīgi ir informēti par
mācībspēka prasībām

Studentiem ir iespēja nodarbību laikā
uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā

Prot nodibināt un uzturēt labu kontaktu
ar studentiem

Spēj radīt interesi par priekšmetu

Izklāsta mācību vielu saprotami, uzsverot
galveno

Ir erudīts, zinošs

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

Studiju kurss „Ražošanas un pakalpojumu procesu vadīšana”  
 
Maģistranti uzskata, ka jāpalielina lekciju skaits studiju kursa apguvē, lai studiju kursu varētu 
apgūt pilnībā, jo ir ļoti liels situāciju apjoms, kam atvēlēts nepietiekošs stundu skaits. Tāpat arī 
maģistranti vēlētos, lai tiktu dota iespēja kopā ar pasniedzēju braukāt pa Latvijas uzņēmumiem, 
lai praksē gūtu apliecinājumu lekcijās iegūtajām zināšanām.  

Studiju kursa „Ražošanas un pakalpojumu procesu vadīšana” 
vērtējums

0 1 2 3 4 5 6 7

Praktiskā liederība
Nozīmīgums programmas ietvaros

Izdales materiālu kvalitāte
Novitāte

Kursa apjoma pietiekamība

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

Maģistranti atzīst, ka studiju kursa apguves rezultātā tika iegūta daudz vērtīga informācija. 
Studenti pasniedzēju novērtē kā vienu no labākajiem RSEBAA mācībspēkiem, augstu novērtējot 
viņa erudīciju un zināšanas. 
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Mācībspēka vērtējums

0 1 2 3 4 5 6 7

Studentiem ir viegli sastapt mācībspēku
ārpus auditorijas nodarbībām

Ir laba stāja un izkopta valoda

Studenti savlaicīgi ir informēti par
mācībspēka prasībām

Studentiem ir iespēja nodarbību laikā
uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā

Prot nodibināt un uzturēt labu kontaktu
ar studentiem

Spēj radīt interesi par priekšmetu

Izklāsta mācību vielu saprotami, uzsverot
galveno

Ir erudīts, zinošs

maģistranti

augsts labs viduvējs zems nav vērtējuma
 

 
7.5.5. Absolventu aptaujas un to analīze 

Ņemot vērā, ka RSEBAA īsteno profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
visos līmeņos, augstskola lielu uzmanību velta saviem absolventiem. Tiek veidota absolventu 
datu bāze, tiek sekots līdzi viņu karjerai, regulāri notiek tikšanās ar absolventiem, viņi tiek 
aicināti uz RSEBAA pasākumiem un aktivitātēm. Sadarbība ar augstskolas absolventiem ļauj ne 
tikai pilnveidot studiju procesu un uzlabot studiju kvalitāti, bet arī nodrošina zināmu studējošo 
tendenci, uzsākot studijas RSEBAA, turpināt tās augstākā līmenī. Sākot ar 2006./2007.st.g., 
RSEBAA absolventiem būs iespēja turpināt studijas arī RSEBAA doktora studiju programmā. 

RSEBAA ir izveidojusies laba tradīcija veikt arī absolventu aptaujas. Aptaujai tika 
izstrādāta speciāla anketa (skat. IX. pielikumu).  

Lai noskaidrotu absolventu motivāciju un apmierinātību ar studijām  maģistra studiju 
programmā 2007./2008.studiju gadā tika veikta absolventu aptauja.  

 Lai noskaidrotu RSEBAA maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" 
atpazīstamību, respondenti atbildēja uz jautājumu: "Informāciju par RSEBAA ieguvu?" 

Kā parāda apkopotie rezultāti, 90% kā galveno informācijas avotu min draugus, 6% 
uzzinājuši par RSEBAA augstskolu no Interneta un 4% noTV . 

90%

6% 4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Draugi Internets TV
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Atbildot uz nākamo jautājumu: " Kas noteica Jūsu izvēli studēt RSEBAA?" respondenti 
varēja izvēlēties piedāvātos atbilžu variantus vai arī uzrakstīt savu atbildes variantu. 

Pēc aptaujas rezultātiem var redzēt, ka 41% no aptaujātiem izvēlējās studēt RSEBAA, jo 
pastāvēja iespēja iegūt labu izglītību, 46% studē RSEBAA pateicoties absolventu labajām 
atsauksmēm, 3 % apmierina studiju laika režīms un 10% - augstskolas reputācija.  

 

41%
46%

3%

10%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

iespēja iegūt
labu izglītību

absolventu
atsauksmes

laika režims augstskolas
reputācija

 

Uz jautājumu: „ Maģistra studiju programmā "Uzņēmējdarbības vadība" Jūs studējat, 
tāpēc, ka (atbilžu varianti)” 

 
  55% atbildēja, ka interesē izvēlētais studiju virziens, 5% domā, kā nākotnē labākas 
izredzes darba tirgū. Var redzēt, ka daudzi maģistranti domā par nākotni un 10% atbildēja, ka 
maģistra studiju programma nodrošina tālākas karjeras iespējas, 10% studēja tāpēc, ka apmierina 
studiju grafiks.  

 20% no aptaujātajiem studēja tāpēc, ka iepriekš zināja, ka studiju kvalitāte ir augstā 
līmenī. 

 

55%

5%
10% 10%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60% interesē izvēlētais studiju
virziens

nākotnē izredzes darba
tirgū
nodrošina tālākas
karjeras iespējas
apmierina studiju grafiks

studiju kvalitāte ir augstā
līmenī

 

Atbildot uz jautājumu: „ Kā Jūs vērtējat (katru no pieciem aspektiem)?” absolventi dod 
sekojošus vidējos vērtējumus: (vērtēšanas skala: 5-ļoti labi, 4-labi, 3- viduvēji, 2- gandrīz 
viduvēji,1- ļoti vāji) 

• programmai kopumā – 4,4 
• studiju laikā iegūtām zināšanam – 4,2 
• studiju laikā iegūtām praktiskām iemaņam – 4,0 
• studiju nodrošinājumam – 4,0 
• bibliotēkas resursu pietikamībai – 3,9 
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. 

4,4 4,2 4 4 3,9

0
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5 Programmai kopumā 

Studiju laikā iegūtām
zināšanām 

Studiju laikā iegūtām
praktiskām iemaņam 

Studiju
nodrošinājumam 

 

 Atbildot uz jautājumu: „ Kas studiju procesā bija pozitīvs / negatīvs ?” 

Respondenti vissbiežāk augsti novērtē, pirmkārt, metodiķu darbu, otrkārt - zinošus un 
kvalificētus pasniedzējus, un nākamā pozīcijā ierindojas – vadības darbs. 
Kā trūkums tiek  atzīmēts bibliotēkas darbs. 
 
 Uz jautājumu: „Vai tās cerības, kuras Jums bija uzsākot studijas izvēlētās  programmas 
virzienā ir piepildījušās ?” 
 
38% absolventu atbildēja: „ pilnīgi piepildījušās”, 49% - „vairāk piepildījušās, nekā 
nepiepildījušās” un 13% atbildēja: „vairāk nepiebildījušās, nekā piepildījušās”. 
Netika saņemtas atbildes - „pilnīgi nav piepildījušās” un „grūti pateikt”. 

38%

49%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1

pilnigi piepildījušās

vairāk piepildījušās, nekā
nepiepildījūšās

vairāk nepiebildījušās, nekā
piepildījušās

 
 Atbildot uz pēdejo jautājumu: „ Vai Jūs piekrītat šim apgalvojumam: „Es rekomendētu  
draugiem šo studiju programmu” 100% respondentu atbildēja : „jā” . 

 
Kopumā programmas vadība un pasniedzēji, apzinoties absolventu viedokļus, turpina  

orientēties uz klientu prasību apmierināšanu un pilnveidot studiju procesu. 
 
Ari RSEBAA Daugavpils filiālē regulāri tiek veikta absolventu aptauja un analizēti tās 

rezultāti. Rezultātu analīze parāda, ka RSEBAA Daugavpils filiālē absolventiem parasti nav 
problēmu ar iekārtošanos darbā. Lielākā daļa RSEBAA Daugavpils filiāles absolventu 
veiksmīgi strādā komercfirmās, bankās, valsts iestādēs, piemēram, Valsts Ieņēmumu dienestā. 
Kā liecina 2004.-2007.gada aptauju rezultāti, 56 % aptaujāto absolventu strādā privātajās 
komercfirmās, 33 % strādā valsts iestādēs vai valsts uzņēmumos, 5 % - bankās,  un 3 % - 
izglītības iestādēs. 

RSEBAA Daugavpils filiāles absolventu nodarbošanās sfēru sadalījums 2004.-2008. 
gados attēlots 7.11.att.. 
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izglītība
3%

valsts 
institūcijas

31%nav datu
4%

bankas
10%

komercfirmas
52%

 
7.11. att. RSEBAA Daugavpils filiāles absolventu ar profesionālo augstāko izglītību 

nodarbošanās sfēru sadalījums (2004.g.-2008.g.) 

bankas
10% izglītība

8%

valsts institūcijas
34%nav datu

1%

komercfirmas
47%

 
7.12. att. RSEBAA Daugavpils filiāles absolventu ar maģistra grādu  nodarbošanās sfēru 

sadalījums (2007.gada izlaidums) 
 

valsts institūcijas
30%nav datu

2%

izglītība
6%

bankas
7%

komercfirmas
55%

 
7.13. att. RSEBAA Daugavpils filiāles absolventu ar maģistra grādu  nodarbošanās sfēru 

sadalījums (2006.gada izlaidums) 
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valsts institūcijas
25%nav datu

3%

izglītība
5%

bankas
3%komercfirmas

64%

 
7.14. att. RSEBAA Daugavpils filiāles absolventu ar maģistra grādu  nodarbošanās sfēru 

sadalījums (2005.gada izlaidums) 

valsts institūcijas
36%

nav datu
4%

komercfirmas
56%

bankas
0% izglītība

4%

 
7.15.att. RSEBAA Daugavpils filiāles absolventu ar maģistra grādu  nodarbošanās sfēru 

sadalījums (2004.gada izlaidums) 
 

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, kas saistīti 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. 
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• nozares kursu studijām piesaistīt pārstāvjus no: 
o Latvijas Personāla vadības asociācijas, 
o Parex Bankas, 
o Latvijas Krājbankas, 
o  Hansabanksa, 
o Balta eko, 
o Decus Ltd., 
o Veselības ministrijas katastrofu medicīnas centra, 
o Ministry of Welfare of the republic of Latvia utt. 
o Augstākas Izglītības Padomes; 
o Latvijas Veselības Aprūpes vadošo speciālistu asociācijas. 

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

o Jūlijai Bulatovai, 
o Ellai Kalniņai, 
o Poļinai Naidenko, 
o Irinai Senņikovai u.c. 

 
7.6.1. Akadēmiskā personāla skaits 

 RSEBAA pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla skaits ir 60 cilvēki, no tiem 29 
jeb 48,33% ar zinātnisko doktora grādu, tāpat arī studiju programmu realizācijā piedalās augsti 
kvalificēti speciālisti, gan kam RSEBAA ir blakus darba vieta, gan no ārvalstīm (Lielbritānijas, 
Somijas, Francijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas u.c. valstīm). Dati par RSEBAA pamatdarbā 
strādājošo akadēmisko personālu ir apkopoti tabulā 7.16. 

          7.16. 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 Dr.oec. 
3 Bartele Tatjana lektore Mārketinga un menedžmenta katedrā Dr.hist. 

4 Bērziņa Ieva lektore Mārketinga un menedžmenta katedrā Mg.oec., 
Mg.paed. 

5 Blumberga Solveiga docente Mārketinga un menedžmenta katedrā Mg.psych. 
6 Boikova Tatjana asoc. prof. Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec. 
7 Bulatova Jūlija lektore Mārketinga un menedžmenta katedrā  Mg. psych. 
8 Burakovs Georgijs asoc. prof. Informātikas un matemātikas katedrā  Dr.sc.ing. 
9 Burke John Joseph asoc. prof. Tiesību katedrā Dr.jur. 
10 Čirjevskis Andrejs asoc. prof. Mārketinga un menedžmenta katedrā  Dr.oec. 
11 Dimpere Ināra lektore Valodu katedrā Mg.philol. 
12 Eglītis Artis lektors Mārketinga un menedžmenta katedrā Mg.soc. 
13 Fedotovs Aleksandrs asoc. prof. Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec. 

14 Fricberga Zigrīda docente Valodu katedrā augstākā 
izglītība 

15 Gorbaceviča Lilija sabiedrisko sakaru direktore Dr. phil. 
16 Grīnglazs Leonīds profesors Informātikas un matemātikas katedrā  Dr.math. 
17 Gusevs Aleksandrs lektors Mārketinga un menedžmenta katedrā Dr.paed. 
18 Gūtmanis Normunds docents Mārketinga un menedžmenta katedrā  Dr.sc.ing. 
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19 Helde Aivars lektors Mārketinga un menedžmenta katedrā augstākā 
izglītība 

20 Ivanova Tatjana docente Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec. 
21 Jasjko Danute asoc. prof. Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec. 
22 Kalniņa Ella Salford MBA programmas direktore MBA 
23 Kants Kalevs asoc. prof. Mārketinga un menedžmenta katedrā  Dr.oec. 

24 Kavala Sarmīte docente Valodu katedrā augstākā 
izglītība 

25 Konovalova Natālija docente Ekonomikas un finansu katedrā Dr.oec. 
26 Kozlinskis Vulfs zinātnes prorektors Dr.habil.oec. 
27 Krēmers Leonids lektors Informātikas un matemātikas katedrā  Mg.sc.comp. 
28 Kurovs Boriss asoc. prof. Mārketinga un menedžmenta katedrā  Dr.oec. 
29 Kuzmina Irina asoc. prof. Ekonomikas un finansu katedrā  Dr.oec. 
30 Leitāne Līga lektore Ekonomikas un finanšu katedrā Mg.oec. 
31 Lešinskis Aloizs docents Informātikas un matemātikas katedrā Mg.sc.ing. 
32 Liede Vitauts docents Mārketinga un menedžmenta katedrā Mg.vad. 
33 Lindemanis Artūrs Uzņēmējdarbības katedras vadītājs Dr.sc. ing. 

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

35 Lozbiņeva Jeļena lektore Valodu katedrā Augstākā 
izglītība 

36 Maļeško Jeļena docente Valodu katedrā augstākā 
izglītība 

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

38 Muravjovs Valentīns docents Tiesību zinību katedrā  augstākā 
izglītība 

39 Muze Agata lektors Mārketinga un menedžmenta katedrā Mg.art. 
40 Niedrītis Jānis-Ēriks asoc. prof. Mārketinga un menedžmenta katedrā  Dr.oec. 
41 Nikolajeva Ļubova studiju programmas vadītāja Dr.oec. 

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

43 Pančenko Ērika docente Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.sc.ing. 
44 Petrovs Anatolijs asoc. prof. Mārketinga un menedžmenta katedrā Dr.oec. 
45 Pēce Rasa docente Ekonomikas un finanšu katedrā Mg. vad. 
46 Pētersons Leonīds docents Mārketinga un menedžmenta katedrā Dr.sc.ing. 

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

48 Polis Fēlikss lektors Tiesību zinību katedrā  Mg.jur. 

49 Popova Jeļena lektore Valodu katedrā augstākā 
izglītība 

50 Rubene Aija lektore Valodu katedrā  augstākā 
izglītība 

51 Semjonova Lidija lektore Mārketinga un menedžmenta katedrā Mg.soc. 
52 Senņikova Irina docente Mārketinga un menedžmenta katedrā  Mg.sc. 
53 Sidorčuka Irina lektore Valodu katedrā Mg.paed. 
54 Streļčonoka Anžella docente Valodu katedrā  Mg. philol. 
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55 Šņepste Vineta lektore Ekonomikas un finanšu katedrā Mg.oec. 
56 Treiguts Egmonts docents Informātikas un matemātikas katedrā  Mg.phys. 

57 Vanags Jānis docents Ekonomikas un finanšu katedrā augstākā 
izglītība 

58 Vīka Ināra prof. Informātikas un matemātikas katedrā Dr.oec. 
59 Vīra Raina asoc. prof. Mārketinga un menedžmenta katedrā  Dr.paed. 

60 Zakutajeva Tatjana docente Valodu katedrā Mg.paed., 
MBA 

 Ņemot vērā maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” profesionālo 
orientāciju, programmas īstenošanas gaitā tiek piesaistīti speciālisti ar lielu praktisko pieredzi un 
autoritāti biznesa vadības jomā. Akadēmiskais personāls, kas iesaistīts maģistra studiju 
programmas „Uzņēmējdarbības vadība” īstenošanā, tiek atspoguļots 7.17.tabulā. 

          7.17.tabula 
Studiju kursu nodrošinājums maģistra studiju programmai „Uzņēmējdarbības vadība” 

Nr. 
p.k. Studiju kurss Docētāja 

vārds, uzvārds 

Zin. vai akad. 
grāds, 

zin. nos. 

Pamata darba vieta, 
amats 

A. Fedotovs Dr. oec. RSEBAA, asoc. prof.1. Starptautiskā ekonomika 
I.Arļukova Dr.oec. BSA, docente 
A.Lindemanis Dr.sc.ing. RSEBAA, katedras 

vadītaijs 
A.Medvedevs Dr.oec. IMISP, profesors 

2. Starptautiskais 
menedžments 

K.Kants Dr.oec. RSEBAA, prorektors 
I. Allika Maģistra grāds 

Eiropas studijās 
LR Ekonomikas 
ministrija, ES 
sadarbības 
koordinācijas 
departaments, 
direktore 

3. Eiropas ekonomiskā un 
politiska integrācija 

A. Laķe Mg.art. LKA, Kultūras 
socioloģijas un 
menedžmenta 
katedras vadītāja 

4. Nodokļu politika L.Kavale Dr.oec. LU, profesore 
A.Fedotovs Dr. oec. RSEBAA, asoc. prof.
A. Nikolajevs Dr. oec. RSEBAA 

Daugavpils filiāles 
direktors 

5. Ekonomika 

A. Petrovs Dr.oec. RSEBAA, asoc. prof.
L.Grīnglazs Dr.math. RSEBAA, profesors 
M.Buiķis Dr.math. RTU, profesors 
V.Gedroics Dr.paed. Daugavpils 

Universitātes docents 

6. Skaitliskās metodes 

S.Ignatjeva Dr.phys. Daugavpils 
Universitātes docente

B.Kurovs Dr.oec. RSEBAA, asoc. prof.
A.Petrovs Dr.oec. RSEBAA, asoc. prof.
R.Vīra Dr. paed. RSEBAA, asoc. prof.

7. Vadībzinība 

L.Gorbaceviča Dr.psych. Daugavpils 
Universitātes docente
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8. Stratēģiskā vadībzinība A. Čirjevskis Dr.oec. RSEBAA, asoc. prof.
  L. Pētersons Dr.sc.ing. RSEBAA, asoc. prof.

V.Muravjovs  RSEBAA, docents 
L.Piusa Mg.soc., jur. RSEBAA, docente 
J.Endziņš Mg.jur. LR uzņēmumu 

reģistrs, Galvenais 
valsts notārs 

9. Komerctiesības 

J.Radionovs Mg.oec. Daugavpils 
Universitātes lektors 

10. Personāla vadība R.Vīra Dr. paed. RSEBAA, asoc. prof.
  B.Kurovs Dr.oec. RSEBAA, rektors 
  G.Smirnova Mg.sc.,soc., 

MBA 
Deloitte&Touche, 
Personāla vadītāja 

N.Gūtmanis Dr.sc.ing. RSEBAA, docents 
A.Višnevska Dr.oec. TSI, docente 

11. Tirgzinība 

T.Bikovskis Mg.oec. Daugavpils 
Universitātes lektors 

I.Kuzmina Dr.oec. RSEBAA, asoc. prof.
T. Ivanova Dr.oec., doc. RSEBAA, docente 
L.Tīse Mg.sc.ing.  BSA, docente 
R.Pēce Mg.vad. RSEBAA, docente 

12. Finanses un grāmatvedība 

N.Seļivanova Mg.oec. 
RSEBAA 
Daugavpils filiāles 
lektore 

N.Konovalova Dr.oec. RSEBAA, docente 
V.Liede Docents RSEBAA, docents 

13. Banku zinības 

V. Siperkovskis Mg.vad. TSI docents 
14. Inovācijas un kreativitāte J.Ē.Niedrītis Dr.oec. RSEBAA, asoc. prof.
  G.Lapiņa Dr.paed. Latvijas 

tehnoloģiskais centrs, 
projektu vadītāja 

15. S.Blumberga Mg.psych. RSEBAA, docente 
 V.Jansons Dr.biol. PA, asoc. prof. 
 A.Vorobjovs Dr.psych., 

Dr.paed.  
Daugavpils 
Universitātes 
profesors 

 

Vadīšanas psiholoģija 

A.Ruža Dr.psych. Daugavpils 
Universitātes docents 

16. Finanšu pārvaldība A. Čirjevskis Dr.oec. RSEBAA, asoc. prof.
  R.Kopitovs Dr.sc.ing. TSI, asoc. profesors 
  A.Vīgants Docents  A/S „Latvijas Jūras 

medicīnas centrs”, 
finanšu direktors 

A. Limanskis Dr.oec. RSEBAA, asoc. prof.17. Finanšu tirgi 
V.Liede Mg.vad. RSEBAA, docents 
L.Krēmers Mg.sc.comp. RSEBAA, lektors 
E. Treiguts Mg.phys. RSEBAA, docents 
A. Vagalis Mg.sc.comp.  Daugavpils 

Universitātes lektors 

18. Informācijas 
tehnoloģijas/sistēmas 

S.Ignatjeva Dr.phys. Daugavpils 
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Universitātes docente
G. Burakovs Dr. sc.ing. RSEBAA, asoc. prof. 
A.Olmanis Mg.sc.soc. Decus Ltd., 

konsultants 
M.Valters Mg.sc.soc. Agrārās ekonomikas 

institūts 
izpilddirektors 

19. Projekta vadīšana 

A.Ņikolajevs Dr.oec. RSEBAA 
Daugavpils filiāles 
asoc.prof. 

20. Organizāciju psiholoģija S.Blumberga Mg.psych. RSEBAA, docente 
21. Biznesa ētika J.Bulatova Mg.psych. RSEBAA, lektore 
22. Ražošanas un 

pakalpojumu procesu 
vadīšana 

A.Petrovs 
G. Burakovs 

Dr.oec. 
Dr.sc.ing. 

RSEBAA, asoc.prof. 
RSEBAA, asoc.prof. 

G. Burakovs Dr.sc.ing. RSEBAA, asoc. prof.23. Loģistika/Piegādes ķēdes 
pārvaldība V. Siperkovskis Mg.vad. TSI docents 

I. Kuzmina Dr.oec. RSEBAA, asoc. prof.
J.Vanags  RSEBAA, docents 

24. Vadības grāmatvedība 

T.Ivanova Dr.oec. RSEBAA docente 
Ļ.Nikolajeva Dr.oec. Daugavpils 

Universitātes docente
A.Nikolajevs Dr.oec. RSEBAA 

Daugavpils filiāles 
asociētais profesors 

25. Ekonomikas teorijas 
aktualitātes 

J.Saulītis Dr.oec. RTU profesors 
  

2006.-2008.gados RSEBAA Daugavpils filiālē maģistra studiju programmas 
„Uzņēmējdarbības vadība” realizācijā piedalās 24 speciālisti no Daugavpils, Rīgas un 
ārzemēm, bez RSEBAA pasniedzējiem programmas realizācijā piedalījās vieslektori no Rīgas un 
Sankt-Pēterburgas. Praktiski visiem speciālistiem ir doktora vai maģistra grāds un liela darba 
pieredze pasniedzēja darbā. Studentu sagatavošanā aktīvi piedalās speciālisti ar lielu praktisku 
pieredzi, piemēram, banku filiāļu vadītāji, komercfirmu vadītāji un vadošie speciālisti, juristi 
(J.Radionovs, A.Muravjovs), speciālisti, kuri strādā pilsētas domē un VID.  

 
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 
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pasniedzēji piedalījās 27 starptautiskajās konferencēs un 10 semināros. Publicēti 30 zinātniskie 
raksti ārvalstu un Latvijas izdevumos. Sākot no 2004./2005. studiju gada, katru gadu tiek 
gatovota RSEBAA zinātniskā atskaite. Pilna zinātniskā atskaite par 2007./2008. studiju gadu 
pievienota IV.pielikumā. 
 Analoģiski personāla novērtēšanas un atlases principi tiek izmantoti arī RSEBAA 
Daugavpils filiālē. 
 

7.6.2.1. RSEBAA akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības darbības 

Svarīgākās pētījumu tēmas RSEBAA struktūrvienībās 
 
Ekonomikas un finanšu katedra 
Lauksaimniecības un lauku politikas ietekme uz lauksaimniecības 
sektora attīstību Latvijā Dr.oec. Danuta Jasjko 

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 

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 kļūdu analīze, izmantojot GARCHA tipa modeļus 

 
Dr.oec. Jānis Ēriks Niedrītis 
 
Dr.oec. Boriss Kurovs 
 
 
Dr.oec. Kalevs Kants 
 
Dr.oec. Andrejs Čirjevskis 
 
Dr.sc.ing. Normunds 
Gūtmanis 

Biznesa izglītības studiju programmas mārketings un 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 
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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.sc. ing. Aloizs Lešinskis 

Intelektuālās datortehnoloģijas, lēmuma pieņemšanas sistēmas, 
lēmumu koki 

Mg.sc. ing.,Egmonts 
Treiguts 

Matemātiskās metodes ekonomikā 
Algebriskie automāti Dr.math. Leonīds Grīnglazs 

 
Valodu katedra 
Zinātnisko rakstu / publikāciju tulkošana 
Vārdu kārtība zinātniskajā literatūrā Zigrīda Fricberga 

Kvalitātes sistēmu izstrāde akadēmiskā personāla darba 
uzlabošanai un šo sistēmu aprobēšana augstskolā 
Biznesa situāciju izmantošana programmas 
Biznesa komunikācijas pilnveidošana 

Mg.paed. Tatjana Zakutajeva 

 
Daugavpils filiāle 

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

Nekustāmā īpašuma analīze un novērtējums  Mg.oec. Jānis Radionovs 

Nodokļu sistēmas ietekme uz reģionālo attīstību  Mg. oec. Marina Kuzenko  
 
Citi 
  Biznesa makro vide: novērtēšana un analīze 
  Uzņēmēju gaidu lietderība prognozēšanas mērķim 

Dr. habil. oec., Vulfs 
Kozlinskis 

Intelektuālā uzņēmējdarbība Latvijā Mg.sc. Irina Senņikova 
Projekta 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 Vadības 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 Seminārs "Consultancy for Management 
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Bled, Slovēnija 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” 

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.gada RSEBAA akadēmiskais personāls iesaistījies šādos pētījumu projektos: 
 
Nosaukums RSEBAA dalībnieki  
Nordplus Neighbour 

„Creation of training programme for human 
resource development and promotion of 
social responsibility”. 

Mg.phil. Jūlija Bulatova, RSEBAA 
 

„Sustaining the Entrepreneurship Spirit in 
Latvia/Norway” 

Dr.oec. Andrejs Limanskis, RSEBAA 
Dr.oec.doc. Boriss Kurovs, RSEBAA 
Partneris: The University of Life Sciences 
(UMB) 
Assoc.prof.Gro Ladegard un Prof. Anders 
Lunnan 

„European Thematic Network for the 
Excellence in operations and supply chain 

Dr.sc.ing. Georgijs Burakovs, RSEBAA 
Citi dalībnieki: 
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management education, research and 
practice” (THENEXOM) 

University of Sevilla (Spānija), IESE Business 
School – University of Navarra (Spānija), 
University of Padova (Itālija), Aston University 
(Lielbritānija), Corvinus Unversity of Budapest 
(Ungārija) u.c. 

LZP projekts 04.1446  
"Izglītības ekonomiskā efektivitāte Latvijā. 
Izglītības ietekme uz ienākumu apjomu un 
nodarbinātības līmeni." 

Projekta vadītājs: Dr.oec., Andrejs Nikolajevs, 
RSEBAA Daugavpils filiāle 
Projekta izpildes termiņš: 2005 - 2007.g. 
Finansējuma apjoms 2005.gadā: 952 Ls 
Finansējuma apjoms 2006.gadā: 952 Ls 

National partner, member of the project core 
group in EU Sixth Framework Research 
Programme Quality of Life and Management of 
Living Resources: STREP “Agricultural 
Member States Modelling for the EU and 
Eastern European Countries” (SSPE-CT-
2005-021543) 2006  

Projekta vadītājs:  
Dr.oec., Danuta Jasjko, Ekonomikas un finansu 
katedras vadītāja, RSEBAA 

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

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

Latvijas Zinātnes Padomes grants: „Baltijas 
valstu uzņēmējdarbības vides attīstības 
monitoringa sistēmas metodoloģiskās bāzes 
izstrāde un aprobācija”. 

Projekta zinātniskais vadītājs:  
Vulfs Kozlinskis 
Projekta laika posms: 2004-2005 

Latvijas Zinātnes Padomes grants:  
„Uzņēmējdarbības vides attīstības 
monitoringa veikšana Latvijas reģionos un tā 
metodoloģiskās bāzes pilnveidošana”.  

Projekta vadītāji:  
Vulfs Kozlinskis un Jānis Vucāns 
Projekta laika posms: 2006-2007 

NVA ESF projekts „Jaunu nodarbinātības 
iespēju izpēte uz zināšanām balstītā 
sabiedrībā cilvēkresursu un mūžizglītības 
aspektā Kurzemes reģionā”  

Vadošais pētnieks: Vulfs Kozlinskis  
Projekta izpildes termiņš 06.2006 – 06.2007. 
 

Projekts „Diferencētas pievienotās vērtības 
nodokļa likmes atsevišķām pārtikas grupām 
ietekme uz šo produktu patēriņu un šo 
produktu ražotāju konkurētspēju” 

Projekta zinātniskais vadītājs: Vulfs Kozlinskis 

 
 

RSEBAA mācībspēku dalība konferencēs 2007.gadā: 
Latvija, Jelgava Ziņojums “Ekonomikas un biznesa studiju ietvaros izmantojamās 

situāciju analīzes metodes” Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
metodiskā darba konference “Studiju kvalitāte”, 19.01.2007. Jelgavā 
(http:/www.llu.lv/?ri=699) 

Latvija, Rīga Latvijas Universitāte, Zinātniskā konference, 05.02.2007. 
Latvija, Rīga Konference “Problēmas Latvijas darba tirgū”, 13.06.2007. Labklājības 

Ministrija 
Latvija, Rīga Seminārs “Latvijas nacionālā ekonomika un cilvēkresursu attīstības 

problēmas un stratēģijas”, 4.04.2007. Rīgas Tehniskā universitāte 
Helsinki, Vācija, ERASMUS: 
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Salforda • HAAGA Helsinki, Somijas bizness Baltijā (8stundas), 03.2007. 
• Rosenheima biznesa skola, Vācijas bizness Latvijā (8 stundas), 

04.2007. 
• Salfordas Universitāte (8 stundas), 06.2007. 

Latvija, Rīga Rīga, RSEBAA, Starptautiskā zinātniskā konference “Darbaspēka un 
darba tirgus mobilitāte– konfliktējošas paradigmas globalizētā pasaulē”, 
01. – 02.02. 2007.  

Latvija, Rīga “Latvijas studentu pielāgošanās augstskolai” LU 65.Konference, 
Psiholoģija, 08.02.2007. 

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

Starptautiskā konference par vecāku cilvēku diskrimināciju un 
nodarbinātību ziemeļrietumos, 12.06.2007. 

Latvija Rīga Studentu zinātniski pētnieciskā konference “Mārketinga zināšanas 
praksē”, RSEBAA, 20.04.2007. 

Dānija, Kopenhāgena NJF kongress “Lauksaimniecības tendences un perspektīvas”, 1.sekcija 
“Skandināvu lauksaimniecība globalizētā tirgū”, 26. -29.2007. 
(http://www.njf2007.dk/) 

 
RSEBAA organizētā starptautiskā zinātniskā konference10. – 11.04.2008.: “Sustainable 
business development under scenarios of possible economic slowdown”  

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

 
Ekonomika, mārketings, menedžments 

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

„Akadēmiskās izglītības problēmas”materiāli. DPU. Daugavpils, Latvija. Saule. 2000.g. 
2. Daži automobiļu tirgus attīstības aspekti (1993-1995) un izmaiņas, kas ir saistītas ar 

izmaiņas ekonomikā kopumā. Zinatniskās konferences „DPU Akademiskās izglītības 
problēmas universitātē” materiāli. Daugavpils, „Saule”, 2001.g.  

3. Внешняя торговля стран Балтии и России// RSEBAA Daugavpils filiāle, 
Starptautiskais jauno zinātnieku rakstu krājums. Daugavpils, Latvija.2005.g. 11, 6.lpp. 

4. Baltijas valstu ārēja tirdzniecība pēc iestāšanas ES // Starptautiskās konferences 
„Konkurence-Integracija-Kooperācija: Baltijas reģiona ekonomikas attīstības reģionālais un 
starptautiskais aspekts” raksta. Latvija. 2005.g. 

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

Daugavpils, DPU, 2000., 43 – 48 lpp. 
2. Kāpēc mēs neatsakāmies no filosofijas // DPU EN pasniedzēju un studentu zinātniski 

metodiskās konferences “Akadēmiskās izglītības problēmas universitātē” zinātniskie 
raksti. – Daugavpils, DPU, EN, Saule, 2001., 8 – 10 lpp. 

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

4. Основные ценности XX века // Finansu socioloģija: problēmas un to risināšana.  
Rakstu krājums. -  Daugavpils, DU, Saule, 2002. 19. – 24.lpp 

5. Naudas filosofija // Gr.: Ekonomikas un uzņēmējdarbības problēmas Latvijā. –    Rīga, 
RSAABA, 2002., 139. – 146.lpp. 

6. Cilvēks ir izvēle // Starptautiskā konference „Eksistence un komunikācija” tēzes. – R., LU 
Filosofijas un socioloģijas institūts, Dānijas Kultūras institūts, 2003. 18.-19. lpp. 

7. Mūsdienu cilvēks. Mūsdienu vērtības // HF XIII zinātniskie lasījumi. – Daugavpils, DU 
HF, 2003. 29.-36. lpp. 
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8. Организационная культура и проблемы эффективности // Starptautiskā 
konference «Человек и рынок». – Lublina, Polija, 2004. lpp. 64 – 69. 

9. Globalizācija un hierarhija mūsdienās // Starptautiskā konference „Globalizācija un 
kultūra”. – Daugavpils, DU HF, 2004. 

10. Drošība un tās izteiksme vajadzību hierarhijā // Starptautiskās konferences rakstu 
krājums „Drošība un tautas attīstība”. (iesniegts public.) 

11. Reģionālais ziņojums. Pētījumu materiāli Nr.1 (2004) 
12. Līdzautores V.Boroņenko, I.Ostrovska. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 

galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā.  Nr.10. Rīga, 2005., 55.-56.lpp. 
13. Līdzautore V.Boroņenko. Darba laika efektīvas izmantošanas problēmas strādājošo 

latgales iedzīvotāju skatījumā // Reģionālais ziņojums. Pētījumu materiāli Nr.1, 2004., 
53. – 94.lpp. 

14. Every day and “Other” Values // Religia a gospodarka T1, Lublin, 2005, 339.-345.lpp. 
15. Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas // Globalizācija un 

kultūra.Globalizācija un hierarhija mūsdienu sabiedrībā. Zinātnisko rakstu krājums, 
Daugavpils, Saule, 2005., 33.- 40.lpp.  

16. Līdzautores V.Boroņenko, I.Ostrovska. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 
galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā Nr.10. Rīga, 2005., 55.-56.lpp. 

17. Время как экономический ресурс в восприятии работающего населения 
регионов Латвии // 2 Всероссийская научная конференция „Сорокинские чтения – 
2005 Будущее России: стратегии развития” 14.-15. декабря 2005 г. – М.:МГУ,2005. 

18. Līdzautores Inta Ostrovska, Vera Boronenko. Laika vadīšana un organizēšana 
uzņēmumos //LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 
2005.gadā. Latvijas Zinātnes Padomes Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu 
komisija, Nr. 11.; Rīga 2006, lpp.62-63. 

19. Рабочее время и его цена // Nowa ekonomija a spoleczenstwo T2, Lublin, 2006, 
стр.391-395 

20. Качество высшего образования в представлении студентов //„Nowoczesnosc 
ponowoczesnosc – spoleczenstwo obywatelskie w Europie sprodkowej i wschodniej, 
Lublin, 2007. 

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

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

valstī s// Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 9. Ikgadējās zinātniskās konferences 
rakstu krājums. Daugavpils, DPU. 2001.g. 

3. Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība: vispārīgās tendences un specifika 
// Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 9. Ikgadējās zinātniskās konferences rakstu 
krājums. –Daugavpils, DPU. 2001.g. 

4. Bezdarbs Latvijā: makroekonomiskais aspekts // Akadēmiskās izglītības problēmas 
universitātē. Zinātniskās konferences rakstu krājums.Daugavpils, DPU. 2001.g. 

5. Izglītības ekonomisk efektivitāte // Izglītota Sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīva 
mijiedarbībā. Zinātniskās konferences rakstu krājums. Banku Augstskola. Rīga, latvija. 
2001. g., lpp. 195-200. 

6. Роль региональной торговли в экономике Латвии // Проблемы экономики, 
управления, финансов и информационного обеспечения.  Zinātniskās konferences 
rakstu krājums. Ivanovo. 2001.g., lpp. 65-68. 

7. Влияние образования на размер дохода и уровень занятости // Проблемы 
экономики, управления, финансов и информационного обеспечения. Zinātniskās 
konferences rakstu krājums. Ivanovo. 2001.g., lpp. 127 – 129. 
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8. Latvija un Eiropas Savienība // Ekonomikas un uzņēmējdarbības problēmas Latvijā. – 
Rīga, RSEBAA, 2002. 

9. Влияние образования на размер дохода и уровень занятости // Zinātniskās 
konferences „Ekonomikas un uzņēmējdarbības problēmas Latvijā” rakstu krājums. 
RSEBAA. Rīga, Latvija. 2002.g. 

10. Intelektuālais kapitāls un tā loma mūsdienu ekonomikā // Zinātniskās konferences 
„Tautsaimniecības un izglītības problēmas mūsdienu periodā” rakstu krājums. RTU. 2002. 

11. Влияние образования на экономическую стабильность и экономическую 
безопасность // Starptautiskās zinātniskās konferences „Drošība un tautas attIstIba” 
rakstu krājums. 2004.g., lpp. 187.-191. 

12. Роль интеллектуального капитала в современной экономике // Starptautiskās 
konferences   “Czlowiek a rynek” rakstu krājums. Polija, Ļublinas Universitāte. 2004.g.  

13. Экономические аспекты административно-территориальной реформы в 
Латвии // II reģionālās zinātniskās konferences materiāli. Krievija.  2004.g., lpp.260-267. 

14. Izglītības līmenis un nodarbinātība // Konference „Augstākā izglītība 21.gs. sākumā”. 
Daugavpils, Saule, 2005., 106.-110.lpp. 

15. Līdzautore Ļ. Nikolajeva. Уровень образования, занятость и эффективность: 
ситуация в Центральной Европе // Religia a gospodarka, Lublin, Wydavnitstwo KUL, 
2005, T.2., lpp.329-336. 

16. Транзитные перевозки в экономике Латвии // Актуальные проблемы управления 
экономикой региона. Санкт-Петербург, ИНЖЕК, 2005, стр.182 - 186.  

17. Līdzautore Ļ. Nikolajeva. Tertiary education and labour market // Starptautiskās zinātniskās konferences 
„The Next Decade Challenges for Business” rakstu krājums. RSEBAA. Rīga, Latvija. 2006.g., lpp.245-253. 

18. Образование как фактор роста занятости: миф или реальность // Nowa ekonomia 
a spoleczenstwo, Lublin, 2006., 536.-543.стр. 

 
Ļ.Nikolajeva 
1. Municipālo uzņēmumu attīstības problēmas// DPU 9. Ikg. konf. tēzes. – Daugavpils, 

DPU, Saule, 2001. 
2. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в Латвии// Экономическая 

ситуация в России и в ближнем зарубежьем. – Пятигорск, 2001. стр. 71-76 
3. Количественные критерии экономической стабильности и экономической 

безопасности”// Starptautiskās zinātniskās konferences „Drošība un tautas attIstIba” 
rakstu krājums. Rīga, Latvija. 2004.g., lpp. 167.-171. 

4. Līdzautors A. Nikolajevs. Уровень образования, занятость и эффективность: 
ситуация в Центральной Европе// Religia a gospodarka, Lublin, Wydavnitstwo KUL, 
2005, T.2., lpp.329-336. 

5. Līdzautors A. Nikolajevs „Tertiary education and labour market” // Starptautiskās 
zinātniskās konferences „The Next Decade Challenges for Business” rakstu krājums. 
RSEBAA. Rīga, Latvija. 2006.g., lpp.245-253 

6.  Высшее образование сегодня и завтра //„Nowoczesnosc ponowoczesnosc – 
spoleczenstwo obywatelskie w Europie sprodkowej i wschodniej”, Lublin, 2007. 

 
A. Petrovs 
1. Management for Bankers // Mācību līdzeklis. Latvian Business School. Rīga, Latvija. 

2000.g., 197 lpp. 
2. Economics and the Bank’s role in the Economy // Mācību līdzeklis. Latvian Business 

School. Rīga, Latvija. 2000.g., 146 lpp. 
3.  Менеджмент в банке // Mācību līdzeklis. Академия Народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации. Maskava, Krievija. 2001.g., 60 lpp.  
4. Разивитие навыков управления // Programma un mācību materiāli uzņēmumu vadošo 

darbinieku apmācībai. Perfekta Consulting. Rīga, Latvija. 2004.g., 166 lpp. 
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J. Radionovs  
1. Nekustamā īpašuma tirgus: analīze un novērtējums // 8.Zinātniskā konferences rakstu 

krājums. DPU. 2000.g.   
2. Datorizācijas problēmas Latvijas Zemesgrāmatu nodaļās //  Daugavpils. Saule. 

2001.g. 
3. Prasījuma nodrošinājums lietu tiesībās-ķīla // DU Zinātniskās konferences „Reģiona 

finansu un ekonomiskais potenciāls” tēzes. 2002.g. 
4. Īpašums.Tā iegūšana, izbeigšanās // DU Zinātniskās konferences „Reģiona finansu un 

ekonomiskais potenciāls” tēzes. 2003.g.  
5. Komercķīlas tiesības būtība un nozīme // TSI Zinātniskās konferences tēzes. 2004.g. 
6. Problēmsituācijas „Latvijā dzīvojošo Lietuvas Republikas pilsoņu jaundzimošo 

bērnu tiesību neievērošana” analīze // DU Zinātniskās konferences tēzes. 2004.g. 
7. Problēmsituācijas Latvijā dzīvojošo Lietuvas Republikas pilsoņu jaundzimušo bērnu 

tiesību neievērošana analīze // Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences 
materiāli.Daugavpils, Latvija. 2004.g.  

8. Mūsdienīga būvniecības nozares situācija // TSI Zinātniskās konferences tēzes. 2005.g.  
9. Par dzīvokļu īpašnieku kopsapulci // Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences 

materiāli.Daugavpils, Latvija. 2005.g.  
10. Komercķīlas tiesības būtība un nozīme // TSI zinātniskās konferences msteriāli. Rīga, 

Latvija.2005.g. 
 
A. Ruža  
1. Value orientations of National Groups of Latvia as a Major Factor of Cultural 

Integration in the Ethnic Majority // Scientific articles of the second international 
conference. – Daugavpils, 2000., 64 lpp. 

2. Līdzautore Guseva S. Realization of the correctional work with teenagers. Association 
for Teacher Education in Europe. – ATEE, Klaipeda University, 2000. 

3. Value orientations in the tolerant relations //Tolerance and other psychological and 
pedagogical problems. – Daugavpils, Saule, 2001. 

4. Līdzautors Vorobjovs A. Personības aktivitātes adaptīvi-neadaptīvais modelis: 
pētījuma teorētiskās un eksperimentālās pieejas // ATEE, Spring University, R., 2003. 

5. Līdzautors Vorobjovs A. Latgales jauniešu Eiropas psiholoģiskās kartes īpatnības // 
Starptautiskās zinātniskās konferences “Drošība un tautas attīstība” materiāli. Daugavpils, 
Latvija. 2004.g. lpp.8. 

6. Līdzautori Vorobjovs A., Raščevskis V., Murašovs V. Social representations of 
economy and political power of EU states among Latvian inhabitants // Baltic Journal 
of Psychology (drukā).  

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

krājums. Daugavpils, Latvija. 2001.g. 
2. Мировой рынок золота и его влияние на стабильность валютной системы// 

Starptautiskās konferences “Drošība un tautas attīstība” krājums. Daugavpils, Latvija. 
2004.g., lpp. 282.-285. 

3. Эффективность использования существующих методов финансового анализа при 
оценке деятельности Латвийских предприятий// Starptautiskā konference 
„Centrāleiropas un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā”. 
Daugavpils, Latvija. 2006.g.  

 
V. Siperkovskis 

1. Анализ оценки интеллектуальной собственности и её использования в 
коммерческой деятельности // Baltijas Forums 2005: 10. starptautiskās konferences 
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“Lielā XXI gadsimta Eiropa: Kopīgi izaicinājumi? Kopīgas vērtības?” materiāli. Rīga, 
Latvija.  2005.g.   

2. Использование аппарата оценки согласованности суждений при выборе хостинг-
провайдера // Starptautiskā konference 

 
A.Vorobjovs  
1. Personības socializācija un audzināšana: “konflikts” vai “vienprātība” // Starptautiskā. 

konference. “Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā” rakstu krājums. – R., SO 
“Izglītība tautas attīstībai”, 2001., 82. – 89 lpp. 

2. Systemic – Processual Approach to Modeling the Content of  Personality // Proceedings 
of the Association for Teacher Education in Europe Spring University: Today’s reforms for 
tomorrows school’s. – Klaipedos Universitetas, 2000. – p.248 –255. 

3. Radošās personības sistēmprocesuālā modeļa saturs // Baltijas valstu psihologu zinātniski 
praktiskā konference “Radošas personības attīstība”. – R., RPIVA – 6 lpp. 

4. Personības attīstības saturs un socializācija // Latvijas Zinātnes Vēstnesis. – R., 2000. 
5. Psiholoģija // Metodiskais pamatlīdzeklis psiholoģijas kursa skolotājiem - LR Izglītības 

ministrijas izd., (latviešu un krievu val.) 1993.  
6. Cilvēks. Daba. Sabiedrība // Mācību līdzeklis psiholoģijā vidusskolas audzēkņiem. – R., 

Zvaigzne, 1993. 
7. Gatavosimies skolai // Metodiskais  palīglīdzeklis bērnudārza audzinātājiem. – R., 

Zvaigzne, 1993. 
8. Psiholoģijas vēsture //Mācību līdzeklis. – Daugavpils, 1995. 
9. Systemic-Processual approach to modeling the Content of Personality. - ATEE Spring 

university, Klaipeda, 2000, 54 – 58 lpp.  
10. Psiholoģijas pamati // Mācību līdzeklis. – R., Mācību Apgāds, 2000. 
11. Methodological Problems in the Systemic-Processual Paradigm of Personality // II 

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

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

2001, 365 – 373 lpp 
14. Principle of Dialectic conglomeration in the Problem of Measurements of Child’s 

Content of Personality //The International conference “Primary School Entered 2000”. – 
Klaipēda, 2001. 

15. Activity of Personality: Systemic-Processual Approach Principles and Contents // 
Starptautiskā konference “Nove možnosti vzdelavani a pedagogicky vyzkum”. rakstu 
krājums. -  Ostrava, Check Republic, 2001. 

16. Selectivity of Personality: Systemic – Processual approach Principles and Contents // 
Decade of Reform: Achievements. Challenges problems. - P.IV.ATEE. Spring university, 
Riga, 2002, 4 –15 lpp. 

17. Līdzautors A Ruža. Personības aktivitātes adaptīvi neadaptīvais modelis: pētījuma 
teorētiskās un eksperimentālās pieejas // ATEE Spring University, Rīga, 2003. 

18. The content of the time perception of theyoth and adults // Proceedings from the 3rd 
Internacional conference “Person. Color. Nature. Music.”, Daugavpils, 2003. 58 – 63. lpp. 

19.   The principle of dialectical conglomeration in the peredization of the personality 
development. Law University of Lithuania. Socialinis darbas Nr. 3 (1) 2004. 100.-
105.lpp. 

20.    Līdzautors Ruža A. Latgales jauniešu Eiropas psiholoģiskās kartes īpatnības. // 
Starptautiskā zinātniskā konference “Drošība un tautas attīstība”. Daugavpils, 2004, 8 lpp. 

21. Līdzautori Ruža A., Raščevskis V., Murašovs V. Social representations of economy and 
political power of EU states among Latvian inhabitants // Baltic Journal of Psychology 
(drukā).  
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Skaitliskās metodes, informācijas tehnoloģijas 

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

Education. 2006. Vol.7, Special Issue. Bogota, 17 – 20. 
2. Tilings by Corel Draw tools. Abstracts of International Conference „Past and Present of 

Natural Sciences in Daugavpils University”, 2006. Daugavpils: Saule, 15 – 17. 
3. Creating tiling by meaning of 2D graphics applications. Proceedings of  7th International 

Generative Art Conference “GA2004”. Milano, 2005., 287-296.  
4. The use of information technologies for the analysis and design of the methodology for 

a study course of computer graphics. Promocijas darbs. Daugavpils, 2005., 114 p. 
5. Informāciju tehnoloģiju izmantošana datorgrafikas kursa metodikas analīzei un 

projektēšanai. Promocijas darba kopsavilkums. Daugavpils, 2005., 40 p. 
6. The use of information technologies for the analysis and design of the methodology for 

a study course of computer graphics. Proceedings of 4th International conference “Person. 
Colour. Nature. Music”. Daugavpils, 2005., 409 – 423. 

7. Designing of Academic Courses on Base the Technology of Designing of Information 
Systems. Proceedings of 7th International Conference “Generative Art 2004”. Milano, 2004,  
45 – 50. 

8. Līdzautori Ilishko D., Kokina I. Rationale for extending altruistic bonds towards the 
different other in a violent world. Proceedings of 7th ATEE Spring University Tartu, 
Tartu, 2004., 45-51. 

9. Context-modular Approach as the Hypertexts Construction Technology.  Proceedings 
3rd International Conference “Person. Color. Nature. Music”, part 2.  Daugavpils, 2003., 210 
– 216. 

10. Didactics Basics of Context-Modular Approach. Proceedings of VIEWDET 2002 Viena 
International Working Conference – eLearning and eCulture. Wien: Osterriesche Computer 
Gesellschaft, 2003., 21 – 26. 

11. Context-modular Approach to Designing and Developing Multimedia Educational 
Programs. Proceedings of the 2nd International Tempus DETECH Workshop» Using 
Technology in Open Distance Learning”, Maribor, 2001., 139 – 145. 

12. Принципы разработки пользовательских интерфейсов. 3.straptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences materiāli. Rēzekne, 2001., 245. – 247. 

13. Līdzautore Ignatjeva S. ADO tehnoloģija. Izmantošana programmās Visual Basic un 
Delphi. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 9.ikgadējās zinātniskās konferences rakstu 
krājums. Daugavpils: Saule, 2001., 163.-164. 

14. Multimediju izglītojošo programmu projektēšana. Starptautiskās zinātniskās konferences 
materiāli Rēzekne, 2000., 116.- 120. 

15. MS Excel laboratorijas praktisko darbu programma. Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli.  Rēzekne, 2000., 112.- 116.  

16. Datu bāzes JET drošības organizācijas principi. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 
8.ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums. Daugavpils: Saule, 2000., 130.-131. 

17. Līdzautore Ignatjeva S. Programmējamo interfeisu problēmas. 2.starptautiskās 
zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils, 2000., 278.-283. 

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

http://www.de.dau.lv/matematika/rindas.pdf (2005.) 
2. Vairāku argumentu funkciju integrālrēķini (2004.) 

http://www.de.dau.lv/matematika/int2.pdf 
3. Ievads matemātiskajā analīzē (2003.) http://www.de.dau.lv/matematika/ievmatanavit.pdf 
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4. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini (2002.) 
http://www.de.dau.lv/matematika/funl.pdf 

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

6. Vairāku argumentu funkciju diferenciālrēķini (2002.) 
http://www.de.dau.lv/matematika/fun2.pdf 

7. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini. - DPU: izd. "Saule", 2002. -100 lpp. 
http://www.de.dau.lv/matematika/funl.pdf 

8. Kombinatorika. Algebras profilkursa jautājumi (datorsalikums). - 2001. 
9. Elementārā      skaitļu      teorija.      Algebras      profilkursa     jautājumi. -DPU: izd. 

“Saule”, 2000. - 54 lpp.    
 
A. Vagalis 
1. Kad bērnam uzticēta datorpele, žurnāls "Mans mazais", 2001 Nr. 9, 40-41 lpp. 
2. Publikācija konferences "Person. Color. Nature. Music", The Fourth International 

Conference May 18-21, 2005, Daugavpils, Latvia rakstu krājumā. Andris Vagalis, "Open 
Source Using Facility in Multimedia Technologies" 530-535 lpp 

3. Publikācija konferences "Information technologies for rural development", International 
Scientific Conference October 19-20, 2006, Jelgava, Latvia rakstu krājumā. Andris 
Vagalis, "Open Source software for Rural Development " 28-33 lpp 

 
RSEBAA Daugavpils filiāles maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības 
vadība” pasniedzēju realizētie projekti 2004. – 2008.g.: 

 
1. Daugavpils attīstības ilgtermiņa stratēģija, 2004 (A.Nikolajevs, O.Petkune); 
2. Augstākās izglītības stratēģija un perspektīvas Latvijā, 2005 (A.Nikolajevs, Ļ.Nikolajeva, 

I.Ostrovska); 
3. Izglītības ekonomiskā efektivitāte Latvijā. Izglītības ietekme uz ienākumu apjomu un 

nodarbinātības līmeni, 2004.-2005. Latvijas Zinātņu padomes projekts Nr.: 05.1446.  
(A.Nikolajevs, Ļ.Nikolajeva); 

4. Laika vadīšana un organizēšana uzņēmumos 2004. Latvijas Zinātnes padomes projekts 
(L.Gorbaceviča); 

5. Intercultural Knowledge Management.  Eiropas Savienība. (I. Senņikova); 
6. Agricultural Member States Modelling for the EU and Eastern European Countries  

ES Sestās ietvarprogrammas zinātniskais pojekts Nr. SSPE-CT-2005- 021543); 
7. Creating a systematic evaluation methods in the area of entrepreneurship and 

innovation policy. The Swedish Foundation for small business research (FSF). Izpildes 
termiņš 2006.-2008. gads. (V. Kozlinskis); 

8. Jaununo darbinātības iespēju izpēte uz zināšanām balstītā sabiedrībā cilvēkresursu 
un  ūžizglītības aspektā Kurzemes reģionā. NVA ESF projects. Izpildes termiņš 2007. 
gads jūnijs (V. Kozlinskis, B. Kurovs). 

 
7.6.2.2. RSEBAA akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas plāns  

Pasniedzēji, kuri ir piedalījušies semināros, konferencēs, kvalifikācijas paaugstināšanas 
programmās, regulāri dalās pieredzē katedru sanāksmēs un augstskolas metodiskajos semināros. 

RSEBAA akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas ietvaros paredzēti 
pasniedzēju individuālās kvalifikācijas paaugstināšanas ikgadēji pasākumi. 
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7.18.tabula 
 

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

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

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

6.  Normunds Gūtmanis 2007. gada 7.maijā 
RTU aizstāvēts 
promocijas darbs 

Nosacīti heteroscedastisku 
regresijas modeļu jutīguma 
analīze un prognozēšana 

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

8.  Jūlija Bulatova Doktorantūra LU Biznesa līderu koučinga ētiskie 
aspekti 

 
RSEBAA Daugavpils filiāles akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas plāns 

 
7.19.tabula 

RSEBAA Daugavpils filiāles zinātniskās pētniecības darba plāns 2008.-2012. gadam: 
Starptautisko zinātnisko konferenču 
organizēšana 

2009., 2012. 

Zinātnisko darbu tematisko krājumu izdošana katru gadu 
2008; 2009; 2010 

Studentu zinātnisko darbu krājumu izdošana katru gadu 
2008; 2009; 2010 

Studentu zinātnisko konferenču organizēšana katru gadu 
2008; 2009; 2010 

Mācību un metodiskās literatūras izstrāde un 
izdošana 

3 mācību-metodiskie izdevumi 5 
gadu laikā 

Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs 

Profesori, docenti – katru gadu ne 
mazāk kā viena konference; 
Lektori – ne mazāk kā trīs 
konferences 5 gadu laikā. 

Publikācijas zinātniskajos izdevumos 
Profesori, docenti – ne mazāk kā 
divas gadā; 
Lektori – ne mazāk kā viena gadā. 

Doktora disertāciju aizstāvēšana 2009. gads – 2 cilvēki; 
2010. gads – 2 cilvēki. 

Piedalīšanās starptautiskajos zinātniski-
praktiskajos projektos 

Ne mazāk kā 2 projekti 5 gadu laikā 

Piedalīšanās Latvijas  zinātniski-praktiskajos 
projektos 

Ne mazāk kā 2 projekti 5 gadu laikā 
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7.20.tabula 

RSEBAA Daugavpils filiāles mācībspēki, kas mācās doktorantūrā 

Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds Nozare Programma Mācību iestāde 

1. Teodors Bikovskis Ekonomika doktorantūra  Daugavpils Universitāte 

2. Ilona Kuņicka Ekonomika doktorantūra 
Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitāte 

3. Inta  Ostrovska Psiholoģija doktorantūra Latvijas Universitāte 

4. Jānis  Radionovs Loģistika doktorantūra Transporta un Sakaru 
institūts 

5. Nataļja  Seļivanova Ekonomika doktorantūra Daugavpils Universitāte 

6. Tengizs Vadakarija Tiesību 
zinātnes doktorantūra Maskavas universitāte 

7. Sandra Zelča Ekonomika doktorantūra  Daugavpils Universitāte 
8. Andrejs Zelčs Ekonomika doktorantūra  Daugavpils Universitāte 

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

 
Lai paaugstinātu RSEBAA mācību procesa kvalitāti un veicinātu RSEBAA 

atpazīstamību, RSEBAA izdevējdarbības mērķis ir sagatavot, iespiest un realizēt RSEBAA un 
citu mācību 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; 

• 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. 
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• Rurāne M. Finanšu pārvaldība. Rīga, 2001. - 248 lpp. 
• Buiķis M. Finanšu matemātika. Rīga, 2002. -124 lpp. 
• Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. Rīga, 2000. - 324 lpp. 
• Forands I., Bokums Z. Personālvadības rokasgrāmata. Rīga, 2000. – 139 lpp. 
• Pētersons L., Dzedons A., Caune J. Stratēģiskā vadīšana. Rīga, 2000. - 231 lpp. 
• Forands I. Personāla vadība. Rīga, 2002. – 184 lpp.  
• John Dobson. Industrial Relations in Poland: Survey evidence of workers and managers 

attitudes and behaviour. Riga: RISEBA, 2000. 41 p. Research Series: Business in Central 
and Eastern Europe. ISBN 9984-705-00-5 

• Māris Buiķis. Finanšu matemātika. Rīga: RSEBAA, 2002. 104 lpp. Sērija: Biznesa 
izglītības bibliotēka. ISBN 9984-70-01-3  

• Ekonomikas un 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, 2006. 384 lpp. Sērija: Biznesa 
izglītības bibliotēka. ISBN 9984-705-12-9 

• D.Jasjko, T.Ivanova, Ē.Pančenko. Piensaimniecības nozares attīstības analīze un 
konkurētspējas novērtējums Latvijā un ES tirgū// RSEBAA ziņojums.  
(http://www.llu.lv/?mi=81&projekti_id=497) 

• Jasjko D. The role of CAP support for development of the agricultural sector and 
competitiveness of food products: some comparisons among EU countries// 23 rd NJF 
Congress  „Trends and Persectives in Agriculture”, Nordic Association of Agricultural 
Scientists. NJF report. Vol 3, Nr 2, 2007. 129.-130.pp. 

• I.Bērziņa, I.Germane. Slepenais ierocis – iekšējais mārketings// Office Manager- Nr.31, 
jūlijs/augusts, 2007.:52. – 55.lpp. 

• K.Gorbunova. Анализ потоков трудовых ресурсов Латвии// Baltijas Foruma 12. 
starptautiskā konference ”Latvijas ekonomikas līdzsvarota attīstība: problēmas, riski, 
perspektīvas”, notika 2007. gada 25. maijā., 148. – 158. lpp. 

• L.Grīnglazs, J.Kopitovs, A.Muravjovs Multiproduct Inventory Control Models with 
Fixed Interval Between Moments of Ordering.: Proceedings of the 7th International 



©RSEBAA, 2008                           maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" 
____________________________________________________________________________________________ 

 93

Conference “RELIABILITY and STATISTICS in TRANSPORTATION and 
COMMUNICATION” (RelStat'07), October 24-27, 2007, Riga, Latvia, p. 149 

• N. Konovalova Eksperts: Uzkrājums veidot nav sarežģīti, „Neatkarīgā Rīta Avīze”, 
14.06.2007. 

•  N. Konovalova Создание накоплений зависит от личных финансовых целей 
каждого// „Телеграф”,15.06.2007 

• L.Krēmers «Использование языков онтологии для обмена знаниями в   
информационных системах , Rīga 2007. TSI. 

• I. Kuzmina Latvian Financial Reporting and International Harmonisation.// International 
Journal of Applied Finance for Non-Financial Managers. ISSN 1742-528X. Volume:2, 
issue:2, UK. Htpp://www.managementjournals.com 

• S. Blumberga Vadītāju vīriešu un sieviešu apmierinātības ar darbu, lojalitātes pret 
profesiju un nodoma aiziet no darba atšķirības// DU konferences „Person. Color. Nature. 
Music.” rakstu krājums, 2007. 

• A. Čirjevskis How to Create Competence-based Synergy in M&A// The ICFAI Journal of 
Mergers & Acquisitions. India. “, Vol. IV No 1, ISSN 0972-9232. Reference N313-2007-
03-03-01. March 2007. 

• A. Čirjevskis, I. Ludviga  Competitive Advantage based on Cultural Identities of 
Localities in the Era of Globalization// Uncertain Transformation – New Domestic and 
International Challenges. Proceedings of the International Conference. Riga, November 
9-11, 2006., - Proceedings, Latvijas Universitāte, 2007. 

• Ē.Pančenko. Konkurence graudu un to produktu ražošanas tirgū 
(http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/petijumi/konkurence_graudu_nozare.pdf) 

• T.  Zakutajeva Enhancing Small and Medium-sized Enterprises Competitiveness through 
Intellectual Property Protection and Management: the Regulations of Trademark Use and 
Registration in Latvia// RSEBAA Starptautiskas zinātniskas konferences rakstu izlase, 
2007, Rīga, 42. lpp. 

• Nipers A., Kozlinskis V. Auziņš A. Effect of value Added Tax Rate Changes on Market 
Equilibrium. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure 
Development, ISSN 1822-6760, UDK 658(474.5)(06)Va 24, p. 15- 23, Akademija, 2008 

•  
 

RSEBAA Daugavpils filiāles rakstu krājumi: 
1. Starptautiskais jauno zinātnieku rakstu krājums, Daugavpils RSEBAA, 2005. 186 

lpp. ISBN 9984-705-19-6; 
2. Latvijas ekonomikas aktuālās problēmas. I studentu zinātniskās konferences rakstu 

krājums, Daugavpils RSEBAA, 2005. 119 lpp. ISBN 9984-705-18-8. 
 
2007.-2010. gadā RSEBAA Daugavpils filiālē plānotas 3 metodiskās izstrādnes:  

1. A.Nikolajevs, Ļ.Nikolajeva – „Ekonomika” (2009.gads) 
2. L.Gorbaceviča – „Personālvadība” (2008.gads) 
3. A.Nikolajevs, O.Doloto – „Biznesa plānošana” (2008.gads) 

 
Metodiskās izstrādnes 

7.21. tabula  
2002.-2008.gadā sagatavotās metodiskās izstrādnes 

Ekonomikas un 
finanšu katedra 

Menedžmenta un 
mārketinga 

katedra 

Tiesību zinību 
katedra 

Informātikas un 
matemātikas 

katedra 
33 izstrādnes 128 izstrādnes 18 izstrādnes 63 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. pantam.  
 RSEBAA rektors slēdz attiecīgo līgumu ar ievēlēto akadēmisko personālu. Pēc 
ievēlēšanas laika beigām, ja ir nepieciešams, tiek sludināts atklāts konkurss uz konkrētu 
akadēmisko amatu, un notiek standarta vēlēšanu procedūra. 
 RSEBAA akadēmiskais personāls ir aktīvi pilnveidojis savu kvalifikāciju, apmeklējot 
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 Latvijā 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 2007.gadam RSEBAA pasniedzēji  publicējuši vairāk kā 280 
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, 2007. gadā ir aktivizēts darbs pie personālvadības 
jautājumu risināšanas, pagaidām gan tikai atsevišķu aktivitāšu veidā, pakāpeniski strādājot pie 
personālpolitikas stratēģijas un personālvadības sistēmas izveides. Tā, piemēram, RSEBAA 
Informācijas sistēmā ir paredzēts akadēmiskā personāla elektroniskais reģistrs; augstskolā 
stratēģijā paredzēti līdzekļi un pasākumi jaunu, perspektīvu doktoru piesaistīšanai pamatdarbā 
RSEBAA; tiek veidota doktoru studiju programma Vadībzinātnes nozarē, kura paredzēta savu 
doktoru sagatavošanai. 
 Izstrādāti 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.  

7.7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

7.7.1. Finansēšanas avoti 
Kopš dibināšanas brīža RSEBAA darbojas saskaņā ar pašfinansēšanās principiem. 
RSEBAA 01.01.2008. g. pieder nekustamais un kustamais īpašums Ls 944 815 (Deviņi 

simti četrdesmit četri tūkstoši astoņi  simti piecpadsmit lati ) apmērā,  ko sastāda: 
1. Zeme, Meža iela 1, k.2, Rīga      53 042 
2. Ēka, Meža ielai 3, Rīga    536 008 
3. Ēka, Mihoelsa 47, Daugavpils   84 239 
4. Dzīvoklis-viesnīca, Čaka 44-19                       181 437 

854 726 
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  RSEBAA kustamās mantas vērtība:   LVL 90 089 
tai skaitā: 

• Datortehnika      LVL 47 516 
• Iekārtas      LVL 18 993 
• Mēbeles      LVL 21 773 
• Citi (inventārs, autotransports, elektrotehnika) LVL 1 807 

 
RSEBAA ar esošo īpašumu un pamatlīdzekļiem garantē visiem studentiem studiju 

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

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības 
vadība” galvenais finansējuma avots ir studiju maksa. Studijas tiek finansētas par pašu 
studējošo, citu fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, pārējiem finansējuma avotiem, kā arī 
valsts kredītiem. Studiju maksa tiek noteikta, balstoties uz viena studējošā vidējām izmaksām, 
saskaņā ar tirgus cenām. Studiju maksas apmēru un kārtību katram studiju gadam nosaka un 
apstiprina RSEBAA Senāts. Maksa par studijām programmā „Uzņēmējdarbības vadība” 
svārstās no 1980,-Ls līdz 2640,-Ls atšķirībā no studiju formas un veida. 
 RSEBAA Daugavpils filiālē 2007./2008.studiju gadā maģistra studiju programmā 
„Uzņēmējdarbības vadība”  studiju maksa sastādīja Ls 1172 maģistrantiem ar augstāko 
profilējošo izglītību un Ls 1488 maģistrantiem ar augstāko neprofilējošo izglītību. Šie naudas 
līdzekļi ir pietiekami, lai pilnībā segtu visas izmaksas, saistītas ar studējošo izglītošanu dotajā 
studiju programmā. RSEBAA kopumā un RSEBAA Daugavpils filiāles atsevišķi finansiālais 
stāvoklis ir vērtējams kā stabils, Daugavpils filiāles ienākumi un peļņa pastāvīgi palielinās. 
 
 RSEBAA studiju programmas izmaksu struktūra: 
   docētāju atalgojums  49 % 
   administratīvie izdevumi 37 % 
   citi izdevumi   14 %  
 
 RSEBAA studējošiem ir iespējamas šādas studiju finansējuma formas: 

• studējošo personīgie līdzekļi; 
• darba devēju finansējums; 
• studiju un studējošo kredīti Ministra kabineta noteiktajā kārtībā; 
• sponsoru finansējums. 

RSEBAA ir sekojošas studiju apmaksas iespējas: 
• par visu programmu kopumā; 
• par vienu semestri; 
• saskaņā ar līgumā 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. 2008.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. 7.16.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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7.16.attēls. RSEBAA auditoriju automatizēto vadības sistēma. 
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Pašlaik RSEBAA īpašumā ir ēkas Daugavpilī, Mihoelsa ielā 47, daļa. RSEBAA pilnībā 
apsaimnieko ēkas otro un trešo stāvu un lielāko pirmā stāva daļu. 

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

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

7.22.tabula 
Auditoriju skaits RSEBAA Daugavpils filiālē 

Auditoriju skaits 
 

01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.07 01.01.08 

Studiju auditorijas 7 9 10 10 10 

Datoru klases 2 2 3 3 3 

Bibliotēka un lasītava 2 2 2 2 2 

Citas telpas 16 14 17 17 17 

 
RSEBAA Daugavpils filiālē lielākā daļa auditoriju ir paredzētas 40–50 vietām, kas ļauj 

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

RSEBAA Daugavpils filiālē studējošajiem ir pieejamas trīs datorklases, kurās 
vienlaicīgi var strādāt gandrīz 60 studenti. Visiem datoriem ir labs programmnodrošinājums un 
pieslēgums Internet tīklam. 

7.23.tabula 
Vietu skaits auditorijās RSEBAA Daugavpils filiālē 

Vietu skaits auditorijās  

01.01.03. 01.01.04.  01.01.05. 01.01.07. 01.01.08. 

Studiju auditorijas 285 430 462 462 462 

Datoru klases 38 38 58 58 58 

 
Pasniedzēju rīcībā ir nepieciešamais aprīkojums kvalitatīvam darbam lekcijās - 

magnetofoni (audio, video), televizori, kodoskopi, datorprojektori. 
Visas telpas atrodas labā tehniskā stāvoklī, ko apliecina attiecīgi akti. Visas telpas ir 

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

 
7.7.2.2. Datorklašu aprīkojums un informācijas tehnoloģiju izmantošana 

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

datorsistēmu modernizācija: 
2002. gadā: 

• divās datoru klasēs tika iegādāti jaunākie datoru modeļi; 
• lielākai daļai no pārējiem datoriem tika palielināta ātrdarbība ar operatīvā atmiņas 

apjoma palielināšanu; 
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• visās darba vietās tika uzstādīta jaunākā MS Office versija; 
• lai samazinātu slodzi esošiem diviem lokālā tīkla serveriem un sadalītu to funkcijas, 

tika uzstādītas un iedarbinātas četras jaunas serveru sistēmas, tajā skaitā trīs atsevišķi 
Web-serveri un E-pasta serveris;  

• „ugunsmūra” funkciju izpildīšanai tika uzstādīta specializēta iekārta; 
• konferenču auditorija tika pilnīgi aprīkota ar multimediju tehniku; 
• tika iegādāti 7 LCD projektori, 3 portatīvie datori, digitālā foto un video kamera. 

2003. gadā: 
• datoru auditoriju skaitlis tika palielināts no piecām līdz sešām; 
• vienā datoru auditorijā tika iegādāti jauni datori; 
• vienā datoru auditorijā tika palielināts darbavietu skaits (no 24 līdz 30); 
• sešas auditorijas ir pilnīgi aprīkotas ar multimediju tehniku (projektoriem, datoriem, 

ekrāniem u.tml.). 
2004. gadā: 

• Ir iegādāts viens  portatīvie dators 
• Ir iegādāta un uzstādīta datoru klasē statistisko un marketinga datu apstrādes 

programmatūras pakete SPSS 
2005. gadā: 

• Vienai datoru klasei tika iegādāti jaunākie datoru modeļi (16 darbavietas); 
• Bibliotēkas lasītavai tika iegādāts jaudīgais tīkla lāzerprinteris; 
• 5 auditorijas tika aprīkoti ar multimediju projektoriem un datoriem; 
• Tiek iegādāti un uzstādīti datoru klasēs datorgrafikas (Corel DRAW) un web-dizaina 

(MS FrontPage) programmatūras paketes.  
• Sadarbībā ar Lattelekom un Hansabanka augstskolas telpās tika iedarbināts bezvada 

tīkls (Wi-Fi), kurš dod iespēju jebkuram RSEBAA studentam, darbiniekam vai 
viesim pieslēgties pie Internet, izmantojot savu portatīvo datoru. 

2006. gadā: 
• Vienai datoru klasei tika iegādāti jaunākie datoru modeļi (18 darbavietas); 
• 2 auditorijas tika aprīkoti ar multimediju projektoriem un datoriem; 
• Tika iegādāta un uzstādīta datoru klasēs projektu pārvaldes programmatūras pakete 

(MS Project); 
• ir iegādāti 2 portatīvie datori. 

2007. gadā: 
• Vienai datoru klasei tika iegādāti jaunākie datoru modeļi (16 darbavietas); 
• 3 datoru klasēs tika palielināts darbavietu skaits (kopā 9 darbavietas) 
• ir iegādāti 3 multimediju projektori; 
• ir iegādāti 4 portatīvie datori; 
• ir iegādāts 1 dators lietišķai spēlei „IntopiaTM”. 
• tika iegādāta un uzstādīta datoru klasēs Adobe Photoshop programmatūras pakete. 

 
Šobrīd nodarbībām un patstāvīgajam darbam mācībspēkiem un studentiem ir iespēja 

izmantot šādu datortehniku (sešās datoru klasēs): 
• piecas datoru auditorijas un datoru zāli bibliotēkā, katrā klasē no 16 līdz 30 datoriem, 

kopā 129 darba vietas; 
• katra klase aprīkota ar datoriem Intel Pentium 3.4, un Celeron procesoru bāzēm, ar 

uzstādīto MS Windows un MS Office programmatūru; visi datori ir pieslēgti pie lokālā 
un Interneta tīkla; 

• katrā klasē ir uzstādīts lāzerprinteris. 
 
 



©RSEBAA, 2008                           maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" 
____________________________________________________________________________________________ 

 100

 
Lokālā un Interneta tīkla resursi: 
• Failu serveris, kurā atrodas studentu mājas katalogi un publiskie katalogi mācību 

materiālu un uzdevumu glabāšanai; 
• 2 Web - un datu bāzes serveri, kuri paredzēti E-komercijas kursa nodarbību veikšanai 

(web-lapu un tīkla datu bāzes veidošanai); 
• Interneta pieslēgums ar ātrumu 8Mbit/s Latvijā un 1Mbit/s - ārpus Latvijas; 
• Bezvada (Wi-Fi) Interneta pieslēgums ar ātrumu 2Mbit/s; 
• 3 daudzfunkcionālās tīkla drukāšanas iekārtas (kopētājs/printeris/skeneris), to tiem 

viena – krāsaina. 
 

Multimediju aprīkojums, kurš paredzēts multimediju prezentāciju veikšanai, mācību 
materiāla sagatavošanai, demonstrēšanai un darbam ar multimediju datiem: 

• konferenču auditorija, aprīkota ar stacionāro LCD projektoru, lielo ekrānu un skaņu 
tehniku; 

• trīspadsmit 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; 

• septiņi pārnēsājamie LCD projektori; 
• pieci portatīvie datori, izmantojami kopā ar projektoriem auditorijās, kurās nav 

stacionāro datoru; 
• skeneris; 
• digitālā fotokamera; 
• digitālā videokamera.  

 
Augstskolas ikdienas darba nodrošināšanai ir paredzētas sekojošas sistēmas: 
• Failu serveris, kurā atrodas mācībspēku un citu augstskolas darbinieku mājas 

katalogi; 
• Web serveris, kurā atrodas augstskolas mājas lapa; 
• E-pasta serveris, kurā ir iespējams veidot pasta kastīti katram RSEBAA 

darbiniekam; 
• Proksi serveris, kurš nodrošina bieži apmeklēto Interneta Web-lapu satura lokālo 

glabāšanu un tādā veidā to ielādēšanas paātrināšanu; 
• „Ugunsmūris”, kurš aizsargā augstskolas lokālo tīklu no ārējiem uzbrukumiem. 

 
Turpmāk plānots iedarbināt sekojošas sistēmas: 
• Elektroniskais bibliotēkas katalogs; 
• Uzņēmuma pārvaldes sistēma, kura nodrošinās mācību procesa pārvaldes 

automatizēšanu; 
• Tālmācības sistēma 

 
Tiek plānota arī regulāra esošās programmatūras modernizēšana un jauno programmu iegāde 

un uzstādīšana datoru klasēs. 
 

7.7.3. RSEBAA bibliotēkas pakalpojumi 
RSEBAA ēkas ceturtā stāva rekonstrukcijas rezultātā 2000.–2001.gadā augstskola ieguva 

plašas, mūsdienīgām prasībām atbilstošas bibliotēkas un lasītavas telpas (skat. www.rsebaa.lv/ 
bibliotēka). Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt RSEBAA efektīvu studiju procesu un zinātnisko 
darbību, sniegt studējošiem, docētājiem bibliotēkas bibliogrāfiskos un informatīvos 
pakalpojumos. 
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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. 2007./2008.st.g. bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 17029 tās apmeklētāji. Uz 
2008.gada 1.janvāri RSEBAA bibliotēkā bija reģistrēti 2705 lasītāji, tajā skaitā arī augstskolas 
pasniedzēji. Pēc statistiskas datiem, bibliotēkas apmeklētāju skaits ir no 1892 līdz 2000 
lasītājiem mēnesī.  
Bibliotēkā lasītājiem iespējams:  

• 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 Rubricon datu bāzē  (www.rubricon.com); 
o Emerald (www.emeraldinsight.com); 
o Leta arhīvā (www.leta.lv); 
o BNS terminālā (www.bns.lv); 
o Springer elektroniskajā žurnālā (www.springerlink.com). 

• patstāvīgi aplūkot nepieciešamo literatūru grāmatu plauktos; 
• 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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7.24. tabula 
RSEBAA bibliotēkas fondu dinamika 

 

 
Sākot ar 2000.gadu RSEBAA bibliotēkā ir pieejams bibliotēkas grāmatu 

elektroniskais katalogs - RISEBA Library.  
 Elektroniskajā katalogā RISEBA Library apkopota informācija par bibliotēkas fonda 
grāmatām un tajā ir vairāk nekā 1861 ierakstu. Meklēšanu iespējams veikt latviešu, krievu un 
angļu valodā. 
Bibliotēkas fonda datu bāzē grāmatas sagrupētas pēc diviem parametriem: 

• pēc autora uzvārda (attiecīgās valodas princips); 
• pēc tēmas. 

 Elektroniskajā katalogā RISEBA Library atbilstoši studiju saturam un studiju kursiem 
apkopotas grāmatas par vairāk nekā 30 tēmām. 

Studiju gads 
19

98
./1

99
9.

 

19
99

./2
00

0.
 

20
00

./2
00

1.
 

20
01

./2
00

2.
 

20
02

./2
00
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4.
 

20
04

./2
00

5.
 

20
05

./2
00

6.
 

20
06

./2
00

7.
 

20
07

./2
00

8.
 

Nosaukumu 
skaits 744 1286 1789 2186 2878 3089 3761 3982 4181 4377 

t.sk. 
RSEBAA 744 1286 1789 2186 2622 2919 3170 3318 3459 3567 

t.sk. 
Daugavpils 
filiāle  

- - - - 256 170 591 664 722 810 

Dinamika  - 542 503 397 692 211 672 221 199 196 

Eksemplāru 
skaits 3073 4132 5841 7925 11287 13066 16389 17154 18328 19104 

t.sk. 
RSEBAA  3073 4132 5841 7925 10576 12207 14092 14749 15630 16358 

t.sk. 
Daugavpils 
filiāle 

- - - - 771 859 2297 2405 2698 2746 

Dinamika - 1059 1709 2084 3362 1779 3323 765 1174 776 

Izlietots 
grāmatu 
iegādei (Ls) 

2378 6269 11286 24371 45403 57709 85873 104459 110721 122656 

Dinamika - 3891 5017 13085 21032 12306 28164 18586 6262 11935 
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7.25. 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 12 159 25 228 1 1 

statistika 2 59 14 60 5 55 
datortehnoloģijas 24 419 62 161 19 115 
elektroniskā 
komercija 13 52 72 209 4 68 

ekonomika 31 488 73 217 25 190 
starptautiskā 
ekonomika un 
finanses 

10 129 47 90 16 265 

grāmatvedība un 
audits 33 289 83 239 31 301 

nodokļi 10 72 15 21 - - 
organizācijas 
finanšu 
pārvaldība 

7 155 86 256 13 101 

komercdarbība 38 424 115 202 16 148 
biznesa plānošana 3 35 17 58 2 28 
banku darbība 14 192 36 124 5 5 
investīcijas 1 14 38 77 5 29 
vērtspapīri un 
finanšu tirgi 6 80 27 58 5 64 

nekustamais 
īpašums 1 1 12 15 1 11 

apdrošināšana 1 5 8 15 2 2 
psiholoģija un 
lietišķā saskarsme 30 437 67 193 2 55 

socioloģija 4 37 19 75 - - 
vadībzinības 28 498 138 514 30 247 
mārketings 24 380 127 339 37 271 
loģistika 4 78 20 129 1 15 
personāla 
pārvaldība 10 81 41 218 9 70 

stratēģiskā 
vadībzinība 6 163 51 194 14 142 

tiesību zinības 37 570 21 200 4 36 
starptautiskās 
komerctiesības 23 145 34 80 - - 

statistikas 
materiāli 7 8 - - - - 

tematiskie un 
informatīvie 
izdevumi 17 37 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 15 19 30 4 9 

franču valoda 102 659 - - - - 
 

Sākot ar 2003./2004. studiju gadu, bibliotēkā tiek izmantota informācijas sistēma un 
programmatūra LIIS (Latvijas Izglītības informācijas sistēma). 
Periodika: 

Periodiku bibliotēkas apmeklētājiem iespējams meklēt elektroniskajā tiešsaistes (on-
line) katalogā ProQuest, kurā ir bezmaksas pieeja 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’’ 

7.26. tabula  
 Periodisko izdevumu iegādei izlietoto līdzekļu dinamika 

 
RSEBAA Daugavpils filiāles studentiem ir pieejami gan Daugavpils, gan arī RSEBAA 

telpās Rīgā izvietotie bibliotēkas resursi. 
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Periodiskie 
izdevumi (Ls) 210 1161 1543 2250 2846 4036 5715 7513 9168 11012 

Dinamika - 951 382 707 596 1190 1679 1798 1655 1844 
Elektroniskie 
izdevumi (Ls) - - - 672 1392 4844 10115 14972 21881 25049 

Dinamika - - - - 720 3452 5271 4857 6909 3168 
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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. Studējošie 
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-līdz 12 mēnešiem kādā no sadarbības augstskolām 
Eiropā. Šobrīd RSEBAA ir noslēgusi 55 sadarbības līgumus ar augstskolām 23 valstīs: 
Francija, Vācija, Zviedrija, Somija, Lietuva, Norvēģija, Austrija, Kipra, Grieķija, Polija, 
Nīderlande, Beļģija, Igaunija, Slovākija, Čehija, Lielbritānija, Dānija, Šveice, Itālija, Spānija, 
Krievija, Gruzija un Kazahstāna Pirmajā ERASMUS universitāšu hartas iegūšanas gadā 
RSEBAA deva iespēju 7 studentiem mācīties kādā no sadarbības augstskolām, bet šobrīd jau 
vairāk kā 35 students brauc studēt ārpus Latvijas, kā ERASMUS apmaiņas students. 
ERASMUS mobilitātes ietvaros arī uz RSEBAA brauc mācīties studenti no partnerskolām, 
2007./2008. studiju gadā ir sasniegts lielākais skaits – 42 studenti, un šī tendence - braukt uz 
Latviju studēt - palielinās arvien straujāk, jo studentu mobilitāti starp RSEBAA un sadarbības 
augstskolām nodrošina tas, ka RSEBAA ir bakalaura studijas „Eiropas biznesa studijas” 
angļu valodā. Ņemot vērā, ka RSEBAA angļu valodā īsteno divas maģistra studiju programmas 
„Vadība un administrēšana” un „Starptautiskais bizness”, ceram, ka perspektīvā 
palielināsies arī maģistrantu mobilitāte. 
 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 
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norisinājās 2005. gada oktobrī, bet otrā - 2006. gadā, kurā piedalījās 17 pasniedzēji no 8 valstīm. 
Šogad Starptautiskās nedēļas ietvaros piedalīsies aptuveni 17 pasniedzēji un 11 koordinatori no 
17 partneraugstskolām 16 valstīs. 

 
7.8.1. Saistība ar darba devējiem 

 RSEBAA 15 gadu darbības laikā izveidojusies laba tradīcija sadarboties ar darba 
devējiem gan Latvijā, gan ārvalstīs. 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; 
• attiecīgu profesijas standartu modernizācija un atjaunošana; 
• kvalifikācijas, diplomdarbu, bakalaura un maģistra darbu vadīšana; 
• studējošo iekļaušana darba tirgū, gan Latvijā, gan ārvalstīs. 

 Darba devēji ir izstrādājuši attiecīgo profesiju standartu, izteikuši ierosinājumus un 
prasības par maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” struktūru, un konkrētu 
studiju kursu saturu un apjomu. Lai maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” 
būtu mūsdienīga, moderna un pieprasīta, ir svarīgi tās izveidē iesaistīt nozares profesionāļus. 
 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. 
 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. 
 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 augstskolai 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 
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darbiniekus 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 
organizācijām piedalās starptautiskos projektos un pētījumos, rīko konferences un seminārus, 
kuros tiek analizēti iegūtie rezultāti un izstrādātas nepieciešamās rekomendācijas un 
priekšlikumi. 

RSEBAA Daugavpils filiālei ir labi sadarbības kontakti ar Daugavpils uzņēmējiem, 
pilsētas domi un izglītības iestādēm. 

RSEBAA Daugavpils filiāle aktīvi sadarbojas ar lielākajiem pilsētas uzņēmumiem 
(Ditton, Rodhia u.c.), tirdzniecības firmām (Agro, Guron), firmām, kas specializējas 
datortehnikas pārdošanā un apkalpošanā (Latinsoft), masu informācijas līdzekļiem (Dautkom). 

Labi sakari RSEBAA Daugavpils filiālei ir ar lielāko banku filiālēm Latgalē 
(Hansabanka, Krājbanka, Parex banka,  Hipotēku banka, BTB). 

Daudzi RSEBAA Daugavpils filiāles absolventi strādā šajās firmās un bankās. RSEBAA 
Daugavpils filiāles pasniedzēji un darbinieki aktīvi piedalās Daugavpils pilsētas direktoru un 
uzņēmēju padomes darbā, kā arī tirdzniecības un rūpniecības kameras RSEBAA Daugavpils 
filiāles darbā. 

Pilsētas tirdzniecības firmu un banku filiāļu vadītāji un vadošie speciālisti T.Vadakarija 
(SIA „Agro”), J.Radionovs (VAS „Latvenergo”), A. Zelčs (Hipotēku banka), I.Čepuļonoka 
(Parex banka), A.Stepanovs (Dautkom, Pilsētas dome)  lasa lekcijas RSEBAA Daugavpils 
filiāles studentiem. 

Sadarbība ar komercfirmām ļauj ciešāk saistīt teorētisko apmācību ar praksi un paplašināt 
absolventu iekārtošanās darbā iespējas. Aptaujas parāda, ka pēc diploma saņemšanas absolventi 
veiksmīgi strādā komercfirmās un bankās. Vienlaicīgi RSEBAA Daugavpils filiālei ir labi 
sakari ar pilsētas domi un reģionālo VID un NVA, kur arī strādā daudzi RSEBAA Daugavpils 
filiāles absolventi. Labi sakari tiek uzturēti ar citām Daugavpils augstskolām (sevišķi ar 
Daugavpils Universitāti), Skolu valdi, daudzām Latgales skolām un Izglītības pārvaldi.  

 
7.8.2. Salīdzinājums ar līdzīgām programmām Latvijā un ārvalstīs 

RSEBAA maģistra studiju programmas struktūra un saturs atbilst organizācijas efmd 
Eiropas Menedžmenta attīstības Fonda (European Foundation of Management Development), 
biznesa izglītības asociācijas EQUAL Eiropas MBA programmu vadlīnijām (www.efmd.be).  

Maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” galvenā atšķirība no Latvijas 
Universitātes maģistrantūras studiju programmas “Vides un uzņēmējdarbības vadība” un 
“Vadības teorijas” apakšprogrammām ir tā, ka RSEBAA profesionālās augstākās izglītības 
maģistra studiju programma ir orientēta uz padziļinātu profesionālu, bet ne akadēmisku 
speciālistu izglītošanu.  

RSEBAA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 
„Uzņēmējdarbības vadība” daļēji ir līdzīga Biznesa augstskolas „Turība” maģistra studiju 
programmai.  

RSEBAA maģistra studiju programmas salīdzinājuma rezultāti ar programmām, kuras 
piedāvā Latvijas Universitāte (www.lu.lv), Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas biznesa institūts 
(www.rbi.lv ), Banku augstskola (www.ba.lv), Manchester  Metropolitan  University Business 
School  (www.business.mmu.ac.uk)  un University of Salford (www.salford.ac.uk) apkopoti 
7.27.tabulā. 



©RSEBAA, 2008                           maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" 
____________________________________________________________________________________________ 

 108

7.27. tabula 
 

Augstskola 
nosaukums 

 
Studiju programmas nosaukums Ilgums 

 
Apjoms 

(KP) 

Pamat 
kursu 
skaits 

Izvēles 
kursu 
skaits 

RSEBAA Uzņēmējdarbības vadība (MBA) 
 personām ar profilējošo izglītību; 
 personām ar neprofilējošo 
izglītību 

 
1.5 gadi
2 gadi 

 
57 
70 

 
13 
12 

 
2 
2 

University of Salford  Master of Business Administration 
(MBA) 

1 gads 60 
 

10 3 

Manchester 
Metropolitan University 
Business School 

 
Master of Business Administration 
(MBA) 

 
1 gads 

 
60 

 
8 

 
2 
 

RTU RBI Uzņēmumu organizācija un vadīšana 
(MBA) 

2 gadi 80 9 6 

LU Vadības zinību maģistra studiju 
programma 

2 gadi 80 9 6 

Banku augstskola  Uzņēmējdarbības vadīšana Eiropā 
 personām ar profilējošo izglītību 
 personām ar neprofilējošo 
izglītību  

 
1,5 gadi
2,5 gadi

 
60 
96 

 
11 
11 

 
4 
4 

Salīdzinot studiju programmas, konstatētas: 
  Kopsakarības:  
• visas minētās studiju programmas sagatavo kvalificētus speciālistus darbībai vadošos 

amatos uzņēmumos un organizācijās, kā arī dod iespēju turpināt studijas doktorantūrā; 
• galvenās studiju kursu grupas visās salīdzinātajās programmās ir līdzīgas: Ekonomika, 

Vadīšanas psiholoģija, Informācijas tehnoloģijas, Skaitliskās metodes, Komerctiesības, 
Finanses, Vadībzinība, Tirgzinība un Stratēģiskā vadībzinība; 

• visās programmās ir paredzēta maģistra darba izstrāde (20 kredītpunkti); 
• Latvijas augstskolās studiju programmās, izņemot LU akadēmisko studiju programmu 

paredzēta profesionālā prakse (6 kredītpunkti). 
  Atšķirības: 
• Banku augstskolas studiju programmā ir paredzēta profesionāla kvalifikācijas piešķiršana; 
• RSEBAA studiju programmai, kura paredzēta personām ar augstāko neprofilējošo 

izglītību, ir salīdzinoši liels auditoriju stundu skaits (650 stundas); 
• RSEBAA studiju programmā ir salīdzinoši mazs izvēles priekšmetu skaits, tā kā Latvijā 

aktuālas ir loģistikas un projektu vadīšanas problēmas, studiju kursi „Loģistika/ Piegādes 
ķēdes pārvaldība” un „Projekta vadīšana” ir iekļauti obligāto studiju kursu daļā.  

 Programmas attīstību sekmē sadarbība ar analogām studiju programmām citās 
augstskolās. RSEBAA galvenais sadarbības partneris ir Solfordas Universitāte (Lielbritānijā). 
Sadarbības līgums ar šo mācību iestādi paredz studijas programmā “Master of Business 
Administration” un “Master of Science in Management” apmaiņu ar pasniedzējiem un studiju 
materiāliem. 

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

zinātnisko vai pētniecisko darbu 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 
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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). 

Pēdējos trijos studiju gados sekojoši RSEBAA mācībspēki strādāja partneraugtskolās 
ārvalstīs: I. Senņikova - Igaunija; Lielbritānijā, Nīderlandē; J. Vanags - Lietuvā; E. Kalniņa - 
Francijā, Lielbritānijā, Čehijā; A. Limanskis - Somijā, Vācijā, Igaunija; G. Burakovs - Francijā, 
Igaunija Krievijā; A. Petrovs - Krievijā; A. Čirjevskis - Nīderlandē un Igaunijā. 

 
RSEBAA dalība starptautiskajos projektos 

 
I. 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. 
 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. 

"Daugavpils attīstības ilgtermiņa stratēģija", 2004 (A.Nikolajevs, O.Petkune) 
Augstākās izglītības stratēģija un perspektīvas Latvijā, 2005 (A.Nikolajevs, 

Ļ.Nikolajeva, I.Ostrovska) 
RSEBAA rakstu krājumi: 
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• Starptautiskais jauno zinātnieku rakstu krājums, Daugavpils RSEBAA, 2005.g. 
• Latvijas ekonomikas aktuālās problēmas. I studentu zinātniskās konferences rakstu 

krājums, Daugavpils RSEBAA, 2005.g. 
 

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. 

Arī RSEBAA Daugavpils filiāle sadarbojas ar ārvalstu partnieriem:  
Sadarbība ar ārzemju partneriem, pirmām kārtām, tiek īstenota sekojošos virzienos: 

• ilgtermiņa sadarbības līgumu slēgšana; 
• starptautisko zinātnisko konferenču organizēšana un dalība tajās; 
• dalība starptatiskajās zinātniskajās studentu konferencēs; 
• dalība starptatiskos zinātniskos semināros; 
• pasniedzēju apmaiņas programmu īstenošana; 
• studentu apmaiņas programmu īstenošana. 

Starptautisko konferenču rīkošana RSEBAA Daugavpils filiālē: 
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„Drošība un tautas attīstība”, 2004.gada 1.-2.jūnijs, Latvija, Daugavpils  
Partneri: Toruņas Universitāte, Ļublinas Universitāte, Viļņas Pedagoģiskā universitāte, 
Kauņas Lauksaimniecības universitāte, Daugavpils Universitāte. 

RSEBAA Daugavpils filiāles pasniedzēju piedalīšanās starptautiskajās konferencēs: 
1. „Nowoczesnosc ponowoczesnosc – spoleczenstwo obywatelskie w Europie sprodkowej i 

wschodniej”, Lublin, 2007 (A.Nikolajevs, Ļ.Nikolajeva, I.Ostrovska, L.Gorbaceviča). 
2. „The Next Decade Challenges for Business”. RSEBAA. Rīga, Latvija. 2006.g.februāris  

(A.Nikolajevs). 
3. Nowa ekonomia a spoleczenstwo, Lublin, 2006.maijs. (A.Nikolajevs, I.Ostrovska, 

L.Gorbaceviča). 
4. Актуальные проблемы управления экономикой региона. Санкт-Петербур, 2006.aprīlis. 

(A.Nikolajevs). 
5. „Augstākās izglītības kvalitātes sociāli ekonomiskie aspekti” Daugavpils. DU. 2006.gada 

oktobris.  (A.Nikolajevs, I.Ostrovska, L.Gorbaceviča, Ļ.Nikolajeva). 
6. Augstākā izglītība 21.gs. sākumā”. Daugavpils, 2005g.oktobris (A.Nikolajevs, 

Ļ.Nikolajeva). 
7. Religia a gospodarka, Lublin, 2005.g.maijs (A.Nikolajevs). 
8. Актуальные проблемы управления экономикой региона. Санкт-Петербур, 2005.aprīlis. 

(A.Nikolajevs). 
9. „Baltijas forums”, 2004., 2005. Latvija, Jūrmala - Rīga (A.Nikolajevs). 
10. “Czlowiek a rynek”, 2004.gada 17.-20. maijs, Polija, Ļublinas Universitāte (A.Nikolajevs, 

L.Gorbaceviča). 
11. „Drošība un tautas attīstība”, 2004.gada 1.-2.jūnijs, Latvija, Daugavpils (A.Nikolajevs. 

L.Gorbaceviča, Ļ.Nikolajeva, I.Kuņicka, O.Petkune, O.Doloto, D.Sitnika, S.Zelča, 
A.Limanskis, N.Seļivanova). 

12. „Муниципальные самоуправления в новых условиях”, 2004.gada 28.-29.aprīlis, 
Krievija, Pleskava-Sankt-Peterburga (A.Nikolajevs). 

13. Cooperation Security of Baltic Sea Region: Theory and practice, Viļņa, Lietuva, 2004.gada 
11.-12.jūnijs (A.Nikolajevs). 

14. Zināšanu sabiedrība un Lisabonas stratēģijas īstenošana Eiropā un Latvijā, Rīga, Latvija, 
2004.gada 13.-14.oktobris (L.Gorbaceviča). 

15. Every day and “Other” Values. Religia a gospodarka T1, Lublin, 2005, 339.-345.lpp. 
(L.Gorbaceviča). 

16. Уровень образования, занятость и эффективность: ситуация в Центральной Европе// 
Religion and Economy, Lublin.2005 (A.Nikolajevs). 

17. Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību. Starptautiskās 
zinātniskās konference. Rēzekne. 2000. [MS Excel laboratorijas praktisko darbu 
programma, Multimediju izglītojošo programmu projektēšana]. (N.Bogdanova). 

18. 3.straptautiskās zinātniski praktiskās konference. Rēzekne, 2001. [Принципы разработки 
пользовательских интерфейсов]. (N.Bogdanova). 

19. 2nd International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC.  Daugavpils, 2002. 
Daugavpils, 2000. [Problems of Programming Interfaces]. (N.Bogdanova). 

20. 2nd International Tempus DETECH Workshop “Using Technology in Open Distance 
Learning”. Maribor, Slovenia, 2001. [Context-modular Approach to Designing and 
Developing Multimedia Educational Programs] (N.Bogdanova). 

21. 3rd   International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC.  Daugavpils, 2002. 
[Context-modular Approach as the Hypertexts Construction Technology] (N.Bogdanova). 

22. 6th ATEE Spring University Riga. 2003. [Didactic Aspects of  Contex-modular Approach] 
(N.Bogdanova). 

23. 7th ATEE Spring University Tartu, 2004. [Rationale for extending altruistic bonds towards 
the different other in a violent world] (N.Bogdanova). 
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24. 7th International Generative Art Conference “GA2004”. Milano. 2004. [Designing of 
Academic Courses on Base the Technology of Designing of Information Systems]. 
(N.Bogdanova). 

25. 4th International Conference: PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC.  Daugavpils, 2005. 
[The use of information technologies for the analysis and design of the methodology for a 
study course of computer graphics]. (S.Ignatjeva, N.Bogdanova). 

26. 4th International Scientific Conference „Information Society and Modern Business”. 
Ventspils, 2005, July. [The use of information technologies for the analysis and design of 
the methodology for a study course of computer graphics]. (N.Bogdanova). 

27. International Conference “Past and Presebt of Natural Sciences in Daugavpils University”, 
Daugavpils, February 1-3, 2006. [Tiling by Corel Draw Tools]. (N.Bogdanova). 

28. DPU zinātniskajā konference "Zināšanu kvalitātes problēmas", Daugavpils, 2006.(V.Vagale, 
A.Vagalis). 

RSEBAA Daugavpils filiāles pasniedzēju piedalīšanās starptautiskos semināros: 
CEEMAN seminārs Slovēnijā, 2004. gada maijā (T.Bikovskis) 
RSEBAA Daugavpils filiāles sadarbības līgumu noslēgšana ar ārvalstu augstskolām: 
1) Wyžsha Szkola Biznesu im. Jana Chrapka w Radomiu (2003.gads); 
2) Северо-Западная академия государственного управления, Россия, Санкт-Петербург 

– Псков (2004.gads). 
RSEBAA Daugavpils filiāles piedalīšanās studentu semināros:  
"Bizness Ziemeļu dimensijā", 2004.gada 20.-23.aprīlis, Somijā, Helsinkos, Haaga Institute 
Polytechnic (T. Jalovaja, O.Baškeviča). 

 
7.8.4. 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 maģistrantūras programmā: „Līderība”, „Personāla vadība”, „Cilvēkresursu 
vadība”, „Starptautiskais menedžments”, „Starptautiskā ekonomika” (mācībspēki no Comenius 
Universitātes Čehijā), L. Babynina (asoc. profesore no MIRBIS), S. Modrovins, A.Medvedevs, 
(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 konkrētā 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 
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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 

  
 2007.gada 24.-25.oktobrī Starptautiskajā nedēļā paredzēts, ka piedalīsies 40 
dalībnieki no 18 partneraugtskolām un 16 valstīm.  

 
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: 

1. Austrija  1. FHS Kufstein Tirol  
2. Beļģija 2. Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen  
3. Kipra 3. Intercollege 
4. Čehija 4. Tomas Bata University in Zlin  
5. Ķīna 5. Henan University  

6. Henan College of Finance and Taxation HCFT 
6. Dānija 7. Aarhus School of Business  
7. Igaunija 8. Estonian Business School 
8. Somija 9. Haaga University of Applied Science  

10.Kajaani Polytechnic  
9. Francija 11.École Supérieure du Commerce Extérieur 

12.Paris Graduate School of Management Group ESG 
13.ESC Troyes  
14.École de Management de Normandie 
15.Université Catholique de Lyon  
16.École Supérieure Libre des Sciences 

10.Vācija 17.European Business School   
18.Ludwigshafen University of Applied Sciences  
19.Fachhochschule Mainz - University of Applied Sciences  
20.Fachhochschule Rosenheim 

11.Gruzija 21.Caucasus School of Business  
12.Grieķija 22.Athens University of Economics and Business  
13.Lietuva 23.Vilnius Gediminas Technical University 
14.Nīderlande 24.The Inholland University 
15.Norvēģija 25.Norwegian University of Life Sciences  
16.Polija 26.Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management  
17.Krievija 27.Moscow International Higher Business School MIRBIS 

28.International Management Institute of St. Petersburg IMISP 
18.Slovākija 29.Comenius University in Bratislava  
19.Zviedrija 30.Vaxjo University  
20.Lielbritānija 31.The University of Salford  

32.University of Glamorgan 
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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, 

• Gaļina 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. 
 2006./2007. studiju gadā bija sekojošs dalībnieku skaits: 25 izbraukušie un 29 
iebraukušie studenti, 15 izbraukušie un 15 iebraukušie mācībspēki. 
 2007./2008. studiju gadā bija sekojošs dalībnieku skaits: 52 izbraukušie un 40 
iebraukušie studenti, 16 izbraukušie un 28 iebraukušie mācībspēki un koordinatori. 
 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 nepieciešamos kredītpunktus. Lai iegūtu dubultgrādu, studējošiem ir 
jāaizstāv diplomdarbs gan partneraugtskolā, gan RSEBAA. 
 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 Torīno pilsētām), lai piedalītos valodas un darba praksē kādā no franču 
kompānijām. 2001. un 2003. gadā RSEBAA studenti piedalījās Leonardo da Vinči mobilitātes 
programmā, tādējādi 2001. gadā 13 studenti un 2003. gadā 10 studenti 3 mēnešus praktizējās 
Lielbritānijā. 
 Diemžēl maģistrantu mobilitāte maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības 
vadība” nenotiek tik aktīv, visiem studējošiem tiek piedāvātas apmaiņas programmas arī 
tekošajā un nākošajos studiju gados 

 
7.8.6. Ārvalstu studējošo skaits programmā 

 Ņemot vērā 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 studēja 11 ārvalstu studenti, 2005./2006. studiju 
gadā– 19, bet 2007./2008. studiju gadā augstskolā jau studēja 42 apmaiņas studenti no 
sekojošām valstīm: 

Vācija:              8 
Somija:             1 
Austrija:            7 
Kazahstāna:       3 
Gruzija:             5 
Francija:            10 
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Slovākija:          2 
Čehija:               4 
Spānija  1 
Polija  1 

RSEBAA Daugavpils filiālē 2007./2008.studiju gada maģistra studiju programmā 
„Uzņēmējdarbības vadība” studē 4 maģistranti no Krievijas un 1 maģistrants no Gruzijas 

 
7.9. Veiktās izmaiņas studiju programmā un attīstības plāns 

 
 Laika periodā no pirmās akreditācijas brīža 2002.gada 19. jūnija, maģistra studija 
programmai „Uzņēmejdarbības vadība” attīstoties, ir veiktas dažas izmaiņas. 

Izmaiņas noteica sekojoši faktori: 

• studejošo, absolventu un darba devēju aptauju rezultātu analīze; 
• kopējā uzņēmējdarbības zinātnisko zināšanu un pasniegšanas metodiku attīstība gan 

Latvijā, gan ārvalstīs; 
• MBA programmu īstenošanas pieredze un attīstības tendences vadošajās rietumu 

mācību iestādēs; 
• nepieciešamība pielāgot maģistra studiju programmu „Uzņēmejdarbības vadība” 

MBA vadlīnijām, ko izstrādāja EQUAL (European Quality Links). 

Paveiktais darbs studiju programmas kvalitātes pilnveidošanā 
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 atjaunoti, precizēti literatūras 

saraksti. 
4. No maģistra studiju programmas „Uzņēmejdarbības vadība” izslēgti sekojoši studiju kursi: 

• Sociālā antropoloģija (2 KP apjomā); 
• Uzņēmuma finanses (3 KP apjoma); 

5. Mainīti dažu studiju kursu nosaukumi, pilnveidots, aktualizēts to saturs, piemēram: 
• Ekonomikas teorijas aktualitātes (5 KP apjomā) uz Ekonomika (5 KP apjomā) 

studējošiem ar augstāko neprofilējošo izglītību, bet studējošiem ar augstāko 
profilējošo izglītību  Ekonomikas teorijas aktualitātes (5 KP apjomā) sadalīti us 
sekojošiem atsevišķiem studiju kursiem: Starptautiskā ekonomika (2 KP apjomā); 
Starptautiskais menedžments (2 KP apjomā); un Eiropas Savienības ekonomiskā un 
politiskā integrācija (2 KP apjomā); 

• Loģistika (3 KP apjomā) uz Loģistika/Piegades ķēdes pārvaldība (3 KP apjomā); 
• Informācijas tehnoloģijas (4 KP apjomā) – Informācijas tehnoloģijas/sistēmas (4 KP 

apjomā);   
• Komertiesības. Publiskā tiesības (2 KP apjomā) uz Komertiesības (2 KP apjomā); 
• Nauda un bankas (2 KP apjomā) uz Bankas zinības (2 KP apjomā); 
• Biznesa (projekta) vadība (2 KP apjomā) uz Projekta vadība (2 KP apjomā) 
• Inovacijas (2 KP apjomā) uz Inovacijas un kreativitāte (2 KP apjomā). 

6. Ieviesti jauni studiju kursi: 
• Finanšu tirgi (2 KP apjomā); 
• Personāla vadība (2 KP apjomā);   
• Nodokļu politika (2 KP apjomā);  
• Vadīšanas psiholoģija (2 KP apjomā); 
• Pētnieciskā darba metodoloģija (1 KP apjomā).  
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7. Dažiem studiju kursiem mainīts kredītpunktu skaits, piemēram studējošiem ar iepriekš apgūto 
augstāko profilējošo izglītību attiecīga studiju kursam apjoms tiks samazināts par 1 KP. 

8. Lai studiju programmu kopumā sabalansētu ieviesti brīvas izvēles studiju kursi (C daļa). 
9. Lai paaugstinātu studiju kvalitāti, liela uzmanība tiek pievērsta RSEBAA iekšējam auditam. 

Saskaņā ar Latvijas Rebuplikas un RSEBAA normatīviem dokumentiem katru studiju gadu 
notiek studiju programmas pašnovērtējums. RSEBAA nolikums „Par studiju programmu 
ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu izstrādi” pievienots pielikumā (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.        
                                                                                                                   7.28. tabula 

 Izmaiņas pamat studiju programmā (personām ar augstāko neprofilejošo izglītību) 
Akreditētā studiju programma  

2002. gadā 19.jūnijā KP Pārakreditācijai piedāvātā studiju 
programma KP 

  Obligātā A daļa un 
ierobešotas izvēles B daļa 

 

Sociālā psiholoģija (izvēles priekšmets) 2 izslēgts  
Informācijas tehnoloģijas 4 Informācijas tehnoloģijas/sistēmas 4 
Skaitliskās metodes 4 Skaitliskās metodes 4 
Ekonomikas teorijas aktualitātes 5 Ekonomika 5 
Sociālā antropoloģija (izvēles priekšmets) 2 izslēgts  
Komerctiesības. Publiskās tiesības 2 Komerctiesības 3 
Inovācijas (izveles priekšmets) 2 izslēgts  
Finanses un grāmatvedība 3 Finanses un grāmatvedība 3 
Uzņēmuma finanses  3 izslēgts  
Biznesa (projekta) vadība 2 Projekta vadīšana 3 
Vadībzinība 3 Vadībzinība 3 
Tirgzinība (izveles priekšmets) 3 Tirgzinība 3 
Nauda un bankas  2 izslēgts  
Vadības grāmatvedība 3 Vadības grāmatvedība 3 
Finansu pārvaldība 3 Finansu pārvaldība 3 
Loģistika 3 Loģistika/Piegades ķēdes pārvaldība 3 
Stratēģiskā vadībzinība 3 Stratēģiskā vadībzinība 3 
  Vadīšanas psiholoģija 2 
  Finanšu tirgi 2 
Prakse 6 Prakse 6 
Maģistra darba izstrāde, aizstāvēšana 20 Maģistra darba izstrāde, aizstāvēšana 20 

Kopā: 70 Kopā: 70 
  Brīvas izvēles C daļa  
  Personāla vadība 2 
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  Rašošanas un pakalpojumu procesu 
vadīšana 

2 

  Inovacijas un kreativitāte 2 
  Organizāciju psiholoģija 2 
  Biznesa ētika 1 

7.29. tabula 
Izmaiņas pamat studiju programmā (personām ar augstāko profilējošo izglītību) 

Pārakreditācijai piedāvātajai stuidiju programmai personām ar augstāko profilējošo 
izglītību kopējais studiju ilgums sastāda pusotru gadu un 57 KP. Ņemot vērā iepriekšējo 
izglītības līmeni apgūtās zināšanas, praktiski visiem studiju kursiem kredītpunktu skaits 
samazināts no 3 KP uz 2 KP salīdzinoši ar studiju kursu apjomiem personām ar augstāko 
neprofilējošoizglītību. Bet studiju kursa „Skaitliskās metodes” apjoms tika samazināts līdz 2 KP. 
Programmā iekļauti daži jauni brīvās izvēles studiju kursi  

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

kreditētā studiju programma  
2002. gadā 19.jūnijā 

 
KP 

Pārakreditācijai piedāvātā studiju 
programma KP 

  Obligātā A daļa un 
ierobešotas izvēles B daļa 

 

Sociālā psiholoģija (izvēles priekšmets) 2 izslēgts  
Skaitliskās metodes 4 Skaitliskās metodes 2 
Ekonomikas teorijas aktualitātes 5 Starptautiskā ekonomika 2 
  Starptautiskais menedžments 2 
  Eiropas Savienības ekonomiskā un 

politiskā integrācija 
2 

  Nodokļu politika 2 
Sociālā antropoloģija ( izvēles 
priekšmets) 

2 izslēgts  

Komerctiesības. Publiskās tiesības 2 Komerctiesības 2 
Inovācijas (izveles priekšmets) 2 Inovācijas un kreativitāte 2 
Finanses un grāmatvedība 3 Finanses un grāmatvedība 2 
Biznesa (projekta) vadība 2 Projekta vadīšana 2 
Vadībzinība 3 Vadībzinība 2 
Tirgzinība ( izvēles priekšmets) 3 Tirgzinība 2 
Nauda un bankas  2 Banku zinības 2 
Finansu pārvaldība 3 Finansu pārvaldība 2 
Stratēģiskā vadībzinība 3 Stratēģiskā vadībzinība 2 
  Pētnieciskā darba metodoloģija 1 
  Personāla vadība 2 
Prakse 6 Prakse 6 
Maģistra darba izstrāde, aizstāvēšana 20 Maģistra darba izstrāde, aizstāvēšana 20 

Kopā: 57 Kopā: 57 
  Brīvas izvēles C daļa  
  Vadīšanas psiholoģija 2 
  Rašošanas un pakalpojumu procesu 

vadīšana 
2 

  Loģistika/Piegades ķēdes pārvaldība 3 
  Organizāciju  psiholoģija 2 
  Biznesa ētika 1 
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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. 
 Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības 
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 „Kvalitātes rokasgrāmatā” un “Darba rokasgrāmatā”, kuras piejamas visām 
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 uzņēmumā stratēģiju un rast risinājumus 
uzņēmaidarbības 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 tiek pieaicināti Latvijas un ārvalstu uzņēmumu un 
dažu asociāciju vadošie speciālisti. Minēto darbu Nolikumi un izstrādes kārtība detalizēti 
atspoguļota IX. pielikumā. 

 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 regulārs 
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. No 
2007./2008. studiju gada RSEBAA izveidota studiju programmu Padome, kuras galvenais 
mērķi ir sekmēt RSEBAA studiju programmu kvalitāti, paaugstināt studiju efektivitāti, 
starpdisciplināro komunikāciju un nodrošināt attiecīgo studiju programmu attīstīšanu (skat. 
IX.pielikumu). 

Studiju programmas analīzes, pašnovērtēšanas, koriģēšanas un attīstīšanas procesā 
nozīmīga loma ir ne tikai mācībspēku atziņām, bet arī studējošo un darba devēju vērtējumam 
un ierosinājumiem. 
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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 vadības sistēma un tendence tās nemitīgai 

pilnveidošanai ir garantija, lai studiju programmas un to realizācijas process tiktu nemitīgi 
uzlabots. 

RSEBAA Daugavpils filiāles studiju programmas attīstības galvenie virzieni atbilst 
kopējai  RSEBAA attīstības koncepcijai. 

Studiju programmas attīstības galvenie virzieni, kurus nosaka RSEBAA attīstības 
koncepcija laika posmam no 2004.gada līdz 2010.gadam ir sekojoši: 

1. Paplašināt studiju programmas apjomu līdz 80 kredītpunktiem un iekļaut nepieciešamos 
studiju kursus, lai dotu iespēju uzņemt arī studentus ar akadēmisko bakalaura grādu 
sociālajā, dabaszinātnes, inženierzinātnes vai veselības aprūpes nozarē, studiju 
ilgums 4-5 semestri. 

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

3. Veicināt studiju kursu grāmatu, brošūru un lekciju materiālu sagatavošanu. 
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4. Turpināt akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu, lai nodrošinātu 
nepieciešamo doktoru un pamatdarbā strādājošo profesoru īpatsvaru. 

5. 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. 

6. Veicināt pamatdarba RSEBAA mācībspēku īpatsvara palielināšanu studiju programmu 
īstenošanā.  

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

studējošo vidus. 
9. Veikt ikgadēju studiju programmas novērtēšanu, sadarboties ar kvalitātes institūcijām 

Eiropā. 
10. Paplašināt starptautiskās profesionālas prakses iespējas studējošiem. 
11. Veicināt e – studijas. 
12. Regulāri organizēt studējošo dalību RSEBAA zinātniskajās konferencēs, atbalstīt 

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

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

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

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

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

 Pamatojoties uz galveniem virzieniem, paveikto SWOT analīzi, studējošo aptauju un 
ilgāka laika perioda praktisko pieredzi tika izstrādāts sekojošas maģistra studiju programmas 
„Uzņēmejdarbības vadība” attīstības plāns: 

 7.29.tabula 
Pasākums Termiņš 

Maģistra studiju programmas realizācija un attīstība  
Stratēģiskais mērķis – pārakreditēt programmu, palielināt studējošo 
skaitu un pilnveidot studiju procesu. 
1. Veikt studiju programmas pašnovērtējumu un stratēģisko 

plānošanu sadarbībā ar ārvalstu partneriem un darba devējiem. 
2. Pārskatīt studiju kursu saturu saskaņā ar mūsdienu prasībām. 
3. Ieviest jaunus aktuālus izvēles priekšmetus, lai dotu iespēju sekot 

mūsdienu tendencēm uzņēmējdarbībā. 
4. Ieviest konkurences principu izvēles priekšmetiem, lai nodrošinātu 

maksimālu studiju procesa kvalitāti.  
5. Veikt kvalitātes iekšējo auditu.  
6. Izvērtēt studiju programmas satura un apjoma atbilstību tirgus 

prasībām. 
7. Lekciju konspektu, metodisko materiālu  atjaunošana. 

2008.g., decembris 
 
Reizi gadā 
 
Nepārtraukti 
 
Nepārtraukti 
Reizi gadā 
 
Reizi gadā 
2007.g., augusts 
 
 Nepārtraukti 
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8. Datoru lietišķās programmatūras paplašināšana (modelēšanas 
sistēmas). 

9. Mācību programmas elektroniski informatīvās bāzes attīstīšana. 
10. Kompleksās lietišķās spēles ieviešana programmā. 
11. Palielināt informācijas resursu iegūšanas iespējas, paplašināšot 

bibliotēkas fondu ar specializēto literatūru. 
12. Mācībspēku apmaiņa ar sadarbības augstskolām. 
13. Paplašinat studiju programmu apjomu līdz 80 kredītpunktiem, 

ieviešot jaunus studiju kursus 10 kredītpunktu apjomā nepieciešams 
personām ar akadēmisko bakalaura grādu.  

14. Ieviest izvēles kursus:  
- biznesa angļu valoda; 
- ražošanas un pakalpojumu procesu vadīšana; 
- veikt maģistra darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas rezultātu 

analīzi. 
 

2007.g., septembris 
 
Nepārtraukti 
2007.g., decembris  
 
Nepārtraukti 
 
 
2008.g., septembers 
 
 
2007./2008.g. 
2007./2008.g. 
Divas reizes gadā 
 

Akadēmiskā personāla zinātniski-pētnieciskais darbs un attīstība   
1.Iesaistīt jaunus mācībspēkos, īpaši ar doktora grādu pedagoģiskajā 

procesā, radot apstākļus viņu profesionālās un pedagoģiskās 
attīstības iespējām.  

2.Nodrošināt RSEBAA akadēmiskā personāla kvalifikācijas attīstību 
piedaloties starptautiskās konferencēs, semināros, kursos utt.. 

3.Izstrādāt uzņēmējdarbības situācijas aprakstus (cases), piedaloties 
starptautiskā biznesa situāciju rakstīšanas un risināšanas konkursos. 

4.Piedalīties zinātniskos pētījumos, projektos, nodrošināt sadarbību ar 
Latvijas un ārvalstu augstskolām zinātnisko publikāciju veidošanā. 

7.Veicināt RSEBAA mācībspēku ārvalstu pedagoģisko pieredzi, vadot 
nodarbības ārvalstu augstskolās. 

Nepārtraukti 
 
 
Nepārtraukti 
 
2007./2008.g. 
 
 
2007./2008.g.  
Nepārtraukti 

Maģistra studiju programmas materiāltehniskā attīstība  
1.Rast iespēju paplašināt auditoriju skaitu augstskolā. 
2.Modernizēt datoru nodrošinājumu atbilstoši RSEBAA attīstības  

plānam. 

2008.g.septembris 
2008.g., septembris 
 

Sadarbība ar darba devējiem, absolventiem  
1. Darba tirgus pētīšana kopā ar Darba devēju asociāciju. 
2. Sadarboties ar absolventiem. 

Nepārtraukti 
Nepārtraukti 

 

7.10. 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, tai 
skaitā RSEBAA Daugavpils filiāles 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 vadītāji, metodiķi, inženiertehniskais personāls un laboranti. Šī komanda reizi 
nedēļā vadības sapulcēs risina operatīvos un stratēģiskos jautājumos, pieņem lēmumus. 
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 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 55 % studiju 
kursus. RSEBAA detalizēta vadības struktūra pievienota VI.pielikumā. 
 Par maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” nodrošināšanu RSEBAA 
Daugavpils filiālē atbild filiāles direktors A.Nikolajevs, studiju programmu direktore 
Ļ.Nikolajeva, metodiķe O.Petkune. 
 RSEBAA Daugavpils filiāles detalizēta vadības struktūra pievienota tabulā 7.31. 

 
7.30.tabula 

RSEBAA Daugavpils filiāles vadības struktūra  

Nodaļa Amats, vārds, uzvārds Kontakttālrunis Kab. 

Filiāles direktors Dr.oec. Andrejs Nikolajevs 5422681 4 

Sabiedrisko sakaru direktore Dr.phil. Lilija Gorbaceviča 5476753 5 

Studiju programmu vadītāja Dr.oec. Ļubova Nikolajeva 5476753 5 

Grāmatvede Mg.vad. Olga Doloto 5476750 13 

Vadība 

Sekretāre Mg.oec. Ilona Jermaļonoka 5476755 15 

Dienas nodaļa Dienas nodaļas metodiķe Mg.oec. Sandra Zelča 5423712 10 

Vakara nodaļas metodiķe Mg.oec. Gunta Kuternega  5422681 3 
Vakara nodaļa 

Vakara nodaļas metodiķe Tatjana Stoļerova 5422681 3 

Maģistrantūra Maģistrantūras metodiķe Mg.oec. Oļesja Petkune 5476750 29 

Svešvalodu katedra Svešvalodu katedras vadītāja Mg. filol. Marina Maslova 5476754 27 

Bibliotēka Bibliotekāres Marina Radiševska, Inta Gžibovska, 
Diāna Harlovska 

5476754 24 

Sistēmadministrators Mg. sc. ing. Andris Vagalis 5476751 7 
Informācijas 
tehnoloģiju nodaļa Laboranti Viktors Krasovskis, Artis Vanags 5476751 7 

Saimniecības daļas vadītājs Jaroslavs Gorbacevičs 5422681 12 
Saimniecības daļa 

Dežuranti Anna Botore, Jeļena Pupkiene  5476752 1.stāvs 
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I. Pielikums. 
 

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

 
1. Starptautiskā ekonomika 
2. Starptautiskais menedžments 
3. Eiropas ekonomiskā un politiskā integrācija 
4. Nodokļu politika 
5. Skaitliskās metodes 
6. Vadībzinība 
7. Stratēģiskā vadībzinība 
8. Komerctiesības 
9. Personāla vadība 
10. Tirgzinība  
11. Finanses un grāmatvedība 
12. Banku zinības 
13. Inovācijas un kreativitāte 
14. Vadīšanas psiholoģija 
15. Finanšu pārvaldība 
16. Informācijas tehnoloģijas/sistēmas 
17. Projekta vadība 
18. Organizāciju psiholoģija 
19. Biznesa ētika 
20. Ražošanas un pakalpojumu procesu vadīšana 
21. Ekonomika 
22. Finanšu tirgi 
23. Vadības grāmatvedība 
24. Loģistika/Piegādes ķēdes pārvaldība 
25. Pētnieciskā darba metodoloģija 
26. Ekonomikas teorijas aktualitātes 

  



©RSEBAA, 2008                           maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" 
____________________________________________________________________________________________ 

 125

Kursa nosaukums:     STARPTAUTISKĀ EKONOMIKA 
Kursa kods:     ECO53300 
Kursa daļa::        Obligāta A daļa 
Studiju gads:     1. 
Semestris:     2. 
Zinātnes nozare:    Ekonomika 
Zinātnes apakšnozare:  Reģionālā ekonomika  
Kursa apstiprinājuma datums:  2007.gada 15.augustā 
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 

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

 
Kursa autore: Dr.oec. Irina Arļukova 
 
Kursa mērķis: starptautisko ekonomisko attiecību pastāvošo mūsdienīgo formu 
izzināšana. 

Kursa uzdevumi, kas tiek pētīti studiju kursa ietvaros: 
• pasaules ekonomikas iekārtas institucionālie pamati; 
• vienotās pasaules ekonomikas finansu un valūtas telpas funkcionēšanas 

likumsakarības; 
• starptautisko preču un pakalpojumu, ražošanas faktoru, zinātniski tehniskā 

produkta kustības specifika mūsdienu apstākļos; 
• mūsdienīgas starptautiskās ekonomikas integrācijas problēmas; 
• makroekonomikas regulēšanas instrumenti atvērtā ekonomikā pie globālu 

sakaru aktivizācijas nosacījumiem; 
• starptautiskās ekonomikas megaekonomiskās regulēšanas mehānismi 

mūsdienu apstākļos. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināšanas ekonomikā 
 

Kursa saturs: 
1. Studiju kursa „Starptautiskā ekonomika” un metožu apskats. 
2. Saimnieciskās dzīves internacionalizācija un ekonomisku lēmumu pieņemšana. 
3. Pasaules ekonomikas institucionālie subjekti. 
4. Vienotā finansu telpa. 
5. Valūtas telpa un valūtas sistēma. 
6. starptautiskā tirdzniecība un tās vieta starptautiskajā ekonomikā. 
7. Starptautiskā tirdzniecības politika. 
8. Starptautiskā darbaspēka migrācija. 
9. Zinātniski tehniskais produkts un tehnoloģiju starptautiskā apmaiņa. 
10. Kapitāla starptautiskā kustība un tā loma starptautiskajā ekonomikā. 
11. Starptautiskā ekonomiskā integrācija. 
12. Valsts starptautiskie ekonomiskie darījumi un to atainošana maksājumu    

bilancē. 
13. Atvērtas ekonomikas makroekonomiskais līdzsvars. Kopējā līdzsvara modelis 
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(I makroekonomiskā līdzsvara līmenis). 
14. IS – LM – BP modelis (II makroekonomiskā līdzsvara modelis). 
15. AD – AS modelis ( III makroekonomiskā līdzsvara modelis). 
16. Atvērtas ekonomikas makroekonomiskā regulēšana. 
17. Starptautiskās ekonomikas megaekonomiskā regulēšana. Starptautiskās 

 ekonomiskās organizācijas. 
 

Ieteicamā literatūra: 
1. Киреев А.П. Международная экономика. Часть I. Международная 

микроэкономика: движение товаров и факторов производства. -М.: 
Международные отношения, 2000.-416С. 

2. Киреев А.П. Международная экономика. Часть II. Международная 
макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое 
программирование. –М.: Международные отношения, 2000.-488С. 

3. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. – СПб.: Питер, 
2003.-832С. 

4. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. Учебник/Под ред. 
В.П.Колесова и М.Н.Осьмовой.-4-е изд.-М.: Флинта, 2002.-480С. 

 
Papildliteratūra: 

1. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2001.-735С. 

2. Международные валютно-кредитные отношения (конспект лекций).-М.: 
«Изд-во ПРИОР», 2002.-112С. 

3. Международный менеджмент. Учебник для вузов/Под ред. С.Э.Пивоварова.-
СПб.: Питер, 2000.-624С. 

4. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет./Под ред. 
И.С.Королева.-М.: Экономист, 2003.-604С. 

5. Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты.-
М.: Экзамен, 2000.-768С. 

6. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс.-СПб: ПитерКом, 1999.-784С. 
7. Овчинников Г.П. Международная экономика: конспект лекций.-СПб.: 

Издательство Михайлова В.А., 2000.-64С. 
8. Овчинников Г.П. Международная экономика: Учебное пособие.-СПб.: 

Издательство Михайлова В.А., 1999.-390С. 
9. Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учебное пособие.-М.: ИНФРА-М, 

2002.-256С. 
10. Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-

кредитные отношения.-СПб.:Питер, 2001.-272С. 
11. Appleyard D.R., Field A.T. International Economics Trade theory and policy.-

Chicago, 1998. 
12. Salvatore D. International Economics.-New-York, 1998. 
13. Oļevskis Gr. Starptautiskā ekonomika.-Rīga:Jāņa Rozes apgāds, 2000.-188 lpp. 

 
Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijām, maksājumu bilances analīzes), 
praktiskajiem darbiem, konsultācijām un noslēgumā – kontroldarba un rakstiska eksāmena.  

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

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

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

 
Kontroles formas: darbs grupās: apaļā galda diskusijas semināri; aktivitātes un dalība 
semināros un praktiskajos darbos, kontroldarbs un gala eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem pozitīvs 
vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 
darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 
aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 
eksāmens       1  40% 

 
Mācību valoda: krievu 
 
Aktualizēts:  12.09.2007 
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Kursa nosaukums:    STARPTAUTISKAIS MENEDŽMENTS 
Kursa kods:    BUS 53300 
Kursa daļa::     Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:    2. 
Semestris:    2. 
Zinātnes nozare:   Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare:  Uzņēmējdarbības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums: 2008.gada 20.februāriī 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 
   Lekcijas:   18 stundas 

    Semināri:   10 stundas 
    Konsultācijas:     2 stundas 
    Eksāmens:     2 stundas 

 
Kursa autors: Dr. oec., asoc. prof. Kalevs Kants 
 
Kursa mērķis: Veidot studējošos padziļinātu izpratni un zināšanas par globalizācijas 

ietekmi uz vadīšanu un galvenajiem faktoriem, kas ietekmē multi-
nacionālu uzņēmumu pārvaldību. 

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

• saskatīt atšķirības starp internacionalizāciju un globalizāciju un diskutēt par 
pieaugušo integrācijas ietekmi uz pasaules ekonomiku;  

• saprast pasaules ekonomikas norises gaitu un novērtēt starptautisku aģentūru un 
tirdzniecības apvienību ietekmi uz nacionālo ekonomikas politiku, tirgiem un 
firmām; 

• apliecināt padziļinātu izpratni par multi-nacionālu uzņēmumu lomu starptautiskos 
darījumos; 

• izskaidrot un novērtēt argumentus, kas attiecas uz vadīšanas pieredzes apmaiņas 
nepieciešamību ārpus nacionālajām robežām; 

• identificēt faktoru kopumu ar kuriem kompānijas ir saskārušās, realizējot globāla 
līmeņa stratēģiju; 

• izskaidrot un diskutēt par galvenajām tēmām starptautiskajā mārketingā, 
starptautiskajā sagādē un loģistikā, un starptautisko finanšu jomā;  

• demonstrēt padziļinātu izpratni par to, kā nacionālo kultūru atšķirības ietekmē 
vadīšanas procesus un biznesa sakarus; 

• identificēt un novērtēt starptautiskās vadībzinības un  līderības raksturīgās 
iezīmes; 

• strādāt grupā, lai atrastu risinājumus uzņēmumā esošām problēmām; 
• argumentēt par labu kādai situācijai; 
• analizēt kompleksas situācijas.  

Nepieciešamas priekšzināšanas: Ekonomika, Stratēģiskā vadībzinība, Tirgzinība,
      Starptautiskā ekonomikā, Komerctiesībās. 

Kursa saturs: 
1. Internacionalizācija un globalizācija;  
2. Pasaules ekonomika un tās regulēšana; 
3. Eiropas Savienība un citas tirdzniecības apvienības;  
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4. Multi-nacionālu uzņēmumu izveidošana un organizācija;  
5. Vadīšanas konverģences teorijas; 
6. Nacionālo kultūru atšķirības un to ietekme uz vadību un biznesa sakariem; 
7. Starptautiskais mārketings;  
8. Procesu un piegādes ķēžu apvienošana vienā sistēmā ārpus nacionālajām 

robežām; 
9. Starptautiskā vadībzinība un līderība; 
10. Starptautiskie kopuzņēmumi un alianses.  

 
Ieteicamā literatūra: 

1. Rugman A.M. and Hodgetts R.M International Business: A Strategic 
Management Approach (2nd Edition), Harlow: Pearson Education, 2000; 

2. Tayeb M (ed) International Management, Harlow: FT Prentice Hall, 2003 
3. Ingham B., International Economics, A European Focus, Prentice Hall, 2004 
4. Goodetham P.C and Hodgetts, R.M. International Business. A Strategic 

Management Approach, Perason Education, 2000 
5. Hill Ch.W.L. International Business. Competing in the Global Market Place, 

McGraw-Hill/Irwin, 2003 
6. Porter Michael ,The Competitive Advantage of Nations, The Free press, 1990 
7. Медведев А.Г. Международный менеджмент. СПб.: ИМИСП, 2002 384с 

 
Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināri, situāciju analīzes, patstāvīgā darba, ietver vienu 
kontroldarbu, konsultāciju un noslēgumā – rakstisku eksāmenu. 

Studiju kursā tiek sniegtas ne tikai teorētiskās pamatzināšanas, bet to praktiskā 
pielietošana. Docētāja darba ieguldījums un studentu dalība diskusijās par dažādām 
problēmām un aspektiem, izmantojot situāciju analīzes un video materiālus. Stratēģija – 
izmantojot studentu darba pieredzi, palīdzēt viņiem piemērot teoriju vadības problēmu 
risināšanai un darbības politikai. 

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

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

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

 
Kontroles formas: kontroldarbs, prezentācijas, gala eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem pozitīvs 
vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:       Skaits:  Īpatsvars: 
  kontroldarbs      1  30% 
  prezentācija      1 ` 20% 
  eksāmens      1  50% 

 
Mācību valoda: latviešu, krievu 
Aktualizēts:  10.01.2008. 
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Kursa nosaukums: EIROPAS POLITISKĀ UN EKONOMISKĀ INTEGRĀCIJA 
Kursa kods:     EUR53000  
Kursa daļa: Ierobežota izvēles B DAĻA 
Studiju gads: 1.,2. 
Semestris: 1.,3. 
Zinātnes nozare: Politoloģija 
Zinātnes apakšnozare:  Starptautiskā politika 
Kursa apstiprinājuma datums:     2008.gada 20. februārī 
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 / Iegūstamās zināšanas: 

• 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. 
 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. 
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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. 

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

 Ieskaite    1  15 % 
 Referāts    1  25 % 
 Eksāmens    1  60 % 
 
Studiju valoda: latviešu. 
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Kursa nosaukums:    NODOKĻU POLITIKA 
Kursa kods:    TAX 53300 
Kursa daļa::     Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:    1. 
Semestris:    2. 
Zinātnes nozare:   Ekonomika 
Zinātnes apakšnozare:  Latvijas tautsaimniecība 
Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 3.septembrī 
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 

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

 
Kursa autors: Dr. oec., prof. Lūcija Kavale 

Kursa mērķis: Dot izpratni par nodokļu lomu valsts ekonomikā un tās regulēšanā. 
Iepazīties ar nodokļu politikas saturu un tas veidošanas instrumentiem. Apgūt 
iemaņas nodokļu politikas veidošanā konkrētos ekonomiskajos apstākļos. Analizēt 
globalizācijas ietekmi uz nacionālajām nodokļu sistēmām. Analizēt Eiropas 
Savienības nodokļu politiku un tās ietekmi uz Latvijas nodokļu politiku. 

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

• izzināt nodokļu elementus un to darbības principus; 
• saprast nodokļu ietekmi uz ekonomiku; 
• apgūt iemaņas analizēt nodokļu aplikšanas starptautiskās problēmas 
      globalizācijas apstākļos; 
• apgūt iemaņas kritiski vērtēt un veidot nodokļu politiku konkrētā 
      ekonomiskajā situācijā. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: Ekonomikā un Komerctiesībās. 
 

Kursa saturs: 
 
1.tēma. NODOKĻI – VALSTISKĀS REGULĒŠANAS INSTRUMENTS. 
 Valsts loma ekonomikā un tās saistība ar nodokļu sistēmu. Nodokļi – valstiskās 
regulēšanas instruments un valsts ieņēmumu avots. Nodokļu attīstība. Nodokļu elementi: 
subjekts, objekts, likmes, atvieglojumi un atlaides, sankciju sistēma, samaksas termiņi un 
kārtība. Tiešie un netiešie nodokļi. Nodokļu “iezīmēšana”. Nodokļu elementu 
izmantošanas iespējas noteiktu valsts mērķu sasniegšanā. Nodokļu klasifikācija, principi, 
funkcijas. Nodokļu slodzes jēdziens. Nodokļu brīvdienas, paradīze, kredīti, “ķīlis”, 
Laffera līkne, neitrālā aplikšana. Nodokļu konkurence, tās ietekme uz ekonomiku. 
2.tēma. NODOKĻU POLITIKAS RAKSTUROJUMS 
 Nodokļu politikas būtība, saturs un subjekts. Nodokļu politikas mērķi un principi. 
Nodokļu politikas realizācijas instrumenti. Nodokļu politiku ietekmējošie faktori: 
administratīvie, ekonomiskie, sociālie, politiskie, starptautiskie. Nodokļu aplikšanas 
starptautiskās problēmas – dubultā aplikšana ar nodokļiem. 
3.tēma. LATVIJAS NODOKĻU SISTĒMA UN POLITIKA 
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 Latvijas nodokļu sistēmas attīstība pirms iestāšanās ES. Latvijas nodokļu politikas 
attīstība pēc iestāšanās Eiropas Savienību. Latvijas patreizējās nodokļu sistēmas analīze 
(visi nodokļi un nodevas). Valsts un pašvaldību nodokļi un nodevas. Latvijas nodokļu 
politikas vērtējums salīdzinājumā ar citām valstīm. Starptautisko institūciju ietekme uz 
Latvijas nodokļu politiku – Eiropas Savienība, Starptautiskais Valūtas fonds, Pasaules 
Tirdzniecības organizācija. 
4.tēma. NODOKĻU ADMINISTRĒŠANA 
 Nodokļu administrēšanas loma nodokļu politikas realizācijā. Nodokļu 
administrēšanas modernizācija. Administrēšanas funkciju modelis. Nodokļu audits. 
5.tēma. MUITAS POLITIKA 
 Muitas nodokļa būtība un funkcijas. Muitas tarifu veidi un to izmantošanas 
metodes. Starptautiskie muitas līgumi un vienošanās. Muitas politikas loma iekšējā tirgus 
aizsardzībā. Protekcionisms un brīvs tirgus. Ārpus tarifu ierobežojumi starptautiskajā 
tirdzniecībā. Antidempinga politikas būtība. Muitas politika pēc iestāšanās ES.  
6.tēma. EIROPAS  SAVIENĪBAS NODOKĻU POLITIKAS ANALĪZE 
7.tēma GLOBALIZĀCIJA UN NODOKĻU POLITIKA 
 
Ieteicamā literatūra: 

Pamat literatūra: 
1.Nodokļu sistēmas izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijā. 
A.Orehova. 2001. 
2.Nodokļu politika. L.Kavale. Valsts Administrācijas skola. 1998. 
3.Nodokļi Latvijā 2004. I.Kodoliņa, Turība. 2004. 
4.Tax Policy Handbook. Parthasarathi Shome, IMF, 1995. 
5.International Taxation in an Integrated World. Jacob A.Frenkel, 1992. 
7.Likumi, lēmumi u.c. oficiālie dokumenti par attiecīgajiem jautājumiem. 
8.Periodika: Latvijas Vēstnesis, ž.Kapitāls, Diena, Dienas Bizness, Bilance. 
9.Nodokļi Latvijā. Analīze un praktiski ieteikumi. O.Lukašina, 2003. 
10.Mūsdienu nodokļu teorija. E.Sīpola, 2002. 
11.Latvijas Republikas budžets: vakar, šodien, rīt. G.Rešina, 2003. 
12.Valsts ieņēmumu teorijas pamati. V.Andrejeva, K.Ketners.2007 
13.Taxation in a Global Economy. Andreas Haufler.2001. 
14.Atsevišķu nodokļu prakses skaidrojumi. O.Lukašina.2003. 
15.Nodokļu teorijas pamati. Ketners K. RTU.2006.172 lpp. 
16.Nodokļu ieņēmumu modelēšana. Ketners K. RTU.2006.68.lpp. 
17.Nodokļu un nodevu vēsture Latvijā. Urtāns A. 2003.88 lpp. 
18.Nodokļu plānošana.K.Ketners.2007. 
19.Eiropas nodokļi Latvijā.K.Jarva,J.Butāne, I.Zīrape.2004. 

 
Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, praktiskajām nodarbībām, situāciju analīzes, mājas darba 
izstrādē, konsultāciju un noslēgumā – rakstisku eksāmenu. 

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

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

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

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

 
Kontroles formas: viens kontroldarbs; gala eksāmens. 
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Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem pozitīvs 
vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:               Skaits:         Īpatsvars: 
mājas darbs        1  30% 
eksāmens       1  70% 

 
Mācību valoda: latviešu 
Aktualizēts:  10.01.2008. 
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Kursa nosaukums   SKAITLISKĀS METODES 
Kursa kods:    MAT 53300  
Kursa daļa:     Obligāta A daļa 
Studiju gads:     1. 
Semestris:    1. 
Zinātnes nozare:   Matemātika 
Zinātnes apakšnozare:  Skaitliskā analīze 
Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 7.maijs 
Institūcija, kas apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontakstundas un studentu 

patstāvīgais darbs. 
 

Lekcijas:  34 stundas 
Praktiskās nodarbības: 25 stundas 
Konsultācijas: 2 stundas 
Eksāmens: 3 stundas 

 
Kursa autors: Dr.math. prof. Māris Buiķis 
 

Kursa mērķis: attīstīt maģistrantu izpratni par skaitlisko metožu lomu un iespējām dažādu ar 
 biznesu saistītu uzdevumu un problēmu risināšanā. 

 
Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas: 

• sniegt pamatzināšanas un nodrošināt iemaņas svarīgāko finanšu matemātikas uzdevumu 
risināšanā; 

• iepazīstināt studentus ar optimizācijas uzdevumu matemātisko modeļu 
        veidošanas principiem un to risināšanu ar datoru palīdzību; 
• sniegt zināšanas un nodrošināt iemaņas lēmumu pieņemšanā nenoteiktības    apstākļos. 

  
Nepieciešamās priekšzināšanas: Elementārā matemātika vidusskolas kursa apjomā, Ekonomika, 
     Informācijas tehnoloģijas / sistēmas. 
 
Kursa saturs: 

1. Finansu matemātikas pamatjēdzieni-intereses likme, vienkāršie un saliktie procenti, 
diskontēšana.  

2.  Maksājumu plūsmas. 
3.  Kredītu dzēšanas uzdevumi. Uzkrāšanas uzdevumi. 
4.  Investīciju projektu NPV un IRR. 
5.  Lineārās programmēšanas pamati. 
6. Atvasinājuma jēdziens un tā izmantošana vienkāršāko optimizācijas uzdevumu     

risināšanā. 
7.  Varbūtību teorijas pamatjēdzieni. Klasiskā shēma, Bernulli formula. 
8.  Gadījuma lielumi. Sagaidāmā vērtība un dispersija. Binomiālais, Puasona, normālais 

un eksponenciālais gadījuma lielumi. 
9. Matemātiskās statistikas pamatjēdzieni. Histogramma, parametru novērtēšana. 
10. Vienkāršā lineārā regresija. Korelācijas koeficients. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. Buiķis M. Finanšu matemātika, RSEBAA, Rīga 2004. 
2. Počs R. Kvantitatīvās metodes ekonomikā un vadīšanā, RTU, Rīga, 2003. 
3. Grīnglazs L, Kopitovs J. Matemātiskā statistika, RSEBAA, Rīga 2003. 
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4. Amir D. Aczel. Complete Business Statistics, IRWIN, INC., 1989. 
 

Papildliteratūra: 
1. Orlovska A. Statistika, Rīga 2004. 

 
Studiju metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, darbs ar MS EXCEL. 

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• mācību grāmatas; 
• izdales materiāli; 
• metodiskie norādījumi; 

 
Kontroles formas: kontroldarbs (patstāvīgais darbs), eksāmens. 
 
Kursa novērtējuma struktūra 

•     patstāvīgais darbs                        60% 
•     eksāmens                                     40%  

 
Mācību valodas: latviešu, krievu. 
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Kursa nosaukums:   VADĪBZINĪBA 
Kursa kods:    MAN 53310 
Kursa daļa:    Obligāta A daļa 
Studiju gads:    1. 
Semestris:    2. 
Zinātnes nozare:   Vadībzinība 
Zinātnes apakšnozare:  Uzņēmējdarbības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 7.maijā 
Institūcija, kas apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: atbilst 3 kredītpunktiem (vai 4,5 ECTS). To veido 48 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgais darbs. 
Lekcijas:  33 stundas 
Praktiskās nodarbības: 10 stundas 
Konsultācijas: 2 stundas 
Eksāmens: 3 stundas 

 
Kursa autori:  Dr.oec., asoc. prof. Boriss Kurovs, Mg. vad., docents Vitauts Liede  
 
Kursa mērķis: Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par vadībzinību, vadīšanas funkcijām 

un vadīšanas principu praktisku pielietošanu, attīstīt maģistrantu izpratni par 
vadītāja lomu , uzdevumiem un atbildību organizācijās. 

 
Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas: 

• veidot izpratni par organizācijas vadīšanu kopumā, apzināt izcilāko vadībzinību 
teorētiķu un praktiķu ieguldījumu priekšstatu veidošanā par vadīšanas būtību; 

• apgūt teorētiskas zināšanas par vadītāja lomu un uzdevumiem organizācijā,  gūt 
detalizētu priekšstatu par veicamajām vadīšanas funkcijām; 

• sagatavotos turpmākām patstāvīgam padziļinātām vadībzinību atziņu studijām un to 
praktiskai pielietošanai organizācijās; 

• iegūt praktiskas iemaņas vadīšanas situāciju novērtēšanā un patstāvīgām vadībzinību 
atziņu studijām un to pielietošanai. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Ekonomika, Informācijas tehnoloģijas/sistēmas. 
 
Kursa saturs: 

1. Mūsdienu vadīšanas raksturojums. Vadīšanas attiecību būtība. 
2. Vadītāja loma un pamatuzdevumi. Vadīšanas māksla. 
3. Vadīšanas teorijas attīstība un tās nozīmīgākie pārstāvji. 
4. Organizācijas uzbūve. Iekšējā un ārējā vide, to pamatelementi. 
5. Vadīšanas vispārējās funkcijas, to kopsakars. 
6. Organizācijas mērķu un plānu sistēma. 
7. Organizācijas struktūras izveide un vadītāja pilnvaras. 
8. Vadītāja darbs ar personālu. Koordinēšanas būtība. 
9. Vadības stils, to ietekmējošie faktori. 
10. Komunikācija organizācijā. 
11. Motivēšanas modeļi, to pielietošana. 
12. Kontroles pamatprincipi. 
13. Pārmaiņas organizācijā, to vadīšana. 
14. Pārmaiņu vadīšana organizācijā. 
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Ieteicamā literatūra: 
1. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. – Rīga: Vaidelote 2001. 
2. Ukolovs V, Mass A., Bistrjakovs I. Vadības teorija. – R.: Jumava, 2006. 
3. Vadībzinības rokasgrāmata. R.Hellera red. – R.: Zvaigzne ABC, 2005. 
4. Robbins, Stephen P., Coulter Mary. Management. Sixth edition. – Prentice Hall, 

Inc.2003. 
5. Сравнительный менеджмент. Под ред. Пивоварова С.Е.- Питер, 2006. 
6. Крейнер С. Библиотека избранных трудов о бизнесе.- Олимп-Бизнес, М., 2005. 
 

Papildliteratūra: 
1. Daft Richard. Management. 6th edition. Thomson Learning, 2003. 
2. Schein, Edgar H. Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass Publishers. 
3. Мильнер Б.З. Теория организации: учебник. 5-ое изд.- М.: ИНФРА-М, 2006. 
4. Адизес К. Ицхак. Управление жизненным циклом корпорации.- Питер, 2007. 
5. Адайр Дж. Исскуство управлять людьми и самим собой.-Эксмо, М.,2006. 

 
Studiju metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības. 
 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• mācību grāmatas; 
• izdales materiāli; 
• situācijas analīzei. 

 
Kontroles formas: kontroldarbs, patstāvīgais darbs, eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra) 

• kontroldarbs  10% 
• patstāvīgais darbs  30 % 
• eksāmens   60%  

 
Mācību valoda: latviešu, krievu 
 
Aktualizēts:      24.05.07. 
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Kursa nosaukums:     STRATĒĢISKĀ VADĪBZINĪBA 
Kursa kods:     MAN53300 
Kursa daļa::        Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:     1. 
Semestris:     2. 
Zinātnes nozare:    Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare:   Uzņēmējdarbības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums:  2007.gada 7.maijā 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 
Lekcijas 19 stundas 

Praktiskās nodarbības 10 stundas 

Eksāmens 3 stundas 

 

Kursa autore: Dr.oec., asoc. prof. Anderjs Čirjevskis 
 
Kursa mērķis: Stratēģiskās vadībzinības kurss piedāvā iespēju paradīt studentiem dažādas 
koncepcijas, instrumentus un analīzes elementus stratēģijas izvēlē, kurus parasti pielieto 
uzņēmumi stratēģijas formulēšanas un ieviešanas procesā. 
 
Kursa uzdevumi:  
• Veidot prasmi veikt globālu uzņēmuma diagnostiku (organizatorisko un funkcionālo 

diagnostiku), uzņēmuma darbības stratēģisko pozīciju izpēti, kura parāda uzņēmuma iespējas 
attīstīties starptautiskā līmenī; 

 
• Veidot prasmi izstrādāt ilgtermiņa termiņa uzņēmuma attīstības stratēģiju (attīstības tempa 

izvēle, darbības veidu izvēle), kā arī izstrādāt uzņēmuma starptautiskās attīstības stratēģiju 
(prioritāte valstu jeb zonu izvēlē, izstrādāt paņēmienus iekļūšanai ārējā tirgū); 

 
• Veidot prasmi pārveidot stratēģiju par darbības plānu, izmainot uzņēmuma organizatorisko 

struktūru, izmainot uzņēmuma kultūru no tāda viedokļa, kā globāla kompetences 
pilnveidošana, lai sasniegtu panākumus uzņēmuma starptautiskā attīstībā, pārvest darbības 
plānu finansiālā plānā. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: Vadībzinība, Mārketings, Finansu grāmatvedība, Finansu 
pārvaldība, Personāla vadība. 
 
Kursa saturs: 
1. Stratēģiskās vadības būtība, uzdevumi, loma. 
2.  Stratēģiskā vadības process. 
3.  Ārējas vides analīze. 
4.  Resursu un atšķirīgas prasmes analīze. 
5.  Stratēģiskā pozicionēšana un konkurētspējīgas priekšrocības. 
6.  Biznesa līmeņa stratēģijas.  
7.  Korporatīva un starptautiska līmeņa stratēģijas. 
8.  Stratēģijas novērtēšana un izvēle.  
9.  Stratēģijas iedibināšana, to realizēšana un kontrole  
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10.Uz zināšanām balstītas Latvijas ekonomikas stratēģiskās iezīmes. 
 

Ieteicamā literatūra: 
1. Jānis Caune. Andrejs Dzedons. Leonids Pētersons. Stratēģiskā vadīšana. Kamene. 

2000А.А.  
2. Томсон, А.Дж. Стрикленд. Стратегический менеджемент: концепции и ситуации для 

нализа, 12 издание. Вильямс. 2005. 
3. Дэвид А. Аакер. Стратегическое рыночное управление. Бизнес-стратегии для  

успешного менеджмента. Питер. 2002 
4. G.Jonson, K.Scholes Exploring Corporate Strategy (Seven Edition) Prentice Hall, 2005 
5. F.David. Strategic Management. 2005. Prentice hall, 2005. 
6. M. Портер. Конкуренция. Издательский дом «Вильямс», 2000 
7. Г. Минцберг и др. Стратегический процесс. Питер. 2001 
8. Г. Минцберг и др. Школы стратегий. Питер. 2001 
9. Г. Минцберг. Создание эффективной организации. Структура в кулаке. Питер. 2001 
 
Papildliteratūra: 
1. Ф. Котлер. Маркетинг. Менеджмент. 10 издание. “The millennium edition”. Питер 

2001 
2.  И. Ансофф. Новая корпоративная стратегия. Питер. Сант – Петербург. 1999 
3.  Дойль Менеджмент. Стратегия и тактика. Питер. 1999 
4.  Р.Кох. Менеджмент и финансы от А до Я. Питер. 1999 
 

Studiju metodes: 
Kurss sastāv no teorētiskām lekcijām, kuru uzdevums ir sniegt maģistrantiem metodisku ievirzi 
problēmsituāciju patstāvīgām un padziļinātām studijām, kas attiecas uz lietišķo situāciju izpēti 
un analīzi, uz kursa teorētisko izpratni un ta pielietošanu praksē un, kura pamatā ir maģistrantu 
patstāvīgais darbs un iespēja mācīties veikt uzņēmumu arējās vides un iekšējas vides analīzi, 
izvēlēties uzņēmuma tālāko stratēģiju attīstību. Veikt praktiskās nodarbības, kurās tiek risināti 
praktiskie uzdevumi un analizētas dažādas situācijas grupās vai individuāli.  

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

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

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

 
Kontroles formas: darbs grupās: mājas darbs ar prezentāciju seminārā; aktivitāte un dalība 
semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

 
Novērtēšanas forma:             Skaits:         Īpatsvars: 
darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1 25% 
aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1 25% 
eksāmens       1 50% 

 
Mācību valoda: latviešu, krievu. 
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Kursa nosaukums: KOMERCTIESĪBAS 
Kursa kods: LAW 53300 
Kursa daļa:    Obligāta A daļa 
Studiju gads:    1.,2. 
Semestris:    2.,3. 
Zinātnes nozare:    Juridiskā zinātne 
Zinātnes apakšnozare:   Civiltiesības 
Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 24.oktobris 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 3 kredītpunktiem. To veido 48 kontaktstundas un maģistrantu  
 patstāvīgās studijas 
 

Lekcijas:   30 stundas 
Semināri:   8 stundas 
Praktiskās nodarbības: 5 stundas 
Konsultācijas:   2 stundas 
Eksāmens:   3 stundas  

 
Kursa autors:. docents Valentīns Muravjovs 
 
Kursa mērķis: 

• Veidot maģistrantiem izpratni par komercdarbības tiesisko regulēšanu un tiesību 
normu praktisko pielietošanu. 

 
Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas: 

 izskatīt Latvijas un Starptautisko tiesību normu sistēmas, kas regulē komercdarbību; 
 apgūt zināšanas par uzņēmējdarbības formām Latvijā un pasaulē, izanalizēt katras 

formas izmantošanas iespējas, izvēles kārtību, pozitīvās un negatīvās puses; 
 apgūt zināšanas par transnacionālās uzņēmējdarbības formām, īpaši Eiropas Savienības 

apstākļos; 
 veidot izpratni par reorganizācijas, likvidācijas un maksātnespējas procedūrām 

komercdarbībā. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: pamatzināšanas tiesību zinībās un ekonomikā. 
 
Kursa saturs: 

1. Tiesību normas un tiesību sistēmas pasaulē. Komerctiesības kā tiesību nozare. 
Komerctiesību avoti. 

2. Komerctiesību subjekti – fiziskās un juridiskās personas, personu tiesībspēja un 
rīcībspēja. 

3. Uzņēmējdarbības un komercdarbības jēdziens. Komersantu veidi un citi uzņēmējdarbības 
subjekti. 
Komercdarbības un uzņēmējdarbības reģistrācijas  

4. Fizisko personu uzņēmējdarbības formas. 
IK- Individuālais komersants 
IU, ZS, ZvS – fiziskās personas uzņēmumi 
IK, IU, ZS, Zvs reģistrācijas un izmantošanas noteikumi. 

5. Personālsabiedrības 
Personālsabiedrības PS un komandītsabiedrības KS dibināšanas kārtība. Tiesiskās 
attiecības personālsabiedrībās 

6. Kapitālsabiedrības. 
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SIA un AS dibināšanas kārtība, pamatkapitāla veidošanas noteikumi. Pārvaldes 
institūcijas, to kompetence. 

7. Komercsabiedrību reorganizācija un likvidācija, SIA apvienošanas kārtība, SIA 
sadalīšana un SIA pašlikvidācijas kārtība. 

8. Pārējie uzņēmējdarbības subjekti. Kooperatīvas sabiedrības saimnieciskās darbības 
noteikumi. 
Biedrību un nodibinājumu saimnieciskā darbība. 

9. Ārvalstu investīcijas uzņēmējdarbībā. Ārvalstu uzņēmēju darbības noteikumi Latvijā. 
Komercdarbības formas ārvalstu uzņēmējiem, to izvēles kārtība. 

10. Ārzonu kompāniju izmantošana komercdarbībā. Ārzonu jurisdikciju īpatnības. 
Komerciālās darbības ierobežojumi Latvijā. 

11. Komercsabiedrību reorganizācija un likvidācija. SIA apvienošanas, sadalīšanas un 
pārveidošanas kārtība. Reorganizācijas sekas. 
SIA pašlikvidācijas kārtība. 

12. Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrības maksātnespējas process. Problēmas risinājuma 
varianti: mierizlīgums, sanācija un bankrotēšana. Kreditoru prasījumu apmierināšanas 
kārtība visos variantos 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. LR likumdošana 
Komerclikums 
Likums „Par uzņēmējdarbību” 
Civillikums „Saistību tiesības” u.c. 

2. A.Strupišs. „Komerclikuma komentāri” Rīga, 2003. 
3. K.Torgāns. Civillikuma komentāri. Ceturtā daļa. Saistību tiesības. Rīga, 2000. 
4. A.Veide. Komerclikuma būtiskākās nostādnes no kreditoru viedokļa. Rīga, 2001. 
5. V.Frīdenfelds. Ofšors. Darbība un pielietojuma mehānismi. Rīga, 2001. 
6. D.Davidson. Comprehensive Business Law. Principles and Cases. USA, 1987. 
7. Г.Дейвис. Право внутреннего рынка Европейского Союза. Киев, 2004. 
8. А.Бушуев. Коммерческое право зарубежных стран. СПб., 2003. 
9. И.Ершова. Предпринимательское право. Москва, 1999. 
10. Дж.Пеппер. Практическая энциклопедия международного налогового и 

финансового планирования. Москва, 1999. 
 
Papildu informācijas avoti: 

www.ur.gov.lv 
www.lursoft.lv 

 
Studiju metodes: Kurss sastāv no lekcijām, semināriem un diskusijām un ar pieredzes apmaiņu 
starp maģistrantiem, praktiskajiem darbiem ar konkrētas situācijas analīzi un rekomendāciju 
izstrādāšanas komercdarbības praksei, konsultācijām un noslēgumā – rakstveida eksāmens. 
Studiju kursa galvenais akcents – tiesību normu praktiskās pielietošanas problēmu izskatīšana un 
risinājumu variantu novērtēšana..  
 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

 Informatīva rakstura izdales materiāls par komercdarbības formām Latvijā un pasaulē ( 
ar salīdzinājuma komentāriem); 

 Metodiskās rekomendācijas un norādījumi studējošiem; 
 Augstskolas materiāli – tehniskais nodrošinājums 

 
Kontroles formas: patstāvīgais mājas darbs (referāts) vai kontroldarbs, aktivitāte semināros un 
diskusijās, eksāmens.  
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Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
  
 Novērtēšanas forma:              Skaits:         Īpatsvars:  

 Patstāvīgais darbs (referāts) vai kontroldarbs   1   40 %  
 Aktivitāte semināros un diskusijās   1  10 %  
 Eksāmens      1  50 %  

 
Apmācības valoda:  latviešu, krievu. 
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Kursa nosaukums:    TIRGZINĪBA 
Kursa kods:    MAR53300 
Kursa daļa::       Ierobežotas izvēles B DAĻA 
Studiju gads:    1. 
Semestris:    2. 
Zinātnes nozare:   Ekonomika 
Zinātnes apakšnozare:  Tirgzinība  
Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 7.maijā 
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 
Praktiskās nodarbības: 7 stundas 
Konsultācijas: 2 stundas 
Eksāmens: 3 stundas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Nepieciešamās priekšzināšanas: makroekonomika, mikroekonomika, vadībzinības, sociālā 
     psiholoģija. 
 
Kursa saturs: 
1. Uzņēmuma mērķis, vide un mārketings. 
2. Pētījumi un informācija. 
3. Tirgus, tā ietilpība un segmentācija. 
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4. Produkts un tā dzīves cikls. 
5. Produkta pozīcija un zīmols (brends). 
6. Pakalpojumu mārketings. 
7. Cenu veidošana. 
8. Vieta un sadales kanāli.  
9. Veicināšana. 
10. Mārketinga vadīšana. 
 
Ieteicamā literatūra: 
1. J.Ē.Niedrītis. Mārketings. Trešais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. – R., Turība: 

2005. 
2. V.Praude, J.Šalkovska. Mārketinga komunikācijas. – Vaidelote: 2005. 
3. P.Kotler, K.L.Keller. Marketing Management. 12th edition. – Pearson Education: 2006. 
4. P.Doyle, P.Stern. Marketing Management and Strategy. 4th edition. – Pearson Education: 

2006. 
5. П. Дойль, Ф.Штерн. Маркетинг менеджмент и стратегии; 4-е издание -  ПИТЕР: 2007 
6. Ф.Котлер, К.Л. Келлер. Маркетинг менеджмент. 12 –e издание -  ПИТЕР: 2006 
7. Л.Бахмане. Основы маркетинга  и маркетингового управления. TSI, 2003 

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

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

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

Эксмо: 2006 
 
Studiju metodes:  
Kursā studentiem lekciju un aktīvo dialogu ceļā tiek sniegtas zināšanas par programmā 
ietvertajām tēmām, pārrunājot arī pirms tam speciālajā literatūrā patstāvīgi apgūtā materiāla 
atziņas, lai padziļinātu izpratni par attiecīgo materiālu un tā praktisko pielietojumu, lai sekmētu 
studentu uzstāšanās un diskusijas prasmes attīstību. Patstāvīgā darba izstrādāšana, prezentēšana 
un aizstāvēšana savukārt tiek vērsta uz to, lai apgūtu iemaņas strādāt grupā, apgūtu pētniecības 
metodes un argumentēšanas, kā arī ekonomiskās pamatošanas praksi. 
 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• izdales materiāli; 
• mācību grāmatas; 
materiāli tehniskais nodrošinājums  

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

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

 
Mācību valoda: latviešu un krievu. 
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Kursa nosaukums:    FINANSES UN GRĀMATVEDĪBA 
Kursa kods:    FIN 53300 
Kursa daļa::     Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:    1. 
Semestris:    2. 
Zinātnes nozare:   Ekonomika 
Zinātnes apakšnozare:  Grāmatvedības un uzskaites teorija 
Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 3.septembrī 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 3 kredītpunktiem (vai 4,5 ECTS). To veido 48 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 
                                 Lekcijas:                   30 stundas 

                                  Praktiskās nodarbības:      13 stundas 
                                  Konsultācijas:                       2 stundas 
                                  Eksāmens:                             3 stundas 

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

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

• izzināt finanšu būtību un nozīmi 
• saprast finanšu grāmatvedības vietu (tās lomu) uzņēmuma vadīšanas sistēmā. 
• apgūt finanšu pārskatu rādītāju veidošanās kārtību: prasības, noteikumus un 
metodes. 
• apgūt iemaņas grāmatvedības uzskaites informācijas apstrāde un finanšu 
pārskatu sastādīšanā. 
• iepazīstināt ar finanšu uzskaites organizēšanas kārtību un efektīvas uzskaites 
politikas izstrādāšanu uzņēmumā. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināšanas ekonomikā un komerctiesībās. 
 

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

saturs, sastādīšanas principi un izmantošanas (lēmumu pieņemšanai) iespējas. 
2. Grāmatvedības uzskaites pamati: uzskaites objekti, uzskaites metode. 
3. Saimniecisko procesu uzskaites organizācijas īpatnības: sagāde, ražošana, 

realizācija.  
4. Finanšu rezultātu aprēķins un uzskaite. 
5. Pārskats par naudas plūsmu. 
6. Praktiskās situācijas analīze un finanšu pārskata sagatavošana. 

 
Ieteicamā literatūra: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

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

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

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

 
Mācību valoda: latviešu 
Aktualizēts:  10.01.2008. 
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Kursa nosaukums:                      BANKU ZINĪBAS 
Kursa kods:     BAN53100  
Kursa daļa::        Obligātā  A DAĻA 
Studiju gads:     1. 
Semestris:     1. 
Zinātnes nozare:    Ekonomika 
Zinātnes apakšnozare:   Finanses un kredīts 
Kursa apstiprinājuma datums:  2007.gada 7.maijā 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 
 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 
 

Lekcijas:   21 stundas 
                                  Praktiskās nodarbības:  8 stundas 
                                  Eksāmens:                                 3stundas 

 
Kursa autore: Mg. vad., docents Vitauts  Liede 
 
Kursa mērķis: Veidot studentiem padziļinātu izpratni un zināšanas par banku nozari, 
tās stabilitāti, komercbanku darbību un pārvaldīšanas īpatnībām.  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju 
kursu, studējošie: 
• izprastu komercbanku darbības būtību un nozīmi; 
• iepazītos ar banku sistēmas problēmām un to risinājumu Latvijā; 
• apgūtu zināšanas par banku darbības ierobežojumiem un to politiku; 
 

Nepieciešamas priekšzināšanas: bakalaura līmeņa pamatzināšanas ekonomikā 
 

Kursa saturs: 
1. Komercbanku attīstības tendences. 
2. Latvijas banku sistēmas attīstības raksturojums. 
3. Komercbanku aktīvi, to struktūra. 
4. Komercbanku pasīvi, to struktūra. 
5. Latvijas komercbanku kredītportfelis. 
6. Banku darbības rādītāji un pelnītspēja. 
7. Banku darbības riski, to vadīšana. 
8. Banku kapitāla pietiekamība, pamatprasības. 
9. Banku stratēģija un tās plānošana. 
10. Banku konkurētspējas novērtēšana un tirgus segmentācija. 
11. Banku finanšu analīzes pamatrādītāji. 
12. Normatīvās prasības banku darbībai. 
13. Banku sistēmas finanšu stabilitāte. 
14. Latvijas bankas vieta un loma banku sistēmā. 
15. FKTK pamatuzdevumi banku uzraudzībā. 
16. Banku reitingu būtība un noteikšana. 
17. Banku darbības audits un gada pārskats. 
18. Bāzele II un tās prasības bankas pārvaldīšanai. 
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Ieteicamā literatūra: 
 
1. Briede I. Banku finanšu pakalpojumi. R.: 2000. 
2. LR Kredītiestāžu likums. 
3. Saksonova. S. Banku darbība. R., LKA, 2007. 
4. Лаврушин О. Банковское дело. М.: Финансы и статистика, 2005. – 672 c. 
5. 5.Основы банковской деятельности. Под ред. К.Р.Тагирбекова. М., 2005., 
 
Papildliteratūra: 
 
1. Dzintare Z. Banku grāmatvedība. R.: Turība, 2000. – 152 lpp. 
2. Kutuzova O. Finanses un kredīts. R.: Turība, 2001. – 128 lpp. 

 
   Periodiskie izdevumi: 
 
1. Averss un Reverss (Latvijas Bankas izdevums). 
2. Latvijas Bankas monetārie biļeteni. 
3. www.fk.lv – Finansu un kapitāla tirgus komisija. 
4. www.bank.lv – Latvijas Banka. 
5. www.bankasoc.lv – Latvijas komercbanku asociācija. 

 
Studiju metodes: Kurss sastāv no lekcijām, praktisko darbu prezentācijas; diskusija 
par situatīviem praktiskiem piemēriem un noslēgumā – rakstiska eksāmena. Studiju 
kursā tiek sniegtas teorētiskās un praktiskās zināšanas, kuras akcentētas uz izpratni 
un zināšanu praktisku pielietošanu. 

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem; 
• metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 
• augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums;  
• internets. 

 
Kontroles formas: darbs grupās: mājas darba prezentācija seminārā; aktivitāte un dalība 
diskusijās, gala eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem pozitīvs 
vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 
darbs grupā un mājas darba prezentācija    1  30% 
eksāmens       1  70% 

 
Mācību valoda: latviešu 
 
Aktualizēts:  20.04.2007 
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Kursa nosaukums:    INOVĀCIJAS 
Kursa kods:    INN53010  
Kursa daļa::       Obligāta A DAĻA 
Studiju gads:    1. 
Semestris:    2. 
Zinātnes nozare:   Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare:  Uzņēmējdarbības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 07.maijā 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 48 

stundas maģistrantu patstāvīgās studijas. 
Kontaktstundas: 

Lekcijas:   14 stundas 
 Semināri:   6 stundas 

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

 
Kursa autore: Mg. paed. Gundega Lapiņa 
 
Kursa mērķis: Veidot studentiem izpratni un zināšanas par inovāciju kā procesu un 
par inovāciju kā valsts ekonomikas galveno virzītājspēku.  

Kursa uzdevumi/ Iegūstamās zināšanas: Panākt, lai veiksmīgi apgūstot šo studiju 
kursu, studējošie: 
• izprastu inovācijas būtību un nozīmi; 
• iepazītos ar pasaulē atzītām inovācijas teorijām un praktiskiem piemēriem pasaulē un 

Latvijā; 
• apgūtu zināšanas par valsts inovācijas sistēmu, inovācijas politiku; 
• iepazītos ar inovācijas atbalsta struktūrām; 
• gūtu izpratni par inovācijas procesa vadīšanu uzņēmumā un valsts mērogā; 
• veicinātu inovācijas kultūras veidošanos Latvijā. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināšanas ekonomikā 
 

Kursa saturs: 
1. Inovācija un ar to saistītie jēdzieni. 
2. Inovācijas būtība un klasifikācija. Radikāla inovācija. 
3. Inovācijas teorijas. J.Šumpētera hipotēze. 
4. Inovācija - konkurētspējas virzītājspēks. M.Portera dimanta modelis. 
5. Klāsteri : konkurence un inovācija. 
6. Zinātne, pētniecība, izglītība – inovācijas sistēmas būtiska sastāvdaļa. 
7. Intelektuālais īpašums un tā aizsardzība. Patenti, to nozīme, iegūšana, izmantošana. Licences 

līgums. 
8. Inovācijas process. Inovācijas sekmju faktori. Inovācijas izmērāmie rādītāji - indikatori. 
9. Inovācijas politika Latvijā. Nacionālā Inovāciju programma. Inovācijas atbalsta struktūras. 
10. Inovācijas procesa vadīšana valsts mērogā. Inovācijas finansēšana. 
11. Inovatīvs uzņēmums. Inovācijas procesa vadība.  
12.  Inovācijas kultūras veidošana – pirmais solis ceļā uz konkurētspējīgu ekonomiku. 
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Ieteicamā literatūra: 
1. Dimza,V. (2003) Inovācijas pasaulē, Eiropā, Latvijā, Latvija. 
2. ES Leonardo da Vinci  projekta INNOSUPPORT autoru kolektīvs, (2005) , 

Inovatīvās darbības pamatelementi, rokasgrāmata, Latvija. 
3.  Grulke,W., Silber,G. (2002),  Lessons in Radical Innovation, Financial Times, 

Prentice Hall, Pearso Education, UK, 297 lpp.. 
4. Karnītis, E., Informācijas sabiedrība – Latvijas iespējas un uzdrošināšanās , Rīga, 

Pētergailis, 2004, 208 lpp. 
5. Porter, M. (1998) On Competition, USA, Harward Business Review,  1998, 483 lpp.. 
6. European Commission, Directorate-general for Enterprise, (2004), Innovation 

management and the Knowledge-Driven Economy, Belgium 
7. Formica P., Stabulnieks J. (2005), Knowledge Based Entrepreneurship: Innovation 

Policy and Dynamic Development of Knowledge-driven Entrepreneurship, Italy 
8. Kristapsons, J., Martinson, H., Dagyte,I (2003), Baltic R&D Systems in Transition. 

Experiences and Future Prospects, Latvia. 
9. Bessant, J. (2003) High-Involvement Innovation Building and Sustaining 

Competitive Advantage Through Continuous Change, UK. 
 
Papildliteratūra: 
1. Nacionālā Inovāciju programma 2003-2006 (2004) 

http://www.innovation.lv/ltc/Latv/Inovacijas_NIP_MK_010403. 
2. European Commission (2004), European Trendchart on Innovation. 

http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2004/index.cfm 
3. Latvijas Nacionālais Attīstības plāns    2007-2013 , http://www.nap.lv 
 

    Studiju metodes:  
Kurss sastāv no lekcijām, semināriem (diskusijas, prezentācijas), praktiskajiem 

darbiem (darbs grupās: „brainstorming”, situāciju analīze, testi; prezentācijas; inovatīva 
uzņēmuma un inovāciju atbalsta struktūras iestādes apmeklējums), konsultācijām un 
noslēgumā – rakstiska eksāmena.  

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

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

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

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

 
Kontroles formas: darbs grupās: individuāls mājas darbs ar prezentāciju seminārā; 
aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos, gala eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem pozitīvs 
vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
  Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 
  darbs grupās (mājas darba prezentācija)    1  30% 
  aktivitāte un dalība semināros un praktiskajos darbos 1  30% 
  eksāmens       1  40% 

 
Mācību valoda: latviešu 
 
Aktualizēts:  17.09.2007 
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Kursa nosaukums:     VADĪŠANAS PSIHOLOĢIJA  
Kursa kods:     PSY 53300 
Kursa daļa::      Ierobežotas izvēles B DAĻA 
Studiju gads:     1. 
Semestris:     2. 
Zinātnes nozare:    Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare:   Uzņēmējdarbības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums:  2007.gada 07.maijā 
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 
Praktiskās nodarbības: 7 stundas 
Konsultācijas: 2 stundas 
Eksāmens: 3 stundas 

 
 

Kursa autors:  Dr.biol. Vladimirs Jansons 
 
Kursa mērķis: Veidot studentiem izpratni un  sniegt zināšanas par vadīšanas procesa 
galvenajiem psiholoģiskiem faktoriem. 

 
Kursa uzdevumi/Iegūstamās zināšanas: 

1. veidot izpratni par vadītāju funkcijām, lomām un vadīšanas stiliem; 
2. sniegt zināšanas par darbinieku apmierinātības ar darbu un lojalitātes noteicošajiem 

faktoriem; 
3. sniegt teorētiskus un praktiskus pamatus lietišķai saskarsmei ar iekšējiem un ārējiem 

klientiem. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas: pamatzināšanas psiholoģijā. 
 
Kursa saturs: 

1. Vadītājs, tā funkcijas, lomas un vadīšanas stili. 
2. Darba komandas veidošana. 

Grupa un komanda. Psiholoģiskie fenomeni grupā. Darba komandas veiksmīgai 
funkcionēšanai nepieciešamo lomu raksturojumi. Psiholoģisko klimatu veidojošie faktori.  

3. Darbinieku motivēšanas psiholoģiskie nosacījumi. 
Motivāciju teorijas. Padoto dominējošo vajadzību atpazīšana un izmantošana viņu darba 
stimulēšanā. 

4. Apmierinātība ar darbu un lojalitāte.  
Apmierinātību ar darbu ietekmējošie organizatoriskie un personiskie faktori. Lojalitātes 
veidi un to nozīme. 

5. Konflikta darbā. 
Darba konflikti, to cēloņi. Konfliktu attīstība. Konflikta sekmīga risinājuma nosacījumi. 
Konflikta risināšanas stili.  

6. Lietišķā saskarsme ar iekšējiem un ārējiem klientiem. 
     Saskarsmes loma vadīšanas procesā. Individuālo uzvedības stilu noteikšana     
     saskarsmē.  Galvenās vadlīnijas diskusijās ar dažādu uzvedības stilu     
     pārstāvjiem. 
7. Darba stress un tā optimizācija. 

            Stresa iemesli, izpausmes un sekas. Darba stresa pārvarēšanas galvenās    



©RSEBAA, 2008                           maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" 
____________________________________________________________________________________________ 

 154

            vadlīnijas.  
Ieteicamā literatūra: 
1. R.Garleja. Darbs, organizācija un psiholoģija. R. 2003. 
2. V.Reņģe. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. R. 2007. 
3. V.Reņģe. Sociālā psiholoģija. R.2002. 
4. S.Omārova. Cilvēks runā ar cilvēku: saskarsmes psiholoģija. R. 2000. 
5. G.Svence. Pieaugušo psiholoģija. R.2002. 
6. M.Armstrong . A Handbook of Human Resource Management Practice. 8th ed.,2001. 
7. R. &D.Bolton. People Styles at Work. N.Y. 1996. 
8. D.Merrill, R.Reid. Personal Styles and Effective Performance. CRC Press. 1999. 
9. А.Урбанович. Психология управления. Минск. 2001. 
10. Психология менеджмента. Под ред. Проф. Г.С.Никифорова. С-П. 2004. 
 
Papildliteratūra: 
1. A.Ozoliņa Nucho, M.Vidnere. Stress: tā pārvarēšana un profilakse. Rīga. 2004. 
2. I.Vorončuka. Personāla vadība. Rīga. 2003. 

      3.   K.Hogans. Ietekmēšanas māksla. R.2006. 
5.  Ш.Ричи, П.Мартин. Управление мотивацией.М. 2004. 

 
Studiju metodes:  

         Kurss sastāv no lekcijām un interaktīvām mācīšanas metodēm: gadījumu analīzes, testiem  
         pašnoteicējiem, vingrinājumiem, grupu diskusijām. 

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

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

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

 
Kontroles formas: aktivitāte semestra gaitā, patstāvīgi izstrādātais un iesniegtais  darbs  

 un noslēguma eksāmens. 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

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

 
Mācību valoda: latviešu un krievu. 



©RSEBAA, 2008                           maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" 
____________________________________________________________________________________________ 

 155

 
Kursa nosaukums:     FINANŠU PĀRVALDĪBA 
Kursa kods:     FMA 53300  
Kursa daļa:      Obligāta A daļa 
Studiju gads:     1. 
Semestris:     2. 
Zinātnes nozare:    Ekonomika 
Zinātnes apakšnozare:   Finanses un kredīts 
Kursa apstiprinājuma datums:  2007.gada 15.augusts 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas  

   un maģistrantu patstāvīgās studijas. 
 

Lekcijas:  13 stundas 
Praktiskās nodarbības: 16 stundas 
Eksāmens  3 stundas 

 
Kursa autors: lektors Andris Vīgants 

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

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

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināšanas ekonomikā un grāmatvedībā. 
 
Kursa saturs: 

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

Ieteicamā literatūra: 
Marita Rurāne. Finanšu menedžments – Rīga, RSEBAA, 2005 
Finanšu vadības rokasgrāmata – Dienas bizness, 2004 
Rasma Alsiņa, Karina Zolotuhina, Jūlija Bajarenko  Vadības grāmatvedības pamati - IU 
“RAKA”, 2000. 
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James C. Van Horne, John M. Wachowicz  Fundamentals of Financial Management  - FT 
Prentice Hall, 12 edition, 2005 
Юджин Ф. Бригхэм, Майкл С. Эрхард  Финансовый менеджмент, 10-е издание - ПИТЕР 
2007 
 
Papildliteratūra: 
Autoru kolektīvs Finanšu grāmatvedība (Mācību līdzeklis) – RAKA, 2004 
Autoru kolektīvs (RFB) Vērtspapīru tirgus zinības – Jumava, 2003 
Ekonomikas un finanšu vārdnīca - Norden AB, 2003 
Riska vadības rokasgrāmata – Dienas bizness, 2005 

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

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

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

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

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

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

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

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

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
 

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

 
Mācību valoda: latviešu 
Aktualizēts:  15.08.2007 
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Kursa nosaukums:  INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS /  

 SISTĒMAS 
Kursa kods:    INF53300 
Kursa daļa::     Ierobežotās  izvēles B DAĻA 
Studiju gads:    1. 
Semestris:    1. 
Zinātnes nozare:   Datorzinātne 
Zinātnes apakšnozare:  Datu apstrādes sistēmas un datortīkli 
Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 07.maijs 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 4 kredītpunktiem (vai 6 ECTS). To veido 64 kontaktstundas un 
    maģistrantu patstāvīgās studijas. 

 
Lekcijas: 18 stundas 
Praktiskās nodarbības: 41 stundas 
Konsultācijas: 2 stundas 
Eksāmens: 3 stundas 

 
Kursa autors: Mg. sc. comp. Leonīds Krēmers, Mg. sc. comp. Vladimirs Pjatkovs 
 
Kursa mērķis: Pilnveidot studentu darba iemaņas ar mūsdienīgu ofisa 
programmnodrošinājumu, iepazīstināt ar datu apstrādes un analīzes metodēm. 

Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas: 
• apgūt profesionālas darba iemaņas dažādu dokumentu veidošanā un 

pārvaldīšanā; 
• apgūt datu apstrādes metodes lietojot ofisa programmatūru; 
• iepazīties ar ofisa programmatūras iespējām analīzēt datus; 
• apgūt profesionālas darba iemaņas prezentāciju veidošanas tehnoloģijā; 
• iepazīties ar datu uzskaites rīku veidošanas iespējām uzņēmumā; 
• iepazīties ar Internēt tehnoloģijām. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināšanas datortehnoloģijās 
 

Kursa saturs: 
1. Aktualitātes personālo datoru arhitektūrā un raksturojumos 
2. Operētājsistēmas. Vien- un divrangu operētājsistēmas. Reģistrācijas procedūras 

jēdziens. 
3. Aktualitātes personālo datoru programmnodrošinājumā. 
4. MS Word teksta veidošanas un formatēšanas līmeni un speciālie līdzekļi. 
5. Lauku izmantošana dokumentu sagatavošanas procesā. Dokumentu noformēšanas 

automatizācija.. 
6. Darbs ar gariem dokumentiem MS Word programmā. 
7. Dokumentu formas un veidnes. 
8. Sērijveida dokumenti un to pielietošana MS Word.. 
9. Makrosi MS Office. To uzvedne. 
10. MS Office grafiskās iespējas. 
11. MS Excel. Adrešu veidi. Darbs ar atsevišķu Excel burnīcas labu un burtnīcu. 
12. Speciālā kopēšana Excel, nosacījumu formatēšana, datu validācija. 
13. Datu apstrāde MS Excel programmā. Datu filtrēšana, grupēšana un apvienošana. 
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14. MS Excel datu analīzes rīki: trendline, data-table, scenāriji, goal seek, solver. 
Optimizācijas uzdevumu risināšana. 

15. Uzskaites sistēmu veidošana ar MS Excel programmu. 
16. Prezentācijas veidošanas tehnoloģija ar MS Power Point. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. Мюррей К. Microsoft Office 2003. Новые горизонты. СПб: Питер, 2004. – 
192 с. 

2. Microsoft® Office 2003 Super Bible eBook. www.wiley.com 
3. Миллхоллон М., Мюррей К. Эффективная работа: Microsoft Office Word 

2003 СПб: Питер, 2004. – 976 с. 
4. Кузьмин В. Microsoft Office Excel 2003 русская версия. Учебный курс. 

СПб: Питер, 2004. – 464 с. 
5. Фрай К., Фриз В., Бакингем Ф. Эффективная работа: программирование 

в Office Excel 2005. СПб: Питер, 2004. – 544 с. 
6. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф. Компьютерное 

делопроизводство. Учебный курс. 2-е изд. СПб: Питер, 2007. – 416 с. 
 

Papildliteratūra: 
1. Dukulis I. Prezentācijas materiālu sagtavošana. Programma Microsoft Power 

Point 2000. R.: Turība, 2002. - 112 lpp. 
2. Сагман С. Эффективная работа с Power Point 7.0 для Windows 95. СПб: 

Питер, 1997.– 496 с. 
3. Microsoft Word. Шаг за шагом. M.:Версия, 2002. 
4. Долженков B., Колесников Ю. Microsoft Excel 2002 в подлиннике. 

Наиболее полное руководство. СПБ: ВНV, 2002. 
5. Калберг K. Бизнес-анализ с помощью Excel: 2.изд. M.: Вилъямс, 2002.– 

448 c. 
6. Рычков В. Самоучитель изучение Excel 2000 самостоятельно. – С- П.: 

1999. 
 

Studiju metodes:  
Kurss pamatā sastāv no praktiskajām nodarbībām. Katra tēma tiek ievirzīta ar 

teorētisko pamatojumu. Tiek lietots princips: problēma – risinājums vai to veidi. 
Studiju kursā tiek akcentas praktiskās iemaņas darbā ar ofisa 

programmnodrošinājumu. 
 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

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

 
Kontroles formas: pastāvīgo studiju uzdevumi (mājas darbi), gala eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 
 
Novērtēšanas forma: Skaits: Īpatsvars: 
Pastāvīgo studiju uzdevumi  2 30% 
eksāmens 1 70% 

 
Mācību valoda: latviešu, krievu 
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Kursa nosaukums:    PROJEKTA VADĪBA 
Kursa kods:    PRJ53310 
Kursa daļa::     Ierobežotās  izvēles B DAĻA 
Studiju gads:    2. 
Semestris:    1. 
Zinātnes nozare:   Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare:  Uzņēmējdarbības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 07.maijā 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 3 kredītpunktiem (vai 4.5 ECTS). To veido 48 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 
Lekcijas 22 stundas 
Praktiskās nodarbības 21 stundas 
Konsultācijas 2 stundas 
Eksāmens 3 stundas 

 
Kursa autors: Mg. sc. soc. Mārtiņš Valters, Mg. sc. soc. Agris Olmanis 

Kursa mērķis: Studenti iegūst gan teorētiskas izpratni, gan praktiskas iemaņas projektu 
veidošanā un vadīšanā.  

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

• iepazīstas ar progresīvām projektu plānošanas un vadīšanas metodēm; 

• izprastu un spētu praktiski pielietot atbilstošas metodes projektu loģiskajā 
plānošanā: 

• problēmu analīze; 

• mērķu noteikšana; 

• interešu grupu analīze; 

• risku analīze; 

• alternatīvu analīze; 

• loģiskā matrica; 

• izprastu un spētu praktiski pielietot atbilstošas metodes projektu loģiskajā 
plānošanā: 

• struktūrplāna sastādīšana; 

• projekta gaitas plānošana; 

• termiņu plānošana; 

• resursu plānošana; 

• izprastu projekt-orientētas organizācijas īpatnības; 

• izprastu projektu veiksmes un neveiksmes faktorus, izprastu projektu sekmju 
novērtēšanas būtību; 

• iegūtu praktiskas iemaņas darbam komandā; 

• iegūtu praktiskas iemaņas prezentēšanā; 

• iegūtu praktiskas iemaņas interneta resursu izmantošanā. 
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Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināšanas ekonomikā 

 

Kursa saturs: 
1. Projektu vadība un ar to saistītie jēdzieni, projekta dzīves cikls. 

2. Praktiskā darba tēmas izvēle un ar to saistīto problēmu analīze. 

3. Mērķu un līdzekļu noteikšana. 

4. Projekta iekšējās un ārējās vides analīze 

5. Interešu grupu un risku analīze. 

6. Alternatīvu definēšana un analīze ar ekspertu metodēm. 

7. Alternatīvu finansiālā analīze. 

8. Loģiskās matricas sastādīšana. 

9. Struktūrplāna izveidošana. 

10. Projekta gaitas, termiņu un resursu plānošana ar MS Project. 

Ieteicamā literatūra: 

1. Ilmete Ž., Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas, Rīga, 
2004 

2. Dienas Bizness, Projektu vadīšanas rokasgrāmata, Rīga, 2004 

3. Geipele I., Tambovceva T., Projektu vadīšana studijām un biznesam, 
Rīga,2004 

4. Lūiss D., Projektu vadīšanas pamati, 2002 

5. Forands I., Projekta menedžments, Rīga, 2006 

6. Litke H., Kunova I. Projektu vadība, Rīga, 2003 

7. Uzulāns J., Projektu vadība, Rīga, 2004 

8. Reiters V., Kailā patiesība par projektu menedžmentu, Rīga, 2004 

9. www.pmi.org/info/pp_pmbok2000welcome.asp (A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge) 

Papildliteratūra: 

  Interneta resursi: 

1. www.maxwideman.com  

2. www.mindtools.com  

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page  

4. http://www.12manage.com/i_s.html  

5. http://www.p-m-a.at/content.php (Roland Gareis) 

Studiju metodes:  
 Kursa pirmā nodarbība ir lekcija, kurā tiek apskatīti visi svarīgākie ar projektu vadību 
saistītie jēdzieni. Otrā nodarbība sākas ar īsu teorētisku lekciju, kurai nekavējoties seko komandu 
izveidošana un praktiskā darba tēmas izvēle, tālāk seko praktiskais darbs par apskatīto tēmu 
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(„brainstorming” problēmu analīzei). Nākamās nodarbības sākas ar katras komandas iepriekšējā 
nodarbībā veiktā darba un iegūto rezultātu prezentāciju, tam seko īsa teorētiska lekcija, kam seko 
praktiskais darbs par izvēlēto tēmu, nostiprinot lekcijā iegūtās teorētiskās zināšanas. Kursā ir 
paredzēts 1 kontroldarbs, konsultācija un noslēgumā – rakstisks eksāmens.  

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

 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem (lekciju materiālu PowerPoint 
 prezentāciju izdrukas, atsevišķām tēmām arī papildus materiāli Word formātā); 

• metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem; 

• augstskolas materiāli-tehniskais nodrošinājums. 

Kontroles formas: darbs grupās: praktiskais/ mājas darbs ar prezentāciju nākamajā nodarbībā; 
aktivitāte un dalība praktiskajos darbos, kontroldarbs, gala eksāmens. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem pozitīvs vērtējums 
pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

Novērtēšanas forma: Skaits: Īpatsvars: 

Praktiskais darbs grupās un rezultātu prezentācija 7 60% 

Kontroldarbs 1 20% 

Eksāmens 1 20% 

 
 

Mācību valoda: latviešu, krievu 
 
Aktualizēts:  15.08.2007 
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Kursa nosaukums:     ORGANIZĀCIJU PSIHOLOĢIJA 
Kursa kods:     ORG53000 
Kursa daļa::      Brīvas izvēles C DAĻA 
Studiju gads:     2. 
Semestris:     3. 
Zinātnes nozare:    Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare:   Sociālā psiholoģija 
Kursa apstiprinājuma datums:  2008.gada 21.aprilī 
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. Efektīvs vadītājs/līderis. Vadītāja efektivitātes novērtēšana, organizācijas 

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

4. Profesionālās darbības motivēšana, apmierinātība ar darbu, lojalitāte, pašefektivitāte, 
mērķi un atgriezeniskās saites efekts (seminārs “Efektīvs 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. 
• Group and Organizational studies. 

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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• 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:       BIZNESA ĒTIKA 
Kursa kods:        BUS53020 
Kursa daļa: Brīvās izvēles C DAĻA 
Studiju gads: 2. 
Semestris: 3. 
Zinātnes nozare:       Vadībzinātnē 
Zinātnes apakšnozare:      Uzņēmējdarbības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums:     2008.gada 7. janvāri 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: atbilst 1 kredītpunktiem (vai 1,5 ECTS). To veido 16 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 
 

Lekcijas:    12 stundas 
Praktiskās nodarbības:  4 stundas 

 
Kursa autore: Mg. phil. Jūlija Bulatova 

Kursa mērķis: Sniegt personāla speciālistam nepieciešamās zināšanas un prasmes  
  biznesa ētikas jomā. 
 
Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas: 

• Informēt 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 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, krievu 
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Kursa nosaukums:   RAŽOŠANAS UN PAKALPOJUMU 
     PROCESU VADĪŠANA 
Kursa kods:    MAN 53310 
Kursa daļa:    Ierobežota izvēles B daļa 
Studiju gads:    2. 
Semestris:    2.,3 
Kursa apstiprinājuma datums: 2008. gada 14. janvāris 
Institūcija, kas apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgais darbs. 
 

Lekcijas:  20 stundas 
Praktiskās nodarbības: 8 stundas 
Konsultācijas: 2 stundas 
Eksāmens: 2 stundas 

 
Kursa autors:   Dr.oec., asoc.prof. Anatolijs Petrovs 
 
Kursa mērķis:  

sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas operacionālas vadības 
elementus,  prast tos identificēt un pamatot to pielietojumu konkrētā uzņēmumā. 

 
Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas: 

• veidot teorētiskas zināšanas un praktisku izpratni par Operacionālas vadības 
elementiem, prast tos identificēt un pamatot to pielietojumu konkrētā uzņēmumā; 

• iegūt praktiskas iemaņas, izmantot iegūtās zināšanas, Uzņēmuma resursu 
plānošanas sistēmā, tās komponentos, ieviešanai praksē. 
 

Nepieciešamās priekšzināšanas: Ekonomika, Informācijas tehnoloģijas/sistēmas, Vadībzinība, 
      Tirgzinība. 
 
Kursa saturs: 
 

1. Operacionālās vadīšanas būtība un saturs. 
2. Produkta un pakalpojuma projektēšana. 
3. Tehnoloģiskā procesa izvēle un operacionālās tehnoloģijas projektēšana. 
4. Darba procesa plānošana un darba normēšana. 
5. Kvalitātes vadīšana. 
6. Ražošanas kalendārā plānošana. 
7. Sistēmas “tieši laikā” būtība un ieviešanas nodrošināšana. 
8. Resursu sagādes un krājumu vadīšana. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. – R.: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 
2. Rurāne. М. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. - R.: Turība, 2002. 
3. Лэс Гелоуэй Операционный менеджмент. - Питер, 2002. 
4. Чейз Р., Эквилайн Н., Якобс Р. Производственный и операционный менеджмент, 8-

е издание. - М.: Вильямс, 2001. 
5. Chase, Aquilano, Jacobs. Operations Management. Ninth edition. Irwin Mc-Graw Hill. 

2001. 
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6. Operations Management, 7/e, and Principles of Operations Management, 5/e, Jay Heizer 
and Barry Render, Prentice Hall Inc, a division of Pearson Education, 2004. 

7. Operations and Process Management, Slack et al (c) 2006 
 

Papildliteratūra  
 

1. Kvalitātes vadības sistēma (1.,2.,3.daļa). – Biznesa Partneri: 2002., 2003., 2004. 
2. Rurāne М. Ražošana. - R.: Turības mācību centrs, 2003. 
3. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. - R.: Biznesa Augstskola Turība, 

2003. 
4. Sprancmanis N. Biznesa loģistika. – VAIDELOTE, 2003. 
5. Volkova T. Organizācijas un to vadīšana pārmaiņas apstākļos. - R., 2001. 
6. Бодди Д., Пейтон Р. Основы менеджмента. – С. – Петербург., 1999. 
7. Дафт Р.Л. Менеджмент. – М., 2000. 
8. Мардас А. Организацинный менеджмент. - СПб: Питер, 2003. 
9. Arie de Geus. Dzīvīgais uzņēmums. – FONTES R&I, 2004. 

 
Studiju metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības. 
 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

1. mācību grāmatas; 
2. izdales materiāli; 
3. Power-Point demonstrēšanas tehnika. 

 
Kontroles formas: kontroldarbs, patstāvīgais darbs, eksāmens. 
 
Kursa novērtējuma struktūra 

• patstāvīgais darbs  30 % 
• eksāmens   70%  

 
Mācību valodas: latviešu, krievu, angļu 
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Kursa nosaukums:    EKONOMIKA 
Kursa kods:    ECO 53310 
Kursa daļa::     Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:    1. 
Semestris:    1. 
Zinātnes nozare:   Ekonomika 
Zinātnes apakšnozare:  Mikroekonomika; Makroekonomika 
Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 07.maijs 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 5 kredītpunktiem (vai 7,5 ECTS). To veido 80 kontaktstundas un 

maģistrantu patstāvīgās studijas. 
 

Lekcijas:   52 stundas 
                                  Praktiskās nodarbības:           23 stundas 
                                  Konsultācijas:                           2 stundas 
                                  Eksāmens:                                 3 stundas 

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

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

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

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

analīzei un prognozēšanai. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināšanas ekonomikā un uzņēmējdarbībā, 
      matemātikā. 

Kursa saturs: 
1. Ekonomikas priekšmets un pamatjēdzieni. 
2. Pieprasījums un piedāvājums. 
3. Pieprasījuma un piedāvājuma elastība. 
4. Patērētāju rīcība. 
5. Ražošana un resursu izmantošana. 
6. Ražošanas izmaksas. 
7. Ražošanas apjoms, cena un peļņa pilnīgās konkurences apstākļos. 
8. Ražošanas apjoms, cena un peļņa pilnīgā monopola apstākļos. 
9. Ražošanas apjoms, cena un peļņa monopolistiskās konkurences apstākļos. 
10. Ražošanas apjoms, cena un peļņa oligopola apstākļos. 
11. Nacionālā produkta rādītāji. 
12. Makroekonomiskās svārstības. 
13. Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums. 
14. Makroekonomiskā līdzsvara keinsiskais modelis. 
15. Fiskālā politika. 
16. Monetārā politika. 
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Ieteicamā literatūra: 

Pamata literatūra: 

1. Lībermanis G. Mikroekonomika. – R.: Kamene, 2006. 
2. Lībermanis G. Makroekonomika. – R.: Kamene, 2006. 
3. Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. – R.: Kamene, 2003. 
4. Šēnfelde M., Ņikitina V., Kullesa I. Makroekonomika. R.: Kamene, 2000. 
5. Škapars R. Mikroekonomika. Rīga: LU, 2000.  
6. Gods U. Makroekonomika. – Rīgā: Turība, 2002. 
7. McConnell C., Brue S. Economics, 15th Edition, McGraw Hill, 2002. 
8. Samuelson P., Nordhaus W. Economics, 17th Edition, McGraw Hill, 2001. 
9. Самуэльсон П.Э., Нордхаус В.Д. Экономика. 16-е изд. Пер. с англ. – М., СПб., 

Киев: Вильямс, 2005. 
10. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс. 14-е изд. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 

2003. 
Papildliteratūra: 

1. Bikse V. Makroekonomika. Tālmācības kurss.- R.: Izglītības soļi, 2003. 
2. Škapars R. Uzdevumi un testi mikroekonomikā. 1. un 2. daļa.- R.: LU, 2002. 
3. Bade R., Parkin M. Foundations of macroeconomics, Addison-Wesley, 2002. 
4. Case K., Fair C. Principles of macroeconomics, 6th Edition, Prentice Hall, 2002. 
5. Мэнкью Н. Г.  Принципы  микроэкономики. 2-е изд. Пер. с англ. – М., СПб. и др.: 

Питер, 2003. 
6. Пиндайк Р., Рубинфельд Д.  Микроэкономика. Пер. с англ. – М.: Дело, 2000. 

 
Studiju metodes:  

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

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

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

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

 
Kontroles formas: dalība un aktivitāte praktiskajās nodarbībās; divi kontroldarbi; testi 
praktiskajās nodarbībās; gala eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem pozitīvs 
vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 
auditorijas kontroldarbs                                                          1                      20% 

mājas kontroldarbs                                                                  1                      20% 
            dalība un aktivitāte praktiskajās nodarbībās      10%  

eksāmens       1  50% 
 

Mācību valoda: latviešu, krievu 
 
Aktualizēts:  27. 08. 2007. 
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Kursa nosaukums:    FINANŠU TIRGI 
Kursa kods:    FMR 53300 
Kursa daļa::     Obligāta A daļa 
Studiju gads:    2. 
Semestris:    1. 
Zinātnes nozare   Ekonomika 
Zinātnes apakšnozare   Finanses un kredīts 
Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 7. maijā 
Institūcija, kura apstiprināja kursu: Metodiskā padome 

 
Kursa apjoms: atbilst 2 kredītpunktiem (vai 3 ECTS). To veido 32 kontaktstundas un studentu 

patstāvīgais darbs. 
 

Lekcijas:  20 stundas 
Praktiskās nodarbības: 7 stundas 
Konsultācijas: 2 stundas 
Eksāmens: 3 stundas 

 
Kursa autors:   Mg.vad., docents Vitauts Liede  
 
Kursa mērķis: Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par finanšu tirgus uzbūvi, funkcijām, 

starpniekiem un nozīmīgākajiem finanšu instrumentiem. Veidot prasmi 
orientēties un darboties Latvijas un starptautiskajos finanšu tirgos, izvēlēties 
finanšu pakalpojumu sniedzēju. 

 
Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas: 

• veidot teorētisku priekšstatu un praktisku izpratni par finanšu tirgus 
organizāciju un starpnieku darbību. 

• prast pamatot finanšu pakalpojuma sniedzēja izvēli, novērtēt salīdzinošās 
pakalpojumu izmaksas un dažādu finanšu instrumentu ienesīgumu. 

 
Nepieciešamas priekšzināšanas: Makroekonomika, Skaitliskās metodes, Finanses un  
     grāmatvedība. 
 
Kursa saturs: 
 

1. Finanšu tirgus būtība un tā instrumenti.  
2. Finanšu tirgus starpnieki un kredītiestāžu sistēma. 
3. Finanšu tirgus regulēšana un uzraudzība. Bāzele II. 
4. Naudas tirgus un monetārā politika. 
5. Valūtas tirgus darījumi. Valūtas kurss, to ietekmējošie faktori. 
6. Ieguldījumu fondi un pensiju fondi, to ierobežojumi. 
7. Vērtspapīru tirgus organizācija. Vērtspapīri Latvijā. 
8. Derivatīvi finanšu tirgū. 
9. Banku aktīvi un pasīvi, to pārvaldīšana. 
10. Banku darbību regulējošie noteikumi. Pašu kapitāls. 
11. Kredītreitingi un to noteikšana. 
12. Finanšu riski un to pārvaldīšana. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. Kudinska M., u.c. Finanšu tirgus Latvijā un Eiropas Savienībā. – R.: 2001. 
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2. Apsītis Ģ., u.c. Vērtspapīru tirgus zinības. - R.: 2006. 
3. Rupeika – Apoga R. Valūtas tirgus un valūtas darījumi. - R.: 2003. 
4. Lībermanis G. Naudas teorija. Valūtas attiecības. Lata liktenis.- R.: 2006. 
5. Jaunzems A., Vasermanis E. Riska analīze.- R. : 2001. 
6. Kudinska M. Komercbanku riski un to atbilstība pašu kapitālam.- R.: 2005. 

 
 

Papildliteratūra  
1. An introduction to Foreign Exchange & Money Markets. Reuters Limited,N-

Y.1999. 
2. An introduction to Bond Markets. Reuters Limited,N-Y.1999. 
3. An introduction to Derivatives. Reuters Limited,N-Y. 1999. 
4. Бретт М. Как читать финансовую информациюю. М. 2004. 
5. Боди Эви и др.Принципы инвестиций .4-ое. изд.,М.,2002. 
6. Verjē T. Finanšu fitness.- R.: 2005. 
7. Buiķis M. Finanšu matemātika.- R.: 2004. 

 
Studiju metodes: 

• lekcijas, 
• praktiskās nodarbības. 

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• mācību grāmatas; 
• izdales materiāli; 
• internets. 

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

 
• patstāvīgais darbs  40 % 
• eksāmens   60%  

 
Mācību valodas: latviešu. 
 
Aktualizēts: 24.10.07. 
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Kursa nosaukums:    VADĪBAS GRĀMATVEDĪBA 
Kursa kods:    AMC 53300 
Kursa daļa::     Obligāta A daļa 
Studiju gads:    2. 
Semestris:    1. 
Zinātnes nozare:   Ekonomika 
Zinātnes apakšnozare:  Grāmatvedības un uzskaites teorija 
Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 3.septembrī 
 
Kursa apjoms: Atbilst 3 kredītpunktiem (vai 4.5 ECTS). To veido 48 kontaktstundas un 
    maģistrantu patstāvīgās studijas. 

 
Lekcijas:  24 stundas 
Praktiskās nodarbības: 19 stundas 
Konsultācijas: 2 stundas 
Eksāmens: 3 stundas 

 
Kursa autore: Dr.oec., asoc. prof. Irina Kuzmina 
 
Kursa mērķis: finanšu informācijas izmantošanas metožu apgūšana vadības lēmumu 
pieņemšanai. 

Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas: 
• izzināt dažādas izmaksu uzskaites sistēmas un saprast to pielietošanas mērķus;  
• apgūt produkcijas pašizmaksas kalkulēšanas metodiku; 
• iegūt informācijas izmantošanas iemaņas par izmaksām un peļņu īstermiņa 

lēmumu pieņemšanai biznesā;  
• iepazīties ar cenu veidošanas metodēm uz izmaksu pamata, iemācīties izdarīt 

secinājumus par cenu veidošanas politikas ietekmi uz uzņēmuma darbības 
stratēģiju;  

• apgūt budžeta sagatavošanas un tā izpildīšanas kontroles iemaņas;  
• gūt priekšstatu par izmaksu vadīšanu uzņēmuma stratēģijas ietvaros. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: Ekonomika, Finanses un grāmatvedība, 
Vadībzinības. 
 

Kursa saturs: 
1. Vadības grāmatvedības pamatkoncepcijas. 
2. Izmaksu uzskaite finanšu pārvaldīšanas sistēmā: izmaksu būtība un funkcijas. 

Izmaksu klasifikācijas.  
3. Izmaksu uzskaites sistēmas: pilnas pašizmaksas kalkulācija. 
4. Izmaksu uzskaites sistēmas: mainīgo izmaksu pasizmaksas kalkulācija. 
5. Vispārējo izmaksu uzskaites sistēma un ABC metode. 
6. Izmaksu un peļņas analīze.  
7. Cenu veidošana uz izmaksu pamata. 
8. Budžeta sagatavošana un kontrole. 
9. Atbildības centri un transferta cenas. 
10. Izmaksu vadīšana uzņēmuma stratēģijas kontekstā. 
 
Ieteicamā literatūra: 
1. Друри К. (2003). Управленческий учет для бизнес-решений. М.: ЮНИТИ. 
2. Atkinson A., R.D. Banker, R.S. Kaplan, S.M. Young (2005). Management 
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Accounting. М.:«Вильямс». 
3. Garrison Ray H., Eric Noreen, Peter C.Brewer (2007). Managerial Accounting. 12-

ed. McGraw-Hill/Irwin. 
4. Kuzmina I. (2005).Vadības grāmatvedība. Lekciju konspeks. RSEBAA. Rīga. 
5. Pelšs А. (2000). Vadības grāmatvedība, I, II. Rīga. 
6. Шим Дж. К., Дж. Г.Сигел (2000). Основы коммерческого бюджетирования. М.: 

«Филинъ». 
 

Papildliteratūra: 
1. Kaplan Robert S., Steven R. Anderson (2007). Time-Driven Activity-Based Costing: 

A Simpler and More Powerful Path to Higher Profits. Harvard Business School 
Press. USA. 

2. Drury Colin (2004). Management and Cost Accounting. Thomson.  
3. Jiambalvo James (2006). Managerial Accounting. Wiley, 3-ed., 2006.  
4. Ward K. (2002). Strategic Management Accounting. M.: ЗАО Олимп-Бизнес. 
5. Management and Accounting WEB. http://maaw.info  
6. Management Accounting Books. www.pearsoned.co.uk  
7. Теория и практика финансового и управленческого учета. 

www.gaap.ru/biblio/mngacc 
8. Journal of Management Accounting Research www.maaw.info/JMAR.htm  

 
Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, praktiskajiem darbiem (situāciju analīze, testi; 
prezentācijas); konsultācijām un noslēgumā – rakstiska eksāmena.  

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

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

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

 
Kontroles formas: mājas darbs; aktivitāte praktiskajos darbos, gala eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem pozitīvs 
vērtējums pēc sekojošas novērtēšanas formas: 
 
 Novērtēšanas forma:              Skaits:         Īpatsvars: 
mājas darbs         1  40% 
aktivitāte praktiskajos darbos     5  10% 
eksāmens       1  50% 

 
Mācību valoda: latviešu, krievu 
 
 
Aktualizēts:  20.08.2007. 

 



©RSEBAA, 2008                           maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" 
____________________________________________________________________________________________ 

 175

 
Kursa nosaukums:    LOĢISTIKA / PIEGĀDES ĶĒDES PĀRVALDĪBA 
Kursa kods:    LOG53300 
Kursa daļa:    Obligātā A daļa 
Studiju gads:    2. 
Semestris:    1. 
Zinātnes nozare:   Vadībzinība 
Zinātnes apakšnozare:  Uzņēmējdarbības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums: 2007.gada 7.maijs 
Institūcija, kas apstiprināja kursu:  Metodiskā padome. 
 
Kursa apjoms: atbilst 3 kredītpunktiem (vai 4,5 ECTS). To veido 48 kontakstundas un studentu 

patstāvīgais darbs. 
 
Lekcijas:                                    30 stundas 
Praktiskās nodarbības:               13 stundas 
Konsultācijas  :              2 stundas 
Eksāmens      3 stundas 

 
Kursa autors: Dr.sc.ing., asoc. prof. Georgijs Burakovs  
 

Kursa mērķis:    attīstīt maģistrantu izprātni par loģistikas lomu biznesa effektivitātes  
                            paaugstināšanā , piegādes ķēdes dinamiku un krājumu pārvaldību. 

 
Kursa uzdevumi Iegūstamās zināšanas: 

• sniegt pamatzināšanas piegādes ķēdes un krājumu pārvaldībā; 
• iepazīstināt studentus ar loģistikas sistēmu pielietošanas jomām; 
• sniegt zināšanas un nodrošināt iemaņas loģistisko lēmumu pieņēnšanā. 

 
Nepieciešamas priekšzināšanas:  
 
Skaitliskās metodes, Mikroekonomika, Makroekonomika,Mārketings ,Vadibzīnība , Informācijas 
tehnoloģijas/sistēmas, Vadības grāmatvedība , Kommerctiesības , Stratēgiskā vadībzinība. 
 
Kursa saturs: 

1. Loģistikas teorētiskie pamati . Loģistikas funkcijas. Loģistikas  stratēģijas .  
2. Iepirkšana un piegāde. 
3. Materiālu plūsmu fiziskās sadales pārvalde. 
4. Krājumu pārvalde. 
5. Transportēšanas procesi. 
6. Noliktavu saimniecība. 
7. Loģistikas informācijas sistēmas. 
8. Eksporta – importa dokumentācija un elektroniskā datu apmaiņa. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika.”Vaidelote”2007. 
2. Leonīds Gringlazs, Jevgenijs Kopitovs. Krājumu pārvaldības pamati , RSEBAA, Rīga, 

2005. 
3. Ronald H. Ballou. Business logistics Management.  4/e , Prentice – Hall International 

Editions. 2004 
4. Sunil Chopra, Peter Meindl. Supply Chain Management,2/e, Pearson Education, 2004. 
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Papildliteratūra  
 
Kenneth Lysons, Michel Gillingham. Purchasing and Supply Chain Management, 6/e, ,Prentice 
Hall 
 
Studiju metodes: 

• lekcijas, 
• praktiskās nodarbības, 
• lietišķā simulācijas spēle, 
• datoru modelēšana, 
• praktisko situāciju analīze ( darbs grupās ). 

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: 

• mācību grāmatas; 
• izdales materiāli; 
• metodiskie noradijumi; 
• Power-point prezentācijas; 
• WinQSB datoprogrammu komplekss. 

 
Kontroles formas: kontroldarbs ( patstāvīgais darbs ) , darbs grupās, eksāmens. 
 
Kursa novērtējuma struktūr 

•        patstāvīgais darbs                        40% 
•        darbs grupās                                10 % 
•        eksāmens                                     50%  

 
Mācību valodas: latviešu, krievu. 
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Kursa nosaukums:    PĒTNIECISKĀ DARBA METODOLOĢIJA 
Kursa kods:    MET53300  
Kursa daļa::       Obligātā A DAĻA 
Studiju gads:    2. 
Semestris:    1. 
Zinātnes nozare:   Vadībzinātne 
Zinātnes apakšnozare:  Izglītības vadība 
Kursa apstiprinājuma datums:  2007.gada 05.maijā 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 1 kredītpunktiem (vai 1,5 ECTS). To veido 16 kontaktstundas un 
maģistrantu patstāvīgās studijas. 
 

  Lekcijas:   10 stundas 
Semināri:   3 stundas 

                                 Eksāmens:                                 3 stundas 
 
Kursa autore:  Dr. oec., docente Silvija  Kristapsone 

 
Kursa mērķis: sniegt studentiem  zināšanas  par pētījuma  organizācijas un tā pareizas norises 
nodrošināšanas metodoloģiskajiem  jautājumiem, nostiprināt prasmes šī teorētiskā uzdevuma 
praktiskajā realizācijā: pētījuma  metodoloģiskie jautājumi, to risināšana, iegūtās informācijas 
apkopošana, tās analīze, iegūto rezultātu atspoguļošana un interpretācija, pētnieciskā darba  
sagatavošana prezentācijai. 

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

• izprastu  pētījuma metodoloģijas būtību un nozīmi; 
• iegūtu teorētiskās zināšanas par pētījuma  gaitu un tā organizācijas iespējām, 
• nostiprinātu zināšanas par nepieciešamām datu ieguves un apstrādes metodēm, 
• iepazītos ar pētījuma sagatavošanas  prezentācijai  prasībām, 
• apgūtu   prasmīgas prezentācijas iemaņas, 
• izstrādātu pētījuma projektu. 

Nepieciešamas priekšzināšanas: pamatzināšanas ekonomikā. 
 
Kursa saturs: 
1. Zinātniskais pētījums un tā metodoloģijas pamati. Pētījumu veidi. 
2.  Pētījuma metodoloģijas jautājumi,  pētījuma problēma, objekts un pētījuma  priekšmets.  
3. Zinātniskā pētījuma temata,  darba mērķu, uzdevumu   formulēšanas principi. 
4. Pētījuma programma. Pētījuma stratēģiskais plāns. 
5. Novērošanas (izpētes) sagatavošana.  Pētījumam nepieciešamās informācijas iegūšanas 
metodes (dokumentu izpētes  metode,  ekspertu metode pētījumā,  aptaujas metodes pētījumā). 
6. Izlases metode pētījumā, izlašu veidi. Varbūtīgās un nevarbūtīgās izlases, to  atšķirības.  
 Novērošanas precizitāte – sistemātiskā un nejaušā kļūda.  
7.  Datu mērījumu skalas, to īpatnības  datu apstrādes procesā. 
8. Kvantitatīva pētījuma datu apstrādes un analīzes metodes: statistisko datu attēlošana  tabulās 
un grafikos. Absolūtie un relatīvie lielumi datu ievākšanas un atspoguļošanas procesā. 
Statistiskie rādītāji, to loma pētījumā. Vidējie lielumi izpētes  un datu apstrādes procesā. 
Dinamikas analīze. Indeksi. Multivariatīvās datu apstrādes  metodes ekonomikā un biznesā:  
korelāciju, regresiju analīze, dispersiju analīze,  faktoru analīze.  
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9. Pētījumā iegūtās informācijas datorizētas apstrādes datorprogrammās iespējas. 
10. Pētījuma  tehniskā noformēšana un prezentācija. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1.Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi  ar SPSS un MS Excel. -  Rīga: 
Datorzinību centrs,  
            2003.- 349  lpp. 
 2. Orlovska A. Statistika. Mācību līdzeklis. – Rīga: RTU, 2004. -   81 lpp. 
 3. Clugh P., Nutbrown C. A Student s Guide to Methodology. - London,  Thoutand Oaki, New 
Delhi : SAGE Publications,   2002. – 212 p. 
 4. Essentials of Business Research Methods/ J.F.Hair, B.Babin, A.Money, P.Samoeuel.-   Wiley 
– Leyh Publishing LLC,  2003. - 440 p. 
 5. Leedy P.D. Practical Research  Planning and Design. Fourth edition. – New York : 
Macmillan   
     Publishing Company, London: Collier Macmillan Publishers , 1998. – 632 p. 
6. Matthew D., Carole  D. Social Research. The basics. –London, Thoutand Oaki, New Delhi : 
SAGE Publications,  2004. – 385 p. 
7.  Murray R. How to write a thesis.  -  Maidenhead, Philadelfhia : Opex University Press,  2002. 
– 290 p.  
8. Researching and writing a dissertation for Business students/ C. Fisher with J.Buglear,  
D.Lowry, A.Muttch ,  C.Tansley C -   London, New York, Boston : FT Prentice Hall,  2004.     – 
278 p. 
9. Research in Business and Mangement.  An Introduction to Process and Method/ Remenyi D.,   
Williams B., Money, A. Swartz. - SAGE Publications: London, Thoutand_Oaki, New Delhi : 
SAGE  Publications,  2002. –   309 p. 
10.  Левин  Д.; Стефан Д.; Кребиль Т. Беренсон М. Статистика для менеджеров с 
использованием  Microsoft Excel. 4- издание.  – Москва.  С- Пб., Киев : Вильямс – 2005 – 
1310 стр. 
11. Малхотра H. Маркетинговые исследования и эфективный анализ статистических 
данных. – Москва ,С-  Пб ,  Киев : DiaSoft -   2002 – 768 стр. 
12. Хейг П. , Хейг Н., Морган К. Маркетинговые  исследования на практике. Основные   
             методы исследования рынка. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005 – 312 с. 

13. Хили Дж. Статистика – социологические и маркетинговые исследования. 6- е издание. -  
Москва, С- Пб. –  Питер – 2005 – 637 стр. 

       
Papildliteratūra: 
 
1. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības  metodes sociālajās zinātnēs. - Rīga: 
RAKA, 2004. – 178 lpp. 
2. Metodiskie norādījumi  kursa, bakalaura un maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai.  
Sastādījis  
          K.Krūzs. – Rīga:  LU Ekonomikas un vadības fakultāte. Tautsaimniecības institūts, 2003.- 
3. Дубнов П. Обработка  статистической  информации  с помощью    SPSS.  - Москва :   
NT Press, 
         2004 – 221 c. 
4. Таранов Д.   SPSS:   Статистический анализ в маркетинговых  исследованиях.-Москва, 
С- 
         Пб:    Питер , 2005 – 190 с. 
5. Ядов В.А. (в сотр. С В.В. Семеновой) Стратегия социологического исследования. 
Описание,  
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          объяснение, понимание социальной реальности. – Москва: ИКЦ Академкнига, 
Добросвет – 2003 – 596 стр. 
 
Studiju metodes:  

Kurss sastāv no lekcijām, semināriem - diskusijām, konsultācijām pētījuma  projekta 
praktiskā izstrādē, kas paredzēts kā  iesniedzamais patstāvīgais darbs. Kurss noslēdzas ar  
testu, kas  satur   dažāda satura teorētiskus un praktisku  risināmu jautājumu  uzdevumus.   

Studiju kursā tiek sniegtas teorētiskās pamatzināšanas  ar akcentu  uz izpratni un 
zināšanu praktisku pielietošanu. 

Kursa metodiskais nodrošinājums: 
• metodiskie materiāli  (lekciju konspekti)  
•  RSEBAA metodiskās rekomendācijas un norādījumi studentiem.. 

 
Kontroles formas: mājas darbs – pētījuma projekts (maģistra darba projekts); gala eksāmens 
(tests). 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): Jāsaņem sekmīgs vērtējums 
pēc sekojošas novērtēšanas formas: 

 
Novērtēšanas forma:                    Skaits:         Īpatsvars: 
mājas darbs                                             1  50% 
eksāmens       1  50% 
 
Mācību valoda: latviešu 

 
Aktualizēts:  01.10.2007. 
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Kursa nosaukums:    EKONOMIKAS TEORIJAS AKTUALITĀTES 
Kursa kods:    ECO53320  
Kursa daļa::       Obligātās  izvēles A Daļa  
Studiju gads:    1. 
Semestris:    1.,2. 
Zinātnes nozare:   Ekonomika  
Zinātnes apakšnozare:  Ekonomikas teorija 
Kursa apstiprinājuma datums:  2007.gada 05.maijā 
Institūcija, kura apstiprināja kursu:  Metodiskā padome 
 
Kursa apjoms: Atbilst 5 kredītpunktiem (vai 7,5 ECTS). To veido 80 kontaktstundas un 
   maģistrantu patstāvīgās studijas. 

Lekcijas :  64 stundas 
Patstāvīgās studijas:  16 stundas  

 
Kursa autors: Dr.oec., asoc.prof. Andrejs Nikolajevs 
 
Kursa mērķis:  

Iepazīstināt maģistrantus ar mūsdienu ekonomikas teoriju. Parādīt ekonomikas teorijas 
izmantošanas iespējas, analizējot konkrētas ekonomiskas parādības. 

Kursa uzdevumi / Iegūstamās zināšanas: 
• Izpētīt ekonomikas teorijas un valsts ekonomiskās politikas savstarpējo 

sakarību.  
• Izanalizēt galvenās problēmas, ar ko saskaras Latvijas un citu Eiropas 

Savienības valstu ekonomika. 
Kursa saturs: 

1. Makroekonomiskā teorija un ekonomiskā politika 
− Makroekonomiskās politikas pamatmērķi. Makroekonomiskie rādītāji. 
− Pilnīga nodarbinātība. Bezdarba definīcija un mērīšana. Bezdarba formas. Bezdarba 

statistika.  
− Naudas sistēmas stabilitāte.  
− Ekonomikas izaugsme. Ekonomikas izaugsmes avoti un rādītāji. Iekšzemes kopprodukts 

un tā struktūra Latvijā. Iekšzemes kopprodukta aprēķināšanas metodika.  
− Ekonomiskā izaugsme un dzīves līmenis.  
− Ekonomiskā stabilitāte. 

2. Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums.  
− Kopējā pieprasījuma līkne. Kopējā piedāvājuma līkne. Kopējā pieprasījuma un kopējā 

piedāvājuma izmaiņas. 
− Ekspansioniskā un ierobežojošā politika. Monetārās un fiskālās metodes. 

3. Ekonomiskās aktivitātes cikli 
− Ekonomiskās aktivitātes cikli un ekonomiskās stabilitātes problēmas. Cikla fāzes. 
− Ekonomiskās aktivitātes prognozēšana. Ekonomiskās aktivitātes indikatori. 
− Cikla cēloņi. Keinsisma teorija. Monetārisma teorija. Supply-side teorija. Racionālo 

gaidu teorija.  
− Antikrīžu regulēšana. 
− Ilgstošu viļņu teorija. Kondratjeva cikli. 

4. Iedzīvotāju ienākumi 
− Ienākuma avoti. Ģimenes budžets un tā struktūra. Engela likums. 
− Ienākumu diferenciācija. Diferenciācijas koeficienti. Lorenca līkne 
− Ienākumu diferenciācija Latvijā un citās valstīs. 
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− Iztikas minimums. 
− Sociālās izmaksas un atvieglojumi. Valsts sociālā politika. Sociālā politika un 

ekonomikas efektivitāte. 
5. Mūsdienu naudas un banku sistēmas  

− Mūsdienu naudas sistēma.  
− Naudas sistēmas stabilitāte. Fišera vienādojums. Naudas agregātu struktūra. 
− Inflācija, tās būtība un galvenie cēloņi. Pieprasījuma inflācija un piedāvājuma inflācija. 

Inflācija Latvijā. 
− Latvijas naudas sistēma. Latvijas Bankas monetārā politika. 
− Banku sistēma. Banku veidi. Centrālās bankas funkcijas. Komercbankas. 
− Banku operāciju veidi. Banku aktīvi un pasīvi. Kredīts, tā avoti un formas. Procenta 

likme un tā dinamika. Nominālā un reālā procenta likme. Bankas izmaksas un peļņa. 
− Noguldījuma koeficients. 

6. Valsts sektors ekonomikā 
− Valsts sektors. Valsts sektora definīcijas. 
− Nodokļu sistēma un valsts budžets. Nodokļu veidi. Lafēra līkne. Nodokļu sistēma 

Latvijā. Valsts budžeta ieņēmumi un izdevumi. Budžeta deficīts un valsts parāds. 
Pašvaldības budžets.  

− Sabiedriskais sektors un privātais sektors. 
7. Starptautiskās ekonomiskās attiecības 

− Ārēja tirdzniecība. Eksports un imports. Eksporta un importa loma Latvijā. Muitas 
politika. Tarifi un kvotas. Dempings. Tirdzniecības bilance. 

− Ārējās investīcijas un to formas. Ārējie kredīti. Maksājuma bilance. 
− Valūtas tirgus. Valūtas kurss. Lata valūtas kursa veidošanās un dinamika. 

8. Pasaules ekonomika 
− Ekonomiskā integrācija: veidi un formas.  Ekonomiskā integrācija citos reģionos. 
− Pasaules tirdzniecība. Protekcionisms un free trade politika. Salīdzinošās (relatīvās) 

priekšrocības princips.  
− Pasaules kapitāla tirgus. Starptautiskā valūtas sistēma. Starptautiskās ekonomiskās 

organizācijas. 
− Latvijas vieta pasaules ekonomikā. Latvija  un Eiropas Savienība. 
− Ekonomiskā izaugsme, to bremzējošie faktori. Globālās ekonomiskās problēmas. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. G.Libermanis Tirgus ekonomikas pamati un Latvijas ceļš uz Eiropas Savienību. Rīga, 
2003. 

2. P.A.Samuelson. W.D.Nordhaus. Economics, Boston, 1998 
3. C.R. McConnell, S.L.Brue. Economics, N.Y. 2002 
4. J.Daniels, L,Radebaugh. International Bussiness. Massachusetts,1996 
5. World Development Indicators. World Bank, 2005. 
6. Ziņojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību. 2004.-2006. Rīga, 2004.-2006. 

 
Papildliteratūra: 

1. B.Funch, L.Pizzati European Integration. Regional Policy and growth. World Bank, 
2004 

2. Latvija Eiropā: nākotnes vizijas. Rīga, 2004. 
3. G.Libermanis. Makroekonomika: teorija un Latvijas attīstības problēmas. Rīga, 1999. 
4. Global Economic Prospects. World Bank, 2005. 
5. Latvijas statistikas gadagrāmata. 2005. Rīga. 2006. 
6. П.Самуэльсон, В.Нордхауз. Экономикс. Москва-С.-Петербург, 2001. 
7. К.Макконелл, С.Брю. Экономикс. Москва, 2003. 
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Periodiskā literatūra: 

1. Latvijas statistikas ikmēneša biļeteni 
2. Latvijas tautsaimniecība: makroekonomiskie apskati 
3. EUROSTAT. Statistics in Focus. 
4. Averss un Reverss 
5. Latvijas Bankas monetārie biļeteni 

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

 
Kursa metodiskais nodrošinājums: lekciju konspekts, praktiskie uzdevumi,  
      audiovizuālās uzskates līdzekļu izmantošana. 
 
Kontroles formas Patstāvīgais darbs, eksāmens. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai (kursa novērtējuma struktūra): 

   Novērtēšanas forma:  Skaits:         Īpatsvars: 

   Patstāvīgais darbs     1  30% 
 Eksāmens      1  70% 

 
Mācību valoda:  latviešu, krievu. 
 
 



 

 

 
II. Pielikums. 

Akadēmiskā personāla radošās un zinātniskās 
biogrāfijas apraksts (Curriculum vitae) 

 
1. Inese Allika 
2. Irina Arļukova 
3. Teodors Bikovskis 
4. Solveiga Blumberga 
5. Māris Buiķis 
6. Jūlija Bulatova 
7. Georgijs Burakovs 
8. Andrejs Čirjevskis 
9. Jānis Endziņš 
10. Vitolds Gedroics 
11. Lilija Gorbaceviča 
12. Leonīds Grīnglazs 
13. Normunds Gūtmanis 
14. Aleksandrs Fedotovs 
15. Svetlana Ignatjeva 
16. Tatjana Ivanova 
17. Vladimirs Jansons 
18. Kalevs Kants 
19. Lūcija Kavale 
20. Leonīds Krēmers 
21. Natālija Konovalova 
22. Rostislavs Kopitovs 
23. Boriss Kurovs 
24. Irina Kuzmina 
25. Anda Laķe 
26. Gundega Lapiņa 
27. Vitauts Liede 
28. Andrejs Limanskis 
29. Arturs Lindemanis 
30. Andrejs Medvedevs 
31. Valentīns Muravjovs 
32. Jānis Ērīks Niedrītis 
33. Ļubova Nikolajeva 
34. Andrejs Nikolajevs 
35. Agris Olmanis 
36. Rasa Pēce 
37. Leonīds Pētersons 
38. Anatolijs Petrovs 
39. Linda Piusa 
40. Jānis Radionovs 
41. Aleksejs Ruža 
42. Juris Saulītis 
43. Nataļja Seļivanova 
44. Viktors Siperkovskis 
45. Gunita Smirnova 
46. Lolita Tīse 
47. Egmonts Treiguts 
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48. Andris Vagalis 
49. Martiņš Valters 
50. Jānis Vanags 
51. Andris Vīgants 
52. Raina Vīra 
53. Alevtīna Višņevska 
54. Aleksejs Vorobjovs 
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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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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Irina Arļukova  
Adrese Maskavas 273.k.2 – 21, LV1063, Rīga 

Mobilais tālrunis 28381139   
E-pasts makol@inbox.lv 

Dzimšanas datums 15. jūlijs 1960. gads 

Darba pieredze  
  

No 2005. līdz šim laikamBaltijas Starptautiskā Akadēmija (BKI), asoc.profesore  

2002. – 2005. Baltijas Krievu institūts, docente 
2000. – 2002.Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA), 

ekonomikas un tiesību katedras docente  
No 1998. līdz šim laikamInformatīvi konsultācijas centrs “Grads-SPb” (kopš 2005.g. SIA 

“Intelservice”), docente 
1991. – 1998.Rīgas Aviācijas universitāte, ekonomikas teorijas katedras docente 
1988. – 1991.Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts (RCAII), politiskās 

ekonomijas katedras asistente 
1987. – 1988.RSCAII, zinātniski pētnieciskās laboratorijas jaunākā zinātniskā 

līdzstrādniece 
1984. – 1987.Latvijas Valsts Universitāte, politiskās ekonomijas katedras 

aspirante 
1982. – 1984RSCAII, politiskās ekonomijas katedras mācību metodiskā kabineta 

vadītāja 

Izglītība  

1993.RTU – ekonomikas doktore 

Diploms В-Д № 000669 
1992.AAK – docents 

Atestāts ВАК ДЦ № 004498 
1984.-1987.Latvijas Valsts Universitātes klātienes aspirantūra 

1982.. Rīgas Civilas aviācijas inženieru institūts 
Kvalifikācija – inženieris-ekonomists 
Diploms С № 465901 
 

 
Prasmes 

 

Dzimtā valoda Krievu 
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Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 
latviešu  * * * 

angļu  * * * 
  
  

Zinātniskā darbība un 
publikācijas 

  

32 mācību metodiskās un zinātniski pētnieciskās publikācijas 

Starptautiskā sadarbība:Sankt-Peterburgas Ārējo ekonomisko sakaru, ekonomikas un 
tiesību institūts (SPb AESETI) 

Piedalīšanās konferencēs, apaļos
galdos utt.:

Uzņēmējdarbība Krievijā: pieredze, problēmas, secinājumi. Starp 
reģionālā zinātniski praktiskā konference. Sankt-Pēterburga, 
2001.g. 

Uzņēmējdarbības un tiesību problēmas un attīstības ceļi 
21.gadsimtā. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference, kas 
veltīta BKI X gadadienai, Rīga, 2002.g. 
Finansu risku vadīšana. Apaļie galdi kopā ar Turonbanka vadošiem 
darbiniekiem (Uzbekija). Rīga, BSA, 2007. jūlijs-augusts (lekciju lasīšana, 
apaļo galdu rīkošana). 

Piedalīšanās projektos, kurus 
finansē  ESF: 

“Augstākās profesionālās studiju programmas “Uzņēmējdarbība” 
studentu profesionālā prakse komercuzņēmumos” 
VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0049/0163 (līdzdalībniece). 
Projekta sākuma un beigu datums: 05.02.2007.-25.05.2008 

Papildus informācija
Kvalifikācijas paaugstināšana:

2005.  – Latvijas Universitāte. Programma “Augstskolu 
mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/Inovācijas augstākās izglītības 
sistēmā/Izglītības darba vadība” 
2001.  – SPb AESETI zinātniskā sesija 
1999. – SPb AESETI. Kursi “Ekonomisko zinātņu pasniegšanas 
aktīvās metodes” 

Goda nosaukumi, balvas:2001.  – SPb AESETI goda zīme par ieguldījumu studentu 
apmācībā 

Augstākās izglītības iestādēs
lasāmie kursi:

Mikroekonomika. Makroekonomika. Pasaules ekonomika. 
Starptautiskās ekonomiskās attiecības. Starptautiskās finanses. 
Riski ekonomiskajā darbībā 
 

Izpildāmie mācību slodzes veidi:Lekciju lasīšana: 
- visu apmācības veidu ekonomisku un neekonomisku 
specialitāšu studentiem; 
- otrās kvalifikācijas fakultāšu  un moduļa izglītības 
klausītājiem; 
- ekonomisku un neekonomisku specialitāšu maģistrantiem.
Kursa, diploma un maģistra darbu rakstīšanas vadīšana. (2001.-
2007.g. aizstāvēti 39 diplomdarbi, 3 maģistra darbi) 
Diplomdarbu un maģistra darbu recenzēšana.  
Visu apmācības darbības veidu metodiskais nodrošinājums 

Komercorganizācijās lasāmie
kursi:

Komerciālās darbības ekonomiskie pamati. Finansu analīze. 
Finansu menedžments (SIA “Intelservice”)  

Zinātniskās intereses:Riski ekonomiskajā darbībā 
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Zinātniski pētnieciskie un
mācību metodiskie kontakti:

Sankt-Pēterburgas AESETI 
Rīgas transporta un sakaru institūts (moduļu izglītība, 
maģistrantūra) 
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa augstskola – RSEBAA 
(maģistrantūra) 

 
 

Aktualizēts:

 
 
 12.09.2007. 
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  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Teodors Bikovskis 

Personas kods 030474-10204 

Dzimšanas vieta Daugavpils 
Adrese  Alejas iela, 7-2, LV5403, Daugavpils, Latvija 

Mobilais tālrunis: 26750300 
  

Pilsonība LR pastāvīgais iedzīvotājs 
  

Dzimums Vīrietis 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Ekonomikas maģistra grāds 

Darba pieredze  
  

Laika periods No 1998.gada 

Profesija vai ieņemamais amats Lektors 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA), Daugavpils filiāle 

Laika periods No 1995.gada 

Profesija vai ieņemamais amats Lektors 
Darba vietas nosaukums un adrese Daugavpils Universitāte, soc.zin. fakultāte, ekonomikas katedra,  

Izglītība  
  

Laika periods No 1995.gada līdz 1998.gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms  
Ekonomikas maģistra grāds 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Daugavpils Universitāte 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu, angļu 
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu *   *   *   

Angļu *   *   *   
  



©RSEBAA, 2008                           maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zinātniskā darbība   
  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē  

raksti recenzētos izdevumos

monogrāfijas

mācību grāmatas

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos
apgādos)

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

2005.gads 
Starptautiskā konference: Konkurence-Integracija-Kooperācija: Baltijas 
reģiona ekonomikas attīstības reģionālais un starptautiskais aspekts” ar 
rakstu „Baltijas valstu ārēja tirdzniecība pēc iestāšanas ES”  
2003.gads 
LR ārējas tirdzniecības apstākļu izmaiņas pēc iestāšanas ES.  Studentu 
un pasniedzēju zinātniskās konferences rakstu krājums, RSEBAA.  
2002.gads 
Baltijas ārēja tirdzniecība ar Krieviju. Studentu un pasniedzēju 
zinātniskās konferences rakstu krājums, RSEBAA. 
2001.gads 
Daži automobiļu tirgus attīstības aspekti (1993-1995) un izmaiņas, kas 
ir saistītas ar izmaiņas ekonomikā kopumā. Zinātniskās konferences 
„DPU Akademiskās izglītības problēmas universitātē” materiāli. 
Daugavpils, „Saule”. 

  

Piedalīšanās ar referātu cita veida 
konferencēs 

 

  

 



 

 

 
 

 

 

  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds  Solveiga Blumberga 
Personas kods 240162-12902 

Dzimšanas vieta  
Adrese  Anniņmuižas iela 20, dz.106, LV-1029, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis +371 26461229 
Fakss  

E-pasts solveigablumberga@gmail.com 
  

Pilsonība Latviešu  
  

Dzimums sieviete 
  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā. 

Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā. 

Darba pieredze  
  

Laika periods 2005.g. – līdz šodienai 

Profesija vai ieņemamais amats    organizāciju psiholoģijas , vadības psiholoģijas, sociālās psiholoģijas docente 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
 

 

Laika periods 2000. g. – līdz šodienai 

Profesija vai ieņemamais amats   mārketinga psiholoģijas (patērētāju uzvedība) priekšmeta lektore 

Darba vietas nosaukums  Ventspils augstskola 
  

Laika periods 1999. – 2006.g. 

Profesija vai ieņemamais amats mārketinga psiholoģijas, organizāciju psiholoģijas, vadības psiholoģijas, psiholoģijas mācību 
metodes, pozitīvās psiholoģijas priekšmetu lektore 

Darba vietas nosaukums  Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 
  

Laika periods 2004.g.– 2006.g 

Profesija vai ieņemamais amats maģistrantūrā psiholoģijas priekšmeta lektore 
Darba vietas nosaukums  Latvijas Jūras akadēmija 

  

Laika periods 2003. - 2006.g. 

Profesija vai ieņemamais amats reklāmas un mārketinga psiholoģijas priekšmetu lektore 
Darba vietas nosaukums  Rīgas Stradiņa Universitāte Eiropas studiju fakultāte 

  



 

 

Laika periods 2002. – 2005.g 

Profesija vai ieņemamais amats organizāciju psiholoģijas, psiholoģijas mācību metodes, vadības psiholoģijas priekšmetu lektore 
Darba vietas nosaukums  Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola 

  

Izglītība  
  

Laika periods 2003.g. līdz šodienai 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids studijas Latvijas Universitātes psiholoģijas doktorantūra 
  

Laika periods 2004.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

video trenera kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Sanktpēterburgas Akmeoloģijas akadēmija 
  

Laika periods 2002. g 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 
  

Laika periods 1999. g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

  sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 
  

Laika periods 1999. g 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

  psihologa kvalifikācija. 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 
 

 

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas Krievu, angļu  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Krievu valoda +   +   +   

Angļu valoda  +   +   +  

  
  

Citas prasmes  
  

Zinātniskā darbība  
 

Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem 

  



 

 

LZP, valsts finansēto vai Starptautisko 
pētījumu projektu dalībnieks vai 

vadītājs 

2005.g.- dalība projektā “ Augstākās izglītības kvalitātes sociāli ekonomiskie 
aspekti “, RPIVA  - Daugavpils Universitāte. 
 
2005.g.- dalība projektā “Tālākizglītība tūrisma jomā ar modernām mācību 
metodēm”, Ventspils Augstskola. 

 
  

Latvijas vai starptautisko projektu un 
programmu ekspertu padomju, komisiju 

loceklis 

 

 

 



 

 

Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē  

raksti recenzētos izdevumos

 

 

   
 
 
 

populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem, norādiet pasākuma norises vietu un laiku, 
referāta nosaukumu,  tēžu publicēšanas izdevumu, vietu, gadu, lpp. 
 
 

 
 2008.g. iesniegts raksts recenzēšanai  „Sekmīgu un mazāk sekmīgu uzņēmēju 
diferencējošie psiholoģiskie rādītāji” LU rakstu krājumam „Psiholoģija”  
 
2007.g. raksts i „ Vadītāju vīriešu un sieviešu apmierinātības ar darbu, lojalitātes 
pret profesiju un nodoma aiziet no darba atšķirības” DU konferences „ 
Person.Color.Nature. Music.” rakstu krājums (5lpp) 
 
2006.g. “ Līdera efektivitātes saistība ar adaptācijas sociālpsiholoģiskajiem 
rādītājiem” (5.lpp), RPIVA 3.Starptautiskā zinātniskā konference “ Teorija 
praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” zinātnisko rakstu krājums. 

 
2005.g. “Subjective Well-Being Differences of Employed and Unemployed 
Adults.” (7lpp) Daugavpils Universitātes 4.Starptautiskās konferences 
zinātnisko rakstu krājums. 
 
2004.g. “Laimes izjūta un dzīves mērķi” (5 lpp.).RPIVA  Starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli “Teorija un prakse skolotāju izglītībā II “. 
 
2002. g. - “Pusaudžu asociālas uzvedības un pašaktualizācijas vajadzības 
izpausme mūsdienu sabiedrības kontekstā (7 lpp.). RPIVA Starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli “Teorija un prakse skolotāju izglītībā”. 
 

 
 
 

 
         2007.g. Raksts žurnālā „ Ofisa menedžeris” – Darbinieku lojalitāte un nodoms 
aiziet no darba. 
 

 
2006g. Raksts žurnālā „ Psiholoģijas pasaule” , Apmierinātību ar darbu 
ietekmējošie psiholoģiskai faktori. 
 
2005.g. 2 raksti žurnālā “Psiholoģijas pasaule”. Tēmas - “ Seksualitāte kā 
reklāmas virzītājspēks”(5lpp), ‘” Vai reklāma ir agresīva?( 4lpp) 
 
 
2003.g. 2 raksti žurnālā “Psiholoģijas pasaule”. Tēmas - “Kas mūsdienu 
vadītājam jāzina par līderību?” (2 lpp.), “Vadītājs un viņa vadības stils” (3 lpp.) 
 

 
 
 
 
 

  



 

 

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 
veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem, norādiet pasākuma norises vietu un laiku, 
referāta nosaukumu, līdzautorus, tēžu publicēšanas izdevumu, vietu, gadu, lpp. 
 

2008 – kongress Berlīnē “ XXIX International Congress of Psychology ICP” 
”Sekmīgu un mazāk sekmīgu uzņēmēju sociālpsiholoģisko rādītāju atšķirības” 

 
2007.g. „ Vadītāju vīriešu un sieviešu apmierinātības ar darbu, lojalitātes pret 
profesiju un                   nodoma aiziet no darba atšķirības” DU konference  „ 
Person.Color.Nature. Music.” 

 
 2007.g.  piedalīšanās kā klausītājam European Conference on Developmental 
Psychology, Jena,  Germany  
 

2007.g. „Līdera un uzņēmuma vadītāja atšķirības sociālpsiholoģiskajos 
mērījumos”, powerpoint prezentācija, Latvijas Universitātes 65.konference. 
 
2006.g. “ Subjective Well Being and Job Satisfaction Promotional Factors for 
Medics in the Medicine Institutions” –poster, 7.Starptautiskā Baltijas 
psiholoģijas konference “ Baltic Psychology in Global Context: Where Do 
We Stand?’” Latvijas Universitāte 
 

2006.g. “ Līdera efektivitātes saistība ar adaptācijas sociālpsiholoģiskajiem 
rādītājiem” (5.lpp), RPIVA 3.Starptautiskā zinātniskā konference “ Teorija 
praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” zinātnisko rakstu krājums. 
 
2006.g. ,“ Sociālā reklāma: teorija un prakse Baltijas valstīs un pasaulē”, 3. 
akadēmiskās publiskās komunikācijas un mediju konference Rīgas Stradiņu 
universitātē. 

 
2005.g. “Subjective Well-Being Differences of Employed and Unemployed 
Adults.” (7lpp) Daugavpils Universitātes 4.Starptautiskās konferences 
zinātnisko rakstu krājums. 
 
2004.g. “Laimes izjūta un dzīves mērķi” (5 lpp.).RPIVA  Starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli “Teorija un prakse skolotāju izglītībā II “. 
 
2002. g. - “Pusaudžu asociālas uzvedības un pašaktualizācijas vajadzības 
izpausme mūsdienu sabiedrības kontekstā (7 lpp.). RPIVA Starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli “Teorija un prakse skolotāju izglītībā”. 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

Piedalīšanās ar referātu cita veida 
konferencēs 

Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem, norādiet pasākuma norises vietu un laiku, 
referāta nosaukumu, līdzautorus, tēžu publicēšanas izdevumu, vietu, gadu, lpp. 
 

2006.g. 22.marts “ Atbalsta sniegšana izglītojamajiem, pedagogiem,
vecākiem pedagoģiskajā procesā” powerpoint prezentācija,  Limbažu
rajona pārvaldes un Limbažu pilsētas domes organizētā konference. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 



 

 

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  



 

 

  

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. 
 

  



 

 

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. 

 

 
 



 

 

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 

 



 

 

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. 



 

 

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.  

 



 

 

 
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 

 

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 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Andrejs Čirjevskis 

Personas kods 100658-10602 

Dzimšanas vieta Igaunija 
Adrese  Zolitūdes ielā 38/2 - 44 , Rīga 

Tālrunis 7405941 Mobilais tālrunis: 29558375 
Fakss  

E-pasts andrejs@rsebaa.lv 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimums Vīrietis 
 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 

grādi 
Asociētais Profesors ekonomikā 

Darba pieredze  
  

Laika periods No 1994.gada 
Profesija vai ieņemamais amats No 2000.gada - Asociētais profesors mārketinga un menedžmenta katedrā 

 1994-2000 - Stratēģiskā menedžmenta lektors 
Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola (RSEBAA 

Laika periods 2006.gada marts 

Profesija vai ieņemamais amats Strategic Management. 36 stundas. MBA programma.  
Darba vietas nosaukums  Estonian Business School.  

Laika periods 2005.gads, 2006. gads 

Profesija vai ieņemamais amats Strategic Management. Course 8 hours.  
Darba vietas nosaukums  School of Economics of INHOLLAND University. Rotterdam. Hollande. 

Laika periods 2000.gads 

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmu apmācīšanas vadošais konsultants 
Darba vietas nosaukums  Rīgas menedžeru skolas (RMS Consulting)  

Laika periods No 1999.gada līdz 2000.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmu apmācīšanas vadītājs 
Darba vietas nosaukums  ANS Apmācīšanas centra (Rīga, Lidosta) 

Laika periods  1999.gads 

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmas lektors.  
Darba vietas nosaukums  Sankt-Pēterburgas Starptautiskā Ekonomikas attiecību un Tiesas  Institūtts 

Laika periods No 1998.gada līdz 2000.gadam  
Profesija vai ieņemamais amats Viceprezidents finansu un ekonomikas jautājumos 

Darba vietas nosaukums  V a/s “Latvijas Gaisa Satiksme” 



 

 

Laika periods No 1998.gada līdz 1999.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmu apmācīšanas vadītājs. 
Darba vietas nosaukums  Latvijas Biznesa Skolas (LBS)  

Laika periods No 1988.gada maija līdz 1998.gada novembrim  

Profesija vai ieņemamais amats Personāla piemeklēšanas un vadības konsultants (Executive search and 
management consultants                       

Darba vietas nosaukums  J.FRIISBERG & PARTNERS SIA, IIC PARTNERS        

Laika periods 1998.gads  

Profesija vai ieņemamais amats  Dibinātājs un valdes loceklis                                    
Darba vietas nosaukums  SIA „Sinerģija”  

Laika periods No 1996.gada līdz 1998.gadam  

Profesija vai ieņemamais amats Valdes loceklis 
Darba vietas nosaukums  AS „Latvijas Kreditbanka" 

Laika periods No 1994.gada līdz 1998.gadam                          

Profesija vai ieņemamais amats Ģenerāldirektora vietnieks (finanses, ekonomikas un QA jautājumos) . 
Darba vietas nosaukums  SIA LAPA LTD, International Crewing Agents  

Laika periods No 1990.gada līdz 1991.gadam                          

Profesija vai ieņemamais amats Direktora vietnieks ekonomikas jautājumos. 
Darba vietas nosaukums  Rīgas traleru un refrižeratoru flotes bāze 

Laika periods No 1988.gada līdz 1990.gadam        

Profesija vai ieņemamais amats Bazes kapteinis - direktors. 
Darba vietas nosaukums  Rīgas traleru un refrižeratoru flotes bāze 

Laika periods No 1996.gada līdz 1998.gadam  

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmas lektors 
Darba vietas nosaukums  Rīgas Ekonomikas un Kultūras Augstskola 

Laika periods No 1994.gada līdz 1995.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Menedžmenta programmas lektors. 
Darba vietas nosaukums  Sociālo Tehnoloģiju Institūts 

Laika periods 1994.gadās  

Profesija vai ieņemamais amats Stratēģiskā Marketinga un Menedžmenta programmu lektors. 
Darba vietas nosaukums  Baltijas- Krievu Institūts 

Laika periods No 1978.gada līdz 1988.gadam                          

Profesija vai ieņemamais amats Bāzes vecākais, otrais, trešais kapteiņa palīgs 
Darba vietas nosaukums  Rīgas refrižeratoru flotes bāze 

Izglītība                                                 
 

 
Laika periods 2005.gads                                   

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Consulting for Management Educator 
                                     

Izglītības iestādes nosaukums un veids Bled School of Management                             

Laika periods 2004.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Finance track 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids IMTA. Bled School of Management 



 

 

Laika periods 2003.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Strategy track 

Izglītības iestādes nosaukums un veids IMTA. Bled School of Management, 2003 

Laika periods 2001.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Strategic business planning, Financial information  for management, Information 
system  

Izglītības iestādes nosaukums un veids SIA “John Moffat”, Riga, ACCA courses 

Laika periods 1998.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Personala atlase 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Biznesa Skola 

Laika periods 1997.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas doktora diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskā universitāte 

Laika periods 1997.gads   

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Audit and Accountancy  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Moore Stephens Riga   

Laika periods 1996.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomisko zinātņu kandidāta  diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Maskava 

Laika periods 1996.gads                                 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Financial accounting for bank’s executives (30 hours )  
  

 Finacial accounting for executives (72 hours),  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Arthur Andersen Riga                                    

Laika periods 1995.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Certificate of Internal Auditor Course (Safety & Quality Management System)  of  Det 
Norske Veritas   

Izglītības iestādes nosaukums un veids Internal Auditor Course (Safety & Quality Management System   of  Det Norske 
Veritas  

Laika periods 1995.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Intenvais businesa treniņš “Decision base”   

Izglītības iestādes nosaukums un veids Intenvais businesa treniņš “Decision base”  Riga  

Laika periods 1993.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ārējās tirdzniecības akadēmijas diploms ar izcilību - ekonomists ar svešvalodu 
zināšanām (angļu valoda, franču valoda) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Ārējās tirdzniecības  akadēmija, Maskavā 

Laika periods 1993.gads 



 

 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Biznesa vadīšanas maģistra grāda diploms (Master of International Management)  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Parizē 

Laika periods   1992.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Universitātes sertifikāts 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  Havard Business Case Study course, Harvarda universitāte 

Laika periods  No 1990.gada līdz 1996.gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Aspirantūra 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Viskrievijas zinātniski - pētnieciskā projektēšanas, konstruēšanas, ekonomikas, 
informācijas un automatizētās zivsaimniecības pārvaldes sistēmas institūts 

Laika periods No 1992.gada līdz 1993.gadam 

Izglītības iestādes nosaukums un veids CCIP, ESCP-EAP, Parīzē  

Laika periods No 1991.gada līdz 1993.gadam  

Izglītības iestādes nosaukums un veids  Ārējās tirdzniecības akadēmija, Maskavā  

Laika periods 1990.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Vācu menedžmenta akadēmijas sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Vācu menedžmenta akadēmija 

Laika periods 1990.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Augstākās komercskolas diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Ārējās tirdzniecības akadēmija, Maskavā 

Laika periods 1988.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Tālbraucēja - kapteiņa diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgā 

Laika periods No 1980.gada līdz 1987.gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inženiera - ekonomista  diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Vissavienības neklātienes pārtikas rūpniecības  institūts, Maskavā  

Laika periods No 1973.gada līdz 1978.gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Kuģu vadītāja diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Kalinigard Marine Colledge  
   

Prasmes  
 

 

Dzimtā valoda Krievu 
 

 

Citas valodas Latviešu, angļu, franču 
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu *   *   *   

Angļu *   *   *   



 

 

Franču  *   *   *   

  
  

Zinātniskā darbība  
 

 

  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē 

raksti recenzētos izdevumos

monogrāfijas

mācību grāmatas 

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos apgādos)

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

Industry Life Cycle vs. Gross Domestic Product”, March 2006, The ICFAI University 
Press. India. ISSN 0972-5326. 
„Latvian national competitive advantage of Forest industry” International Conference 
“The Next Decade Challenges for Business”, February 2-3, 2006, Riga, Latvia.  ISBN 
9984- 705- 20- X 
“Finanšu plānošana un EVA izveidošana”, “Direktors” No 1 (10) janvāris, 2006.  
“Stratēģiskā vadības grāmatvedība”. „Grāmatvedība un ekonomika” N 11(23), 2005   
„Stratēģiskā vadības grāmatvedība”. “Bilance”, Nr. 20(128), 10.2005 
“Kompānijas vērtības maksimizācija”, “Direktors” No 6 (6) septembris, 2005.    
«Can forest industry constitute the Latvian national competitive advantage on the EU 
level?” VI starptautiskās zinātniski praktiskās konferences referātu tēzes. Minska  
2005 g. ISBN 985-6544-49-2 
“How define the most prospective and attractive industries in Latvia?” V 
starptautiskās zinātniski praktiskās konferences referātu tēzes. Minska  2004 g. ISBN 
985-6544-49-1 
«Использование модели Мак-Кинси для выбора международной коммерческой 
стратегии развития предприятия». Starpreģionālās zinātniski praktiskās 
konferences materiāli (ekonomikas sekcija) 1 daļa. Общество «Знание» Санкт-
Петербурга и Ленинградской области).  2001, lpp. 25-32, ISBN5-7320-0630-3 

 
  

 



 

 

 
 

  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Vitolds Gedroics 

Personas kods 180850-10203 

Dzimšanas vieta Ezernieku pagasts, Latvija 
Adrese  Rīgas 76a-14, LV-5400, Daugavpils 

Mobilais tālrunis: 29883537 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimums Vīrietis 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Pedagoģijas doktors 
Matemātikas maģistrs  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 2000.gada  

Profesija vai ieņemamais amats Docents 
Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA), Daugavpils filiāle 

Laika periods No 2002.gada  

Profesija vai ieņemamais amats Docents. Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte. Matemātikas katedra. 
Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte.  

Laika periods No 1993.gada līdz 1996.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats 1995-1996 - Matemātikas katedras vadītājs 
 1995-1996 - Matemātikas katedras lektors 
 1993-1995 – matemātikas analīzes katedras lektors 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 

Laika periods No 1974.gada līdz 1993.gdam 

Profesija vai ieņemamais amats 1981-1993 - matemātikas analīzes katedras vecākais pasnidzējs 
 1974-1981 - matemātikas analīzes katedras pasnidzējs 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

Izglītība  
  

Laika periods 1996.gada 6.jūnijs 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms G-D Nr.000042 
LR pedagoģijas doktora zinātniskais grāds 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 

Laika periods 1993.gadā 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Matemātikas maģistrs 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 



 

 

Laika periods No 1968.gada līdz 1973.gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms Ю № 390183 
Vidusskolas matemātikas un fizikas skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu  
  

Citas valodas Krievu, vācu 
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāj
i 

Krievu *   *   *   

Vācu   *   *   *

  
  

Zinātniskā darbība  
 

 

  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē  

raksti recenzētos izdevumos

monogrāfijas

mācību grāmatas 

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos
apgādos)

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

Matemātiskās metodes ekonomikā (datorsalikums). - 2006., 91 lpp. 
V. Gedroics http://www.de.dau.lv/matematika/rindas.pdf (2005.) 
V. Gedroics. Vairāku argumentu funkciju integrālrēķini (2004.) 
http://www.de.dau.lv/matematika/int2.pdf 
V. Gedroics. Ievads matemātiskajā analīzē (2003.) 
http://www.de.dau.lv/matematika/ievmatanavit.pdf 
V. Gedroics. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini (2002.) 
http://www.de.dau.lv/matematika/funl.pdf 
V. Gedroics. Viena argumenta funkciju integrālrēķini (2002.) 
http://www.de.dau.lv/matematika/int 1 .pdf 
V. Gedroics. Vairāku argumentu funkciju diferenciālrēķini (2002.) 
http://www.de.dau.lv/matematika/fun2.pdf 
Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini. - DPU: izd. "Saule", 2002. -100 
lpp. 
http://www.de.dau.lv/matematika/funl.pdf 
Kombinatorika. Algebras profilkursa jautājumi (datorsalikums). - 2001. 
Elementārā      skaitļu      teorija.      Algebras      profilkursa     jautājumi. -
DPU: izd. "Saule'1, 2000. - 54 lpp.    

  

Piedalīšanās ar referātu cita veida 
konferencēs 

 

  

 
 



 

 

 
  

   

  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Lilija Gorbaceviča  

Personas kods 181051-10229 

Dzimšanas vieta Igaunija 
Adrese  Zaru 20, LV-5400, Daugavpils 

Tālrunis 5442254 Mobilais tālrunis 26135198 
Fakss 5422681 

E-pasts lilijagor@inbox.lv 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimums Sieviete 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Filozofijas doktora zinātniskais grāds 

Darba pieredze  
  

Laika periods No 1998.gada 

Profesija vai ieņemamais amats Sabiedrisko sakaru direktors 
 Docente 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 
(RSEBAA), Daugavpils filiāle  

Laika periods No 2001.gada 

Profesija vai ieņemamais amats SZF Socioloģijas katedras vadītāja 
 Docente 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte 

Laika periods 1991-1998 

Profesija vai ieņemamais amats 1995-1998 - Socioloģijas, filozofijas un ekonomikas katedras vadītāja 
 1991-1995 - Ekonomikas un sociālo zinātņu katedras vadītāja 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 

Laika periods No 1985.gada līdz 1991.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats 1985-1991 - Filozofijas un politekonomijas katedras docente 
 1982-1985 - vecākā pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

Laika periods 1975-1982 

Profesija vai ieņemamais amats Filozofijas fakultātes asistente 
Darba vietas nosaukums  Ļeņingrādas Universitāte 

Izglītība  
  



 

 

Laika periods 1993.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Doktora diploms C-D Nr.001247 
Filozofijas doktora zinātniskais grāds (Dr.phil.) 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas Universitāte, Rīga 

Laika periods 1983.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Zinātņu kandidāta diploms ФС № 004843 
Filozofijas zinātņu kandidāts   

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Ļeņingradas Valsts universitāte 

Laika periods No 1969.gada līdz 1974.gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms Я № 663268 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Ļeņingradas Valsts universitāte 

  

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas Krievu, vācu 
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji

Krievu *   *   *   

Vācu   *   *   *  

  
  

Zinātniskā darbība  
 
 Laika vadīšana un organizēšana uzņēmumos 2004.g. Latvijas Zinātnes padome 

 

 

  



 

 

Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē  

raksti recenzētos izdevumos

monogrāfijas

mācību grāmatas

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos
apgādos)

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

Inta Ostrovska, Lilija Gorbaceviča, Vera Boronenko “Laika vadīšana un 
organizēšana uzņēmumos”. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 
galvenie pētījumu virzieni 2005.gadā. Latvijas Zinātnes Padomes 
Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, Nr. 11.; Rīga 2006, 
lpp.62-63. 
Горбацевич Л.В. „Рабочее время и его цена”. Nowa ekonomija a 
spoleczenstwo T2, Lublin, 2006, стр.391-395 
Lilija Gorbaceviča, Vera Boroņenko, Inta Ostrovska “Laika vadīšana un 
organizēšana uzņēmumos” // LZP ekonomikas un juridiskās zinātnes 
galvenie pētījumu virzieni 2005.gadā, Rīga 2006. lpp. 62-63 
Every day and “Other” Values. Religia a gospodarka T1, Lublin, 2005, 
339.-345.lpp. 
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Globalizācija 
un kultūra. Globalizācija un hierarhija mūsdienu sabiedrībā. Zinātnisko 
rakstu krājums, Daugavpils, Saule, 2005., 33.- 40.lpp. 
Горбацевич Л.В. „Время как экономический ресурс в восприятии 
работающего населения регионов Латвии” // 2 Всероссийская 
научная конференция „Сорокинские чтения – 2005 Будущее России: 
стратегии развития” 14.-15. декабря 2005 г. – М.:МГУ,2005. 
Drošība un tās izteiksme vajadzību hierarhijā // starpt konf. rakstu krājums 
„Drošība un tautas attīstība”. (iesniegts public.) 
Reģionālais ziņojums. Pētījumu materiāli Nr.1 (2004) 
L.Gorbaceviča, V.Boroņenko, I.Ostrovska. LZP Ekonomikas un juridiskās 
zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā Nr.10. Rīga, 2005., 55.-
56.lpp. 
L.Gorbaceviča, V.Boroņenko. Darba laika efektīvas izmantošanas 
problēmas strādājošo latgales iedzīvotāju skatījumā. Reģionālais 
ziņojums. Pētījumu materiāli Nr.1, 2004., 53. – 94.lpp 
Организационная культура и проблемы эффективности//межд.конф.    
«Человек и рынок». – Люблин, Польша, 2004, стр. 64 – 69. 
Современный человек. Современные ценности//HF XIII zinātniskie 
lasījumi. – Daugavpils, DU HF, Saule, 2004., 29.-36. lpp. 
Globalizācija un hierarhija mūsdienu sabiedrībā// Globalizācija un 
kultūra. – Daugavpils, DU HF, (iesniegts publicēšanai 2004.) 
Cilvēks ir izvēle// Starpt. konf. „Eksistence un komunikācija” tēzes. – R.,  
LU Filosofijas un socioloģijas institūts, Dānijas Kultūras institūts, 2003., 18.-
19. lpp. 
Mūsdienu cilvēks. Mūsdienu vērtības. – HF XIII zinātniskie lasījumi. – 
Daugavpils, DU HF, 2003.g. janvāris 
XX gs. pamatvērtības//Finansu socioloģija: problēmas un to risināšana. –  
Daugavpils, DU SZF, Saule, 2002., 102. – 112. lpp. 
Naudas Filozofija// Ekonomikas un uzņēmējdarbības problēmas Latvijā. –  
Rīga, RSEBAA, 2002., 139. – 146.lpp. 
Kāpēc mēs neatsākāmies no filosofijas// DPU EN pasniedzēju un studentu 
zinātniski metodiskās konferences “Akadēmiskās izglītības problēmas 
universitātē” rakstu krājums. – Daugavpils, PU, EN, Saule, 2001., 8 – 10 lpp. 
Основные ценности XX века// HF XI Zinātniskie lasījumi. - Daugavpils, 
DPU HF, Saule, 2001., 19. – 24.lpp. 
Objekta metamorfozes // DPU 8. Ikgad. Zinātniskās konferences rakstu 
krājums. – Daugavpils, DPU, 2000., 43 – 48 lpp. 

 
  



 

 

Piedalīšanās ar referātu cita veida 
konferencēs 

2006.g. 9.-11.oktobrī 
Starptautiskā zinātniskā konference. Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos. 
Daugavpils Universitāte.  
2005.g.13.-14.janvārī 
Question about the Sence of Life: History and Modernity. International 
conferece „Humanities in New Europe”. – Kaunas, Vytautas Magnus  
University 
2004.g. 1.-2. jūnijā 
Starptautiskā konference. Drošība un tautas attīstība. Daugavpils 
2004. 17.—19.maijā 
Starptautiskā konference. Czlowiek a rynek. Lublin.  
2003.g.4.-5.decembris 
Starptautiskā konference. Globalizācija un kultūra. – Daugavpils, DU HF 
2003.g. 5. – 6. maijs 
LU Filosofijas un socioloģijas institūta, Dānijas Kultūras 
institūta starptautiskā konference „ Eksistence un 
komunikācijas. Sērenam Kirkegoram – 190”, Latvija, Rīga 
2002.g. oktobris 
RSEBAA 10 gadu jubilejai veltīta konference „Ekonomikas 
un uzņēmējdarbības problēmas Latvijā”. – Rīga, RSEBAA 
2001., 25.-26. novembris 
Lietuvas Filosofijas un Socioloģijas institūta, Lietuvas 
Republikas tautību departamenta, Lietuvas Kultūras 
institūta zinātniski praktiskā konference “ Austrumu 
Lietuva: sabiedrības un sociālo grupu mijiedarbība”, 
Lietuva, Viļņa 
2001.g. 25.- 26.janvāris 
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Humanitārās 
fakultātes XI Zinātniskā konference, Latvija, Daugavpils,  
2000.g. 
8.Zinātniskā konference.  Daugavpils, DPU, 



 

 

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 
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    
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 . 
  



 

 

 
 

 

 

  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Gūtmanis Normunds 
Personas kods 290770-11912 

Dzimšanas vieta Liepājas rajons, Aizpute 
Adrese  Andromedas gatve 7-19, Lv 1084, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 26525233 
Fakss nav 

E-pasts  normundsgutmanis@inbox.lv 
  

Pilsonība Latvietis 
  

Dzimums Vīrietis 
  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.), Matemātikas maģistrs (Mg. math) 

Darba pieredze  
  

Laika periods    No 2001 

Profesija vai ieņemamais amats Docents 
Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

Laika periods 2001-2005 
Profesija vai ieņemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums Rīgas Stradiņa universitāte 
Laika periods    2003- 2005 

Profesija vai ieņemamais amats Lektors 
Darba vietas nosaukums Ventspils Augstskola 

Laika periods    1997- 2002    
Profesija vai ieņemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 
Laika periods 1998-2000 

Profesija vai ieņemamais amats pasniedzējs 
Darba vietas nosaukums Rīgas komercskola 

Laika periods 1991-1998 
Profesija vai ieņemamais amats skolotājs 

Darba vietas nosaukums Aizputes vidusskola 
  

Izglītība  
  

Laika periods 2007 



 

 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.) 
Informacijas tehnoloģijas nozares sistemu analīzes, modelēšanas un projektēšanas 
apakšnozarē Sērija D Nr.0102 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Laika periods 2005 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Piešķirts docenta akadēmiskais nosaukums 
Vadībzinātnes nozarē uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē   DO Nr.0003 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

Laika periods 1993.- 1995 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Maģistra grāds matemātikā 
Nr.001074 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas Universitāte, Fizikas –matemātikas fakultāte 

Laika periods 1988-1993 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Diploms 

  Matemātiķa kvalifikācija  Nr.102753 
Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
Latvijas Universitāte, Fizikas –matemātikas fakultāte 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Angļu valoda  x   x   x  

Krievu valoda x   x    x  

  
  

Zinātniskā darbība  
 

 

  

  



 

 

Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē  

raksti recenzētos izdevumos

 

 

mācību grāmatas

 
 
 
1.N. Gūtmanis, E. Liepa, RIGIBID indeksu prognozēšanas iespējas, Starptaut. 
konf. rakstu krāj., Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2001,133-136 lpp. 
2.V.Ajevskis, N.Gūtmanis, Latvijas naudas tirgus procentu likmju modeļu 
identifikācija, 2. Pasaules latviešu zinātnieku kongress, 2001, 140 lpp. 
3.V.Ajevskis, N.Gūtmanis, Modeling of the Latvian Term Structure of Interest 
Rate, RTU zin.konf. rakstu krāj., 2001,17-24 lpp. 
4. Pavlenko O., Gūtmanis N., Latvian Financial Market Analysis Using Software 
WINRATS,  1st International Conference APLIMAT, 2002,p.p.327-330. 
5. Ajevskis V., Gūtmanis N., Modeling of the Latvian Term Structure of 
Interest Rate, 1st International Conference APLIMAT, 2002 ,p.p.47-52. 
6. Ajevskis V., Gūtmanis N., Liepa E., Possibilities to forecast indicators of Latvia’s 
economics, RA starpt.konf. rakstu krājums, Rīga, 2002, 16-18 lpp. 
7. Carkova V., Gūtmanis N., On Convergence of Garch (p,q), 17. IWSM Starptautiskā 
konference,Grieķijā, Krētā, 2002, p.p. 149-152. 
8. Ajevskis V., Gūtmanis N., Liepa E., Počs R. On Latvian Economic Indicator, The 6th 
World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics.  SCI 2002, Orlando, 
Florida, USA, 14 – 18 July,  2002. p.p. 462 - 463. 
 9. Carkova V., Gūtmanis N., Contorol Theory Approach to GARCH 
Convergence Analysis, The 6th World Multiconference on Systemics, 
Cybernetics and Informatics.  SCI 2002, Orlando, Florida, USA, 14 – 18 July, 
2002. p.p. 464-465. 
 10.  Gūtmanis N., Pavlenko O., On Convergence of Stochastic Iterations, 3rd 
International Conference Aplimat, rakstu krājums, Bratislava, Slavākija, 2004,
p.p.445-451. 
 11. Liepa E., Gūtmanis N. On Equilibrium Stability of Markov Evolution 
Families, 3rd International Conference Aplimat, rakstu krājums, Bratislava,
Slovākija, 2004, p.p.635-639. 
12. Počs R., Carkovs J., Gūtmanis N. Об асимптотической стационарости 
GARCH(p,q) процесса,. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 
Интеллектуальные системы принятия решений и информационные 
технологии, Ukraina, 17-19 maijs, 2006,p.p. 99- 102. 
13. Carkovs J., Gūtmanis N. On GARCH(p,q) convergence. Международный 
научно-технический  журнал «Системнi дослiдження та Iнформацiйнi 
технологiï (System Analysis and Information Technology)», изд. КПИ, Kijeva, 
Ukraina  (iesniegts publicēšanai, 5 lpp.) 

 
1. Gūtmanis N., Loģistika, Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta
akadēmija, 2007  285 lpp 
 
 
 

  



 

 

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 
veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

1. Starptautiskā konference  "Ekonomisko un sociālo attiecību
transformācija: procesi, tendences, rezultāti".  Rīga, Biznesa augstskola
Turība, 2001. 
Referāts: Gūtmanis N., Liepa E. RIGIBID indeksu prognozēšanas iespējas  

2. Starptautiskā konference “II Pasaules latviešu zinātnieku kongress”, Rīga, 
2001. 

Referāts: Ajevskis V., Gūtmanis N., Latvijas naudas tirgus procentu likmju 
modeļu identifikācija.  

3. Starptautiskā konference “42. Starptautiskā zinātniskā konference”, Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2001. 
Referāts: Ajevskis V., Gūtmanis N., Modeling of the Latvian Term Structure of 
Interest Rate. 

4. Starptautiskā konference “1st International Conference APLIMAT”, 
Bratislava, Slovak Republic, 2002. 
Referāts:Ajevskis V., Gūtmanis N., Modeling of the Latvian Term Structure of 
Interest      Rate 

5. Starptautiskā konference “Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības 
ilgtspējīgā attīstībā. Konkurētspējas problēmas ilgtspējīgā ekonomikas
attīstībā”, Rēzeknes Augstskola, 2002. 
Referāts: Ajevskis V., Gūtmanis N., Liepa E., Possibilities to forecast 
indicators of Latvia’s economics. 

6. Starptautiskā konference “3rd International Conference APLIMAT”, 
Bratislava, Slovak Republic, 2004. 
Referāts:Gūtmanis N., Pavlenko O., On Convergence of Stochastic Iterations. 

7. Starptautiskā konference Интеллектуальные системы принятия 
решений и информационные технологии, Ukraina, 2006. 
Referāts: Počs R., Carkovs J., Gūtmanis N. Об асимптотической 
стационарости GARCH(p,q) процесса. 

 
  



 

 

 
 

 

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Aleksandrs Fedotovs  
Adrese Miera iela 82/1, LV-1013, Rīga, Latvija 

Tālrunis 67372633   
Fakss  

E-pasts alexandrfedotov@yahoo.co.uk  

Dzimšanas datums  11. 12. 1954 

Darba pieredze  
  

Laika periods 1995 – šobrīd 

Profesija vai ieņemamais amats Asoc. profesors 
Galvenie pienākumi Ekonomikas teorijas pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskola (RSEBAA), Rīga 

 
Laika periods 

 
2000 – šobrīd 

Profesija vai ieņemamais amats Asoc. profesors, vieslektors 
Galvenie pienākumi Ekonomikas teorijas pasniedzējs 

               Darba vietas nosaukums Banku augstskola, Rīga 

 
Laika periods 

 
1977 – šobrīd 

Profesija vai ieņemamais amats Vec. pasniedzējs, docents 
Galvenie pienākumi Ekonomikas teorijas pasniedzējs 

               Darba vietas nosaukums   Rīgas Politehniskais institūts/ Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga 

 
Laika periods 

 
1994 – 2007 

Profesija vai ieņemamais amats Profesors, viesdocents 
Galvenie pienākumi Ekonomikas teorijas pasniedzējs 

               Darba vietas nosaukums Baltijas krievu institūts/ Baltijas starptautiskā akadēmija, Rīga 

 
Laika periods 

 
1991 – 1999 

Profesija vai ieņemamais amats Profesors 
Galvenie pienākumi Ekonomikas teorijas pasniedzējs, ekonomikas teorijas katedras 

vadītājs, ekonomikas fakultātes dekāns 
               Darba vietas nosaukums Rīgas Aviācijas universitāte, Rīga 



 

 

 
Izglītība 

 

  

Laika periods 1989 – 1990  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Ekonomikas zinātņu doktors 

 
Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

 
PSRS Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, Maskava 

 
Laika periods 

 
 
   1979 – 1982  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Ekonomikas zinātņu kandidāts 

 
Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts,  Rīga 

 
Laika periods 

 
 
   1972 – 1977  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Inženieris ekonomists 

 
Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

 
Rīgas Politehniskais institūts,  Rīga 

 
Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda Latviešu, krievu 

Citas valodas  
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

valoda  Angļu Angļu Angļu 

valoda     
  

  

  

Zinātniskā darbība un 
publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

LZP un citu valsts finansēto
pētījumu projektu, programmu

dalībnieks vai vadītājs

 



 

 

Starptautisko pētījumu projektu
dalībnieks vai vadītājs

  Līdzdalība Eiropas Sociālā fonda  līdzfinansētā projekta   
VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0087/0202  “Tālākizglītības 
programmas “Starptautisko pārvadājumu loģistika un finanses” 
īstenošana Latvijas Starptautisko Autopārvadātāju Asociācijas 
uzņēmumos” īstenošanā (2006 – 2007); 
 
Līdzdalība ES „eLearning” programmā EVENE „Erasmus Virtual  
Economics and Management Studies Exchange” 

Līgumdarbu dalībnieks vai
vadītājs 

 

Latvijas vai starptautisko projektu
un programmu ekspertu padomju,

komisiju loceklis

 

Publikācijas atbilstošajā zinātņu 
nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mācību grāmatas  

 

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 
apgādos)  

populārzinātniskas publikācijas 

 
 
 
  
  1. ES paplašināšanās: nevienlīdzīgu tirdzniecības partneru 
apvienība // Zināšanu sabiedrība un Lisabonas stratēģijas īstenošana 
Eiropā un Latvijā. Starptautiskās zinātniskās konferences ziņojumu 
krājums. 2004. g. 14. – 15. okt. – Rīga : Banku augstskola, 2005.   
43. – 49. lpp. 
  2. Ekonomikas augsme un reģionālās atšķirības: Eiropas 
SavienIba un Latvija // Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi: jauni 
izaicinājumi un perspektīvas. Starptautiskās zinātniskās 
konferences ziņojumu krājums . 2003. g. 11. – 12. sept. – Rīga : 
Banku augstskola, 2004.   84. – 89. lpp. 
  3. Latvijas augstākās izglītības rādītāji starptautiskā salīdzinājumā 
// Augstskolu kvalitatīvā izaugsme un tās ietekme uz 
tautsaimniecības un zinātnes attīstību: Starptautiskās zinātniskās 
konferences ziņojumu  krājums. –  Rīga : Banku augstskola, 2002.  
66. – 70. lpp. 
  4. Iekšzemes kopprodukta dinamika Eiropas Savienībā un ārpus 
tās // Izglītota sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīvā 
mijiedarbībā: Starptautiska zinātniska  konference. Ziņojumu 
krājums. – Rīga: Rasa ABC, 2001.  76. – 81. lpp. 
  5. Importēšanas robežtieksme Latvijas ekonomikā // 
Konkurētspēja un kvalitātes vadības problēmas: Starptautiskā 
konference. Ziņojumu krājums. – Rīga: JUMI, 2000.  85. – 88. lpp.

 
 

 1. Mikroekonomika: Tālmācības studiju kurss. – Rīga: Latvijas 
Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2006. – 253 lpp. 
 2. Ekonomika: Tālmācības studiju kurss. – Rīga: Latvijas 
Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2007. 
 
 Microeconomics  (mācību kurss ES „eLearning” programmā 
EVENE „Erasmus Virtual  Economics and Management Studies 
Exchange”) 

Citas publikācijas   Komentāri laikrakstā  „Dienas Bizness”: 11. 03. 2005.;       
30.01.2006. 

Saņemtie patenti un licences   



 

 

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 
veida) starptautiskās zinātniskās 
konferencēs un kongresos  

  1. Zināšanu sabiedrība un Lisabonas stratēģijas īstenošana Eiropā 
un Latvijā. - Rīga, Banku augstskola,  2004. g. 14. – 15. okt.  
  2. Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi: jauni izaicinājumi un 
perspektīvas. - Rīga, Banku augstskola, 2003. g. 11. – 12. sept.   
  3. Augstskolu kvalitatīvā izaugsme un tās ietekme uz 
tautsaimniecības un zinātnes attīstību.  Rīga, Banku augstskola, 
2002.   
  4. Izglītota sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīvā 
mijiedarbībā. Rīga, Banku augstskola, 2001. g. 26. okt. 
  5. Konkurētspēja un kvalitātes vadības problēmas. Rīga, Banku 
augstskola, 2000. g. 27. okt. 

 

Piedalīšanās ar referātu cita veida 
konferencēs.  

 

  

  

 



 

 

 
  

 

  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Svetlana Ignatjeva 

Personas kods 170160-10272 

Dzimšanas vieta Daugavpils, Latvija 
Adrese  Raipoles 4-28. LV-5421, Daugavpils, Latvija 

Tālrunis 5423655 Mobilais tālrunis 26466715 
Fakss  

E-pasts veta@dau.lv 
  

Pilsonība  
  

Dzimums 1960.gada 17.janvārī 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Latvijas Republikas fizikas doktore 

Darba pieredze  
  

Laika periods no 1995 līdz š.d.  
Profesija vai ieņemamais amats Informātikas katedras docente 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte 

Laika periods 1994-1995 
Profesija vai ieņemamais amats Informātikas katedras lektore 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

Laika periods 1988.-1994. 

Profesija vai ieņemamais amats Informātikas katedras pasniedzēja  
Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

Laika periods 1985.-1988. 

Profesija vai ieņemamais amats Daugavpils Pedagoģiskā institūta zinātniski-pētnieciskā darba vadītāja 
Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

Izglītība  
  

Laika periods 29.12.1992. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Diploms G-D Nr.000013/Latvijas Republikas fizikas doktora zinātniskais grāds  
Dr. phys.  

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

 Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte 

Laika periods  1982. -19.11.1986. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Diploms КД Nr. 005621 /Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāte 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

 Maskavas Valsts Universitāte, Mehānikas un matemātikas fakultāte,  
 Viļņu un gāzes dinamikas katedras aspirante  

Laika periods 1977.-1982. 



 

 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

  Diploms 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Maskavas Valsts Universitāte, Mehānikas un matemātikas fakultāte, studente 

Laika periods 26.06.2002. – 19.07.2002. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Certification of accreditation. 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

University of Caen, France, European Summer University „Innovation and business 
intelligence” 

Laika periods 23.10.2002. – 11.12.2002. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts Nr.1465 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Daugavpils Universitāte, Augstskolu didaktika. 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu, angļu 
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu  *   *   *  

Angļu  *    *   * 

  
  

Zinātniskā darbība  
 

2001-2002  Member of The European Commission Community Research FIFTH   
FRAMEWORK PROGRAMME  "REG-ELIN-LAT" (IPS-1999-
50053) Establishing of support network for promotion of innovative SMEs 
development of Electronic and Information Technology branches in the regions of 
Latvia 
1997-1999 Member of  TEMPUS projekt S_JEP-12552-97   NEW 
INFORMATIONAL TECHNOLOGY IN  CONTINUING EDUCATION  

  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu 
nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas 

mācību grāmatas 

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 
apgādos) 

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

  
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Piedalīšanās ar referātu cita 
veida konferencēs 

Ignatjeva S., Bogdanova N ADO tehnoloģija. Izmantošana prgrammās Visual Basic 
un Delphi. Daigavpils Pedagoģiskās universitātes 9.ikgadējās zinātniskās 
konferences rakstu krājums. DPU, Saule, 2001.g. 163.-164.lpp. 

 Ignatjeva S., Romanovskis T. Interactive Screen Tools for Measurements on 
Images of Physical Phenomena MPTL 8 Multimedia in Physics Teaching and  
learning Workshop on of the European Physical Society September 14 -16, 2003, 
Prague, Czech Republic Abstracts of oral contributions 

Ignatjeva S., Liberts G.Interactive screen tools of advanced physical experiment. 
MPTL9 Multimedia in Physics Teaching and  learning ,Workshop  of the European 
Physical Society September 13 -15, 2004, Graz, Austria, Abstracts . 

Ignatjeva S. Java Programming for Artists. GENERATIVE ART 2004 7th 
International Conference and Exhibition , December 13 -16, 2004, Milan, Italia, 
Proceedings-Volume 2, page 25-30  . 

Ignatjeva S. Data mining in business. 2nd International Conference „ Information 
Society and Modern Business” July 1-2, 2005 Ventspils University College 

Ignatjeva S. Java programming on physics examples. MPTL10 Multimedia in 
Physics Teaching and learning, Workshop of the European Physical Society, 
October 5 -7, 2005, Berlin, Germany, Abstracts. 

Ignatjeva S., Drozdovs P. Teaching of Computer Science to students of not profile 
specialities, Starptautiskā konference „Dabaszinātnes un matemātika Daugavpils 
Universitātē pagātnē un mūsdienās”, 2006. gada 1.-3. februārī. Tēzes. 45.-46. lpp. 
 

  

 
 



 

 

 
 

 

 

   
Europass 

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Ivanova Tatjana 
Personas kods 070256 - 11243 

Dzimšanas vieta Alūksne, LR 
Adrese  Lomonosova Iela, 14, LV – 1019, Rīga, Latvija 

Tālrunis 7112024 Mobilais tālrunis 6114509 
Fakss  

                                      E-pasts tatjana@rsebaa.lv 
  

Pilsonība LR  
  

Dzimums sieviete 
  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

 
 

Dr.oec, docente 

Darba pieredze  
  

Laika periods  25.04.2001- 
Profesija vai ieņemamais amats docente 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
 
02.10.1996-25.04.2001 
lektore 
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
 
10.07.1992- 30.09.1996 
 Galvenā grāmatvede 
SIA “Papirus” 
 
10.01.1991-09.07.1992 
vecākā pasniedzēja 
Rīgas civīlās aviācijas inžinierinstitūts,  grāmatvedības katedra 
 
11.12.1984-09.01.1991 
pasniedzēja 
Rīgas civīlās aviācijas inžinierinstitūts,  grāmatvedības katedra 
 
01.08.1977-31.08.1979 
vecākā ekonomiste  
Rīgas civilās aviācijas inžinierinstitūts  
 

 

  



 

 

 
 

Izglītība 

 

  

Laika periods 11.07.2005-15.07.2005  
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Sertifikāts Nr 012 249 

Izglītības iestādes nosaukums un veids 
 
 

Pasniedžēju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi (vasaras skola: papildus biznesa 
izglītības programmas) Sankt-Pēterburgas Starptautiskā menedžmenta augstskolā. 
 
02.02.2000-05.02.2000 
Sertifikāts Nr 010 056 
Pasniedžēju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi (ziemas skola: vadības 
grāmatvedīibas programma) Sankt-Pēterburgas Starptautiskā menedžmenta 
augstskolā. 
 
18.05.1993 
Doktora diploms  B-D  Nr 000677 
Ar Rīgas Tehniskās universitātes Habilitācijas padomes H – 09 1993. gada 
18. maija lēmumu iegūts Ekonomikas doktora zinātniskais grāds 
 
04.01.1992 – 28.05.1992 
Pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi Ļeņingradas finansu 
ekonomiskajā institūtā (N.A.Vozņesenska) 
 
10.10.1981-10.12.1984 
Ļeņingradas finansu ekonomskāis institūts, aspirantūra. 
29.11.1984. piešķirts ekonimikas zinātņu kandidāta grāds  
Zinatnu kandidāta diploms ЭК Nr 019092 
 
01.09.1973-25.06.77 
Rīgas civīlās aviācijas inžinierinstitūts, ekonomikas fakultāte, kvalifikācija 
ekonomists  
Diploms A - I Nr 238699 
 
  

 

 

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu valoda *    *  *   

Vācu valoda  *    *   * 

  
  

Citas prasmes 
 

Datora lietošanas prasmes 

 
 
Word, Excel, Power Point 

  



 

 

Zinātniskā darbība  -  
  

LZP, valsts finansēto vai Starptautisko 
pētījumu projektu dalībnieks, vai 

vadītājs  

Pētījums “Konkurence gaļas un to produktu ražošanas tirgū Latvuā” ispildīts pēc 
Konkurences padomes pasūtījuma. Pētījuma autore.  
Publicēts:http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/konkurence_galas_nozare.pdf  

 

 

  
  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos
apgādos)  

publicēšanai sagatavoti darbi 
 

  
 
 
Т. Иванова. Финансовый учет. Конспект лекций. RSEBAA. Рига. 2006. с.86 
Т. Иванова. Примеры корреспонденций счетов и задания по темам курса 
«Финансовый учет». Рабочая тетрадь. RSEBAA. Рига. 2007. с.31 
Т. Иванова. Управленческий учет.Калькулирование себестоимости продукции.   
Учебное пособие. с.90 
Т. Иванова. Основы бухгалтерского учета. Учебное пособие. с.74 

 
 

  
 

 

  

 
 

  
 



 

 

CURRICULUM VITAE 
 

                                                            VLADIMIRS JANSONS 
 
Personas kods:            100644 – 12776 
Adrese:                        Līgo iela 10, Vālodzes, Stopiņu nov. Rīgas raj. LV 2132.. 
Tālrunis:                      9448585. 
 E-pasts:                         bobkinss@inbox.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 2007.g. docents Psiholoģijas augstskolā. 
              2003. – 2007.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.  
 
 



 

 

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. 
J.Vorobjova, V.Jansons(2005). Apmierinātības ar darbu, personības adaptīvā potenciāla un 
subjektīvās kontroles līmeņa saistība tirdzniecības darbiniekiem - .- Psiholoģijas, biznesa un 
sabiedrības sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse. Rīga. 27-47. 
V.Jansons (2008). Stresa pārvarēšanas modeļi dažādu profesiju speciālistiem un 
bezdarbniekiem.- Psiholoģijas un biznesa aktuālās problēmas: teorija un prakse. Rīga. 
 
PIEDALĪŠANĀS KONFERENCĒS: 
               
           2006.g. Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Psiholoģija, bizness un    
             sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas” Rīga.              
            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.  
Kopš 2006.g  piedalīšanās kā mācībspēks šādos projektos:  
"Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "sociālās palīdzības 
organizators" īstenošanu Psiholoģijas augstskolas Daugavpils filiālē" līguma 
Nr.2006/4/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.4./0001/0040 
"Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "sociālās palīdzības 
organizators" īstenošanu Psiholoģijas augstskolas Jēkabpilsfiliālē" līguma 
Nr.2006/2/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.4./0001/0037 
"Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "sociālās palīdzības 
organizators" īstenošanu Psiholoģijas augstskolā Rīgā" līguma 
Nr.2006/3/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.4./0001/0038 
Kopš 2008.g. janvāra piedalīšanās ESF projektā „Invalīdu profesionālās piemērotības noteikšanas 
pilnveidošana, izveidojot cilvēka funkcionālo spēju izvērtēšanas kabinetus” (līguma Nr. 
2006/3/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./0001/0019) 
 
 VALODU ZINĀŠANAS: latviešu un  krievu - brīvi, angļu – sarunas līmenī. 
 
 
     



 

 

 
 

 

 

CURRICULUM VITAE RADOŠĀ UN ZINĀTNISKĀ BIOGRĀFIJA 

                                                                                       
Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Kants Kalevs 
Personas kods 090644-11804 

Dzimšanas vieta Igaunija, Tartu  
Adrese (pieraksta un dzīves vietas) Biķernieku Iela 126, k. 2, dz.14, Rīga, LV-1079, Latvija 

Tālrunis (371) 67516276 mob. (371) 29226293  
Fakss (371) 67500252 

E-pasts kalevs@rsebaa.lv 
Pilsonība Latvijas pilsonis 

Tautība Igaunis 
  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Dr.oec. 

Darba pieredze  

Laika periods Kopš 2002.gada jūlija  
Profesija vai ieņemamais amats Prorektors studiju darbā  

Galvenās darbības virzieni un atbildība Augstākās izglītības iestādes studiju procesa organizēšana un vadīšana, 
institūcijas pārstāvēšana valsts un starptautiskā līmenī 

Darba vietas nosaukums un adrese  Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
(RSEBAA), Meža ielā 3, Rīga, LV-1048, Latvija; 
Tālr. (371) 67500253; fakss (371) 67500252, e-pasts: rsebaa@rsebaa.lv; 
Mājas lapa: http://www.rsebaa.lv  

Nozare vai nodarbinātības sektors Izglītība un zinātne 
Laika periods No 1993. gada līdz 2002. gada 5. jūlijam 

Profesija vai ieņemamais amats Reģionālais menedžeris 
Galvenās darbības virzieni un atbildība Japāņu firmas RICOH kopēšanas tehnikas izplatīšana Baltijas reģionā, 

Reģionālo centru sadarbības organizēšana  
Darba vietas nosaukums un adrese SIA „Latvijas Datoru centrs", Kr. Barona 30, Rīga, LV-1011, Latvija 

Tālr. (371) 67281378; fakss (371) 67282592 
Nozare vai nodarbinātības sektors Vadībzinības, ekonomika, tirgzinības 

Laika periods No 1991.gada 17. jūnijā līdz 1993. gadam 
Profesija vai ieņemamais amats Servisa centra vadītājs 



 

 

Galvenās darbības virzieni un atbildība Kopēšanas tehnikas servisa centra darbības organizēšana un vadība  
Darba vietas nosaukums un adrese SIA „Latvijas Datoru centrs", Kr. Barona 30, Rīga, LV-1011, Latvija 

Tālr. (371) 67281378; fakss (371) 67282592 
Nozare vai nodarbinātības sektors Vadībzinības, ekonomika, tirgzinības, tehnikas apkalpošana  

Laika periods No 1969.gada līdz 1994. gadam  
Profesija vai ieņemamais amats Augstskolas pasniedzējs (asistents, lektors, docents) 

Galvenās darbības virzieni un atbildība Lekciju lasīšana, izglītības un pētnieciskā darba organizēšana 
Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitāte, Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586, Latvija 
Nozare vai nodarbinātības sektors Augstākā izglītība 

Laika periods No 1974.gada līdz 1991.gadam 
Profesija vai ieņemamais amats laboratorijas vadītājs 

Galvenās darbības virzieni un atbildība zinātniski-pētnieciskais darbs saistīts ar ekonomisko datu apstrādi uz daž
tipa datoriem un automatizēto informāciju sistēmas projektēšana, izstrād
dokumentēšana un ievešana ekspluatācijā 

Darba vietas nosaukums un adrese PSRS CSP ZPI Latvijas nodaļas, Kr.Barona iela 30, Rīga, LV-1011, Latvija 
Nozare vai nodarbinātības sektors ekonomika, ekonometrija, statistika, datu apstrādes sistēmas projektēšan

Laika periods No 1968.gada līdz 1974. gadam 
Profesija vai ieņemamais amats vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 

Galvenās darbības virzieni un atbildība zinātniski-pētnieciskais darbs saistīts ar ekonomisko datu apstrādi uz daž
tipa skaitļošanas tehnikas un ekonomiski-matemātiskām, statistiskajām 
metodēm 

Darba vietas nosaukums un adrese PSRS CSP ZPI Latvijas nodaļas, Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, Latvija 
Nozare vai nodarbinātības sektors ekonomika, ekonometrija, statistika, datu apstrādes sistēmas projektēšan

Izglītība  

Laika periods  1992. gads 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Diploms C-D Nr. 000439 no 1992.gada 22. decembra par ekonomikas dokt
zinātnisko grāda (Dr.oec.) piešķiršanu 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes, Ekonomikas fakultāte, Aspazijas bulv. 5, Rīga, LV-
Latvija 

Laika periods  1986. gads 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Diploms ДЦ Nr. 095148 no 1986.gada 26.nobembrī par docenta akadēmisk
nosaukuma piešķiršanu ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrāde
organizācijas katedrā 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Valsts universitātes, Ekonomikas fakultāte, Ekonomiskās informā
mehanizētās apstrādes organizācijas katedra, Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-15
Latvija 

Laika periods  1977. gads 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Ekonomikas zinātņu kandidāta grāds. Diploms ЭК Nr. 004070 no 1977.gad
5.oktobrī 

Izglītības iestādes nosaukums un veids PSRS CSP ZPI, Kirova iela 39, Maskava 
Laika periods No 1973. gada līdz 1976. gadam 

Izglītības iestādes nosaukums un veids PSRS CSP ZPI aspirantūra, Kirova iela 39, Maskava, neklātienes aspirants
Laika periods No 1963. gada līdz 1968. gadam 



 

 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms Y Nr. 079446 par augstākās izglītības iegūšanu ekonomiskās 
informācijas mehanizētās apstrādes organizācijas un inženiera-ekonomis
kvalifikācijas iegūšana 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Valsts universitātes, Ekonomikas fakultāte, Raiņa bulv. 19, Rīga, 
1586, Latvija  

  

Dzimtā valoda igauņu 
  

Citas valodas krievu, latviešu, angļu 
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana

 ļoti labi labi ļoti labi vidēja ļoti labi v
Krievu C2 +   C2 +   C2 +  

Latviešu C2 +   C2 +   C2 +  
Angļu   B2 +   B1 +   B1 

            
  
  

Citas prasmes  
  

Zinātniskā darbība  
 

Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem 

  

LZP, valsts finansēto vai Starptautisko 
pētījumu projektu dalībnieks vai vadītājs 

 

  

Latvijas vai starptautisko projektu un 
programmu ekspertu padomju, komisiju 

loceklis 

 

  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē  

 

raksti recenzētos izdevumos

monogrāfijas

mācību grāmatas

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos apgādos)

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

 Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem, norādiet pilnu nosaukumu, līdzautorus, izdevumu,
publicēšanas gadu, vietu un lappušu skaitu, norādiet arī publicēšanai pieņemtos darbus) 

 
Zinātniskās publikācijas (skaits): 
          Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos     21 
          Citas zinātniskās publikācijas                                    45 
 
 
 
 
 
2 
 
4 
 
 
 
15 

  

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 
veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem, norādiet pasākuma norises vietu un laiku, referāt
nosaukumu, līdzautorus, tēžu publicēšanas izdevumu, vietu, gadu, lpp. 

  

  

Papildu informācija  

 
 



 

 

 

 

 

  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Leonids Krēmers 

Personas kods 060253 – 11815 

Dzimšanas vieta Rīga, Latvija 
Adrese  Prūšu iela 24/6 - 4. LV-1057, Rīga, Latvija 

Tālrunis 7264218 Mobilais tālrunis 2 9 524932 
Fakss 7500252 

E-pasts kremers@rsebaa.lv 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimums 1953.gada 06.februarī 
  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs 

Darba pieredze  
  

Laika periods no 2004 līdz š.d.  
Profesija vai ieņemamais amats studiju programmas “Elektroniska komercija” direktors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola (RSEBAA) 

Laika periods 1999-2004 
Profesija vai ieņemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola (RSEBAA) 

Laika periods 2002-2004 

Profesija vai ieņemamais amats docents 
Darba vietas nosaukums  Baltijas krievu institūts 

Laika periods 2001–2002 

Profesija vai ieņemamais amats IT projektu vadītājs 
Darba vietas nosaukums  SIA “Magnet Enterprises” 

Laika periods 2000-2003 

Profesija vai ieņemamais amats BKI reklāmas aģentūra vadītājs 
Darba vietas nosaukums  Baltijas krievu institūts (BKI) 

Laika periods 1999-2002 

Profesija vai ieņemamais amats lektors 
Darba vietas nosaukums  Baltijas krievu institūts 

Laika periods 1998-2004 

Profesija vai ieņemamais amats studiju proekta vadītājs 
Darba vietas nosaukums  “ Datorgrafikas studija ”, SIA “ Bilance Serviss ” 

Laika periods 1997-1998 

Profesija vai ieņemamais amats proekta vadītājs 
Darba vietas nosaukums  SIA “RD-computer” 



 

 

Laika periods 1992-1997 
Profesija vai ieņemamais amats komercdirektors 

Darba vietas nosaukums  SIA “ Interna ” 

Laika periods 1993-1994 
Profesija vai ieņemamais amats kursa “ Personālā datora izmantošana ekonomiskiem aprēķiniem ” pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums  40 vidusskola 

Laika periods 1979-1992 
Profesija vai ieņemamais amats 1990-1992 – ASP nodaļas vadītājs 

 1987 – sektora vadītājs, ESM serviss 
 1984 – vadošais inženieris 
 1982 – ESM priekšnieks 
 1980 – vecākais inženieris 
 1979 – inženieris 

Darba vietas nosaukums  RA “ Radiotehnika ”, Konstruktoru  birojs “ Orbita ” 

Laika periods 1975 -1979 
Profesija vai ieņemamais amats fizikas un elektrotehnikas skolotājs 

Darba vietas nosaukums  Rīgas 35 vidusskola 

Izglītība  
  

Laika periods no 2005 līdz š.d.    

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

doktorantūra 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Transporta un sakaru institūts, pilna laika 

Laika periods 2002 – 2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms / Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Transporta un sakaru institūts,  nepilna laika  

Laika periods 1985 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Apliecība / ESM, operatīvas sistēmas un programēšana 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Valsts universitātes vadītāju un tautas saimniecības speciālistu kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursi 

Laika periods 1980 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Apliecība / specialitāte – ESM “ Nairi-4 ” iekārtas 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Erevānas ZPC “Algoritms ”, 

Laika periods 1970-1975 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms /  Inženieris-elektriķis 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Politehniskajs Institūts, diena 
  

  

  



 

 

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu, angļu 
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi v
ā
ji 

Latviešu *    *   *  

Angļu  *    *   * 

  
  

Zinātniskā darbība  
 

 

  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē  

raksti recenzētos izdevumos

monogrāfijas

mācību grāmatas

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos
apgādos) 

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

  
 
 
 
 
 
 
Леонид Кремер, Ольга Ремез, «Компьютерная графика». Альбом ускоренного 
обучения. Издательство БРИ, Рига, 2002 г. 

  

Piedalīšanās ar referātu cita 
veida konferencēs 

2006. gada 23.-24. februārī, Rīgā, Transporta un sakaru institūts (TSI). 
Starpaugstskolu Zinātniski praktiskā un mācibu metodiskā komference
«Mūsdienu izglītības problēmas».  
Studiju disciplīnu integrācija programmā «Elektroniskā 
komercija». «Programma un tēzes», Rīga 2006. TSI. 
 
2005. gada 24. februārī, Rīgā, TSI. 
Starpaugstskolu Zinātniski praktiskā un mācibu metodiskā komference 
«Izglītības problēmas mūsdieinu apstākļos». 
Dažas studentu uzmanības aktivizācijas mētodes «Elektroniskas
komercijas» kursa nodarbībās.  «Programma un tēzes», Rīga 2005.
TSI.  
 
2004. gada 18 decembrī, Rīgā, TSI. 
Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konferences «Zinātne un
tehnoloģija – solis nākotnē» Идентификация критериев требований к 
программному обеспечению при разработке информационно-
образовательной среды  ИТС. «Programma un tēzes», Rīga 2004. 
TSI. 
 
2004. gada 22.–23. aprīlī, Rīgā, TSI  
Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konferences «Zinātne un
tehnoloģija – solis nākotnē» 

Управление требованиями к программному обеспечению
при разработке информационно-образовательной среды 
ИТС. «Programma un tēzes», Rīga 2004. TSI 

 
  



 

 

 

 
 Europass 

curriculum vitae 
  

 

 
 Personas informācija 

 

Vārds / Uzvārds   Rostislavs Kopitovs 
Adrese  A.Bieziņa iela 17-2, LV-1029, Rīga, Latvija 

Tālrunis  +371-7100585 Mobilais tālrunis: +371-
26435858 

Fakss  +371-7100660 
E-pasts  rkopitov@tsi.lv 

 

Pilsonība  Iedzīvotājs ar pastāvīgās uzturēšanas atļauju Latvijā 
 

Dzimšanas datums  1957. gada 30.jūnijs  
 

 Dzimums  Vīriešu 
Darba pieredze 

 

Laika periods  2002. – līdz šim brīdim 
Profesija vai ieņemamais amats  Vadībzinātņu katedras vadītājs, Analītiskas daļas vadītājs, asociēts profesors 

Galvenie pienākumi  Mācību procesa organizēšana, uzņēmējdarbības pasniegšana, attīstības perspektīvo plānu 
izstrādāšana un novērtēšana, zinātniskā darbība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 A/S Transporta un sakaru institūts 
Lomonosova iela 1, LV-1019, Rīga 

Nozare  Izglītība, zinātne un pētniecība  
 

Laika periods  1999.-2002. 
Profesija vai ieņemamais amats  Tehniskais eksperts stratēģiskās vadības un attīstības jomā  

Galvenie pienākumi  Tekošās darbības novērtējums, perspektīvo attīstības plānu izstrādāšana, biznesa instrumentu
izpēte, izstrādāšana un adaptēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 AS “Mežaparks” 

Nozare  Pētniecība un zinātne 
 
 

Laika periods  1996.-1999. 
Profesija vai ieņemamais amats  Analītiskas daļas vadītājs 

Galvenie pienākumi  Tekošās darbības novērtējums, perspektīvo attīstības plānu izstrādāšana, finansiālo un  biznes
instrumentu izpēte, izstrādāšana un adaptēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 SIA „Jakoks”, Baznīcas iela 13, Rīga 

Nozare  Pētniecība un zinātne 
 
 

Laika periods  1994.-1996. 
Profesija vai ieņemamais amats  Direktors  

Galvenie pienākumi  Analītiskās un konsaltinga darbības organizācija un vadība, biznesa instrumentu izpēte, 
izstrādāšana un adaptēšana 

Darba vietas nosaukums un  SIA „Colas”, Elijas iela 17, LV-1047, Rīga 



 

 

adrese 
Nozare  Biznesa konsaltings un analīze 

 
 

Laika periods  1979.-1994. 
Profesija vai ieņemamais amats  Inženieris, jaunākais zinātniskais darbinieks, vecākais zinātniskais darbinieks, vadošais pētnie

Galvenie pienākumi  Organizatoriskā, metodiskā, informatīvā un programmatūras nodrošinājuma izstrāde, projektu 
vadība, kas saistīti ar lidmašīnas Ил-86 objektu diagnostiku. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 Rīgas civilās aviācijas inženieru institūts,  
Lomonosova iela 1, LV -1019, Rīga 

Nozare  Pētniecība un zinātne, IKT, aviācija 
 
 
Izglītība 

 

Laika periods  1993. aprīlis 
 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Inženierzinātņu doktora diploms  

Galvenie vispārizglītojošie un 
profesionālie mācību priekšmeti 

 Automatizētās diagnostikas sistēmas, gaisa transporta ekspluatācija un apkalpošana, matemā
metodiskā, informatīvā un programmatūras nodrošinājuma  pilnveidošana, sarežģīto objektu 
darbības novērtējums 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

 Rīgas civilās aviācijas inženieru institūts  (RCAII) 

Valsts vai starptautiskās 
klasifikācijas līmenis 

 Inženierzinātņu doktors  

 

 
Laika periods  1992. aprīlis 

 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Tehnisko zinātņu. kandidāts  

Galvenie vispārizglītojošie un 
profesionālie mācību priekšmeti 

 Automatizētās diagnostikas sistēmas, gaisa transporta ekspluatācija un apkalpošana, matemā
metodiskā, informatīvā un programmatūras nodrošinājuma  pilnveidošana, sarežģīto objektu 
darbības novērtējums 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

 Rīgas civilās aviācijas inženieru institūts 

Valsts vai starptautiskās 
klasifikācijas līmenis 

 Tehnisko zinātņu kandidāts 

 
 

Laika periods  1974.-1979. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte, inženieris – sistemotehniķs “Automatizētas 
vadīšanas” specialitātē, Rīga, Latvija 

Galvenie vispārizglītojošie un 
profesionālie mācību priekšmeti 

 Automatizētās vadīšanas sistēmas, informatīva un programmatūras nodrošinājuma izstrādāšan
automatizēto vadīšanas sistēmu posmu un apakšsistēmu modelēšana, lēmumu pieņemšana 
sarežģītās sistēmās. 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

 Rīgas civilās aviācijas inženieru institūts 

Valsts vai starptautiskās 
klasifikācijas līmenis 

 Inženiera diploms – 5. profesionālais līmenis (augstākā izglītība) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 Prasmes 
 

Dzimtā valoda  Krievu 
 

 Citas valodas 
Pašnovērtējums  Izpratne Runāšana Rakstīšana 

 Līmenis (*)   Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs  
 

Latviešu   C1  C1  B2  B2  B1 

 Angļu   C1  C1  B2  B2  B1 

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē 
 

Sociālās prasmes  Piedalījis sekojošās aktivitātēs: 
Zinātniskā žurnāla „Proceedings of Student Research Works”, redkolēģijas 
loceklis (no 2002.gada); 
Zinātniskā žurnāla „Zinātne un tehnoloģija – solis uz nākotni”, redkolēģijas 
loceklis (no 2005.gada); 
Latvijas Operāciju pētījumu sabiedrības loceklis; 
Zinātniskā žurnāla „Proceedings of Student Research Works”, 2002, Vol.1, 
izlaiduma redaktors; 
Zinātniskā žurnāla „Proceedings of Student Research Works”, 2006, Vol. 2.1, 
izlaiduma redaktors; 
Zinātniskā žurnāla „Proceedings of Student Research Works”, 2006, Vol. 2.2, 
izlaiduma redaktors; 
Projekts „Mežaparka attīstības koncepcijas izstrāde”, eksperts, 1999. gads; 
Projekts “Latvijas kā ES potenciālās dalībvalsts sagaidāmo investīciju infrastruktūru 
sakārtošanas, pilnveidošanas un attīstības apgūšanas optimālākās iespējas”, eksperts 
2006. gads; 
Projekts “Metodoloģisko materiālu un apmācības programmu izstrāde”, 
eksperts 2007. gads. 

 

 

Organizatoriskas prasmes  Saņemu pozitīvo pieredzi kā: 
Katedras vadītājs; 
Studiju programmas “Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē” direktors; 
Studiju programmas “Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē” direktors; 
Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājs (1998.gadā); 
Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks (ar 2002.gadu); 
Zinātniski praktiskās un mācību metodiskās konferences „:Fundamentālo zinātņu studēšana: 
pēctecība, nepārtrauktība, aktualitāte” orgkomitejas loceklis (ar 2003.gadu); 
Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference “Zinātne un tehnoloģija – solis 
uz nākotni”, orgkomitejas loceklis (ar 2004.gadu). 
 



 

 

 
 

Datora lietošanas prasmes  Brīvi darbojos ar datoru: Windows, MS Office, С++, ВASIC, COBOL, PL, 
FORTRAN u.c. 
Manis izstrādātie programmatūras līdzekļi tika izmantoti dažādo funkcionālo virzienu 
uzņēmumu darbības un attīstības perspektīvu noteikšanas projektu ietvaros (projekts 
„Mežaparka attīstības koncepcijas izstrāde”, kopprojekts “Rīgas tramvajs 2002” 
biznesa plāna izstrādāšana”, projekts „Lietišķās aviācijas uzņēmuma darbības 
novērtējums un attīstības perspektīvu noteikšana” u.c.). Virkne manis izstrādāto 
programmatūras līdzekļu tika ieviesti automatizētas sistēmas sastāvā, kas tiek 
izmantota lidmašīnu Ил-86 tehnisko sistēmu diagnostikai. 
 

Mākslinieciskas prasmes  Esmu 98  zinātnisko  un  mācību publikāciju autors, t.s. 5 monogrāfijas un 
mācību grāmatas,  88 zinātniskās  publikācijas, 4 mācību līdzekļi un 1 
izgudrojums  
 

 

Autovadītāja apliecība  

Tehniskas prasmes  Esmu profesionālais pasniedzējs sekojošām studiju priekšmetam: 
Stratēģiskā  uzņēmējdarbības vadība;   
Ekonomiskās attīstības un plānošanas analītiķa;  
Finansu  uzņēmējdarbības vadība;  
Uzņēmuma finanses; 
Finansu pārvaldība; 
Uzņēmējdarbības pamati; 
Uzņēmējdarbības plānošana; 
Uzņēmējdarbības vadība; 
Sistēmas analīze; 
Starptautiskā uzņēmējdarbība; 
Jaunievedumu uzņēmējdarbības vadība; 
Nekustāmā īpašuma novērtēšana. 
 

Citas prasmes  Stažēšanās ārzemju augstskolās: 
BPP Bank Training, Londona, Lielbritānija, 1994. gada 
 



 

 

Papildu informācija  Transporta un sakaru institūta mājas lapa: http://www.tsi.lv 
Piedalīšanās zinātniskās un metodiskās konferencēs: vairāk nekā ar 
referātu uzstājas 26 zinātniskajās un mācību-metodiskās praktiskajās 
konferencēs Latvijā, Igaunijā, Krievijā, Baltkrievijā, Armēnija, Izraēlā 
Apbalvojumi: 

Bronzas godalga, Moscow Research and Development Exibition 
(1985.)  

Vissvarīgākās publikācijas: 
• Kopitov R. Effective Management Bases.– Riga: Transport and 

Telecommunication Institute, 2000.- 65 pages. (in Russian); 
• Kopitov R. Financial management. Introduction in Value.- Riga: Transport 

and Telecommunication Institute, 2001.-71 pages. (in Russian); 
• Kopitov R. Financial management. Financial Planning Guide. - Riga: 

Transport and Telecommunication Institute, 2001.-104 pages. (in 
Russian); 

• Kopitov R. Business planning in business activity. - Riga: Transport and 
Telecommunication Institute, 2003.-90 pages. (krievu valodā); 

• Kopitov R. Management & Finance management. - Riga: Transport and 
Telecommunication Institute, 2006.-199 pages. (in Russian); 

• Kopitov R., Leonov E. Maintenance of Business Reliability  in Practical 
Monitoring. Transport and Telecommunication, Vol.3, No.2, Riga: 2001. 
pp.71-80. 

• Kopitov R. Evaluation of Interests of the Transport Enterprise Investing 
Partners, Transport and Telecommunication, Vol. 5, No 4, Riga:  2004, pp. 
9–19. (in Russian) 

• Kotytov R. Estimation of the Investment Attractiveness of the 
Existing Enterprise Under the Conditions of Changing Goal Setting 
. Proceedings of the International Symposium on Stochastistic 
Models in Reliability, Safety, Security and Logististic, - Beer 
Sheva, Israel: 2005.- pp..213-216. 

• Kabashkin I., Kopitov R. Investment Attractiveness of “Tram- 
2002” Project Estimation, Transport and Telecommunication, Vol. 
5, No 4, Riga: 2004, pp. 20–46.  

• Kotytov R. Evaluation Principles and Methods of Educational 
Process Loyalty Effect in Higher School. Innovation Vocational 
Education and Training in the Transport Area, Riga: RMS, 2005. – 
pp. 369-375. 

• Kopitov R. Management Secondary Indices Influence on the Evaluation of  
Interests o Venture Investment Participants. Transport and 
Communication, 2005, Vol.6, No.3, Рига: TSI, 2005. – pp. 362 -367. 

• Kopitov R , Labeev V. Significance of the Influence of the Cost Main 
Factors on the Enterprise Activities Stability. Transport and 
Communication, 2006, Vol.7, No.3, Рига: TSI, 2006. – pp. 520-527. 

 
Pielikumi  Projektu ar Rostislava Kopitova piedalīšanos saraksts: 

 „Lietišķās aviācijas uzņēmuma darbības novērtējums un attīstības 
perspektīvu noteikšana”, projekta vadītājs, 2007; 

 “Metodoloģisko materiālu un apmācības programmu izstrāde”, eksperts 
2007. gads; 

 “Latvijas kā ES potenciālās dalībvalsts sagaidāmo investīciju infrastruktūru 
sakārtošanas, pilnveidošanas un attīstības apgūšanas optimālākās 
iespējas”, eksperts 2006. gads 

 „Jūrmalas autostāvvietu koncepcijas izstrāde” projekta dalībnieks, 2004; 
 „Biroju un tirdzniecības centrs „Ziemeļu vārti biznesa plāna izstrādāšana” 

projekta vadītājs, 2004; 
 “Rīgas tramvajs 2002” biznesa plāna izstrādāšana” projekta dalībnieks, 

2003. gads; 
 „Rīgas Satiksme” koncepcijas izstrāde” projekta dalībnieks, 2003.gads; 
 „RAU studiju programmu finanšu nodrošinājums” projekta vadītājs, 1999. 

gads; 



 

 

 „Mežaparka attīstības koncepcijas izstrāde” projekta dalībnieks, 1998. 
gads; 

 „Automatizētās sistēmas lidmašīnu Ил-86 diagnostikai izstrādāšana un 
tiražēšana („Analīze-86”)”, projekta dalībnieks, 1980-1993. gadi; 

 „Lidmašīnas Ил-86 lidojumu kontroles apakšsistēmas izstrādāšana 
(„Ekipāža-86”)”, projekta vadītājs, 1984 -1991. gadi u.c. 

 
 

 



 

 

 

 Curriculum Vitae 
 

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Kurovs Boriss 

Personas kods 260243-10106 

Dzimšanas vieta Rīga 
Adrese  Blaumaņa iela 27-4, LV-1011, Rīga, Latvija 

Tālrunis  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 

Darba vietas nosaukums  Leona Kozminski Uzņēmējdarbības un menedžmenta Akadēmija (Leon Kozminski 
Academy of Entrepreneurship and Management) (Polija) 

  



 

 

Laika periods 1990.-1993. 

Profesija vai ieņemamais amats Biznesa Centra direktors 

Darba vietas nosaukums  SIA "LSA - Kontakts" 
  

Laika periods 1984.-1989. 

Profesija vai ieņemamais amats Vadības un ekonomikas katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums  Latvijas PSR Tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas celšanas institūts 
  

Laika periods 1983. 

Profesija vai ieņemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums  LVU Ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrādes organizācijas katedra 
  

Laika periods 1982. 

Profesija vai ieņemamais amats Priekšsēdētājs 

Darba vietas nosaukums  LVU Arodkomiteja 
  

Laika periods 1980.-1982. 

Profesija vai ieņemamais amats Vadītājs 

Darba vietas nosaukums  LVU Mācību metodiskā pārvalde 
  

Laika periods 1971.-1981. 

Profesija vai ieņemamais amats Dekāna vietnieks, docents, vec. pasniedzējs, asistents 

Darba vietas nosaukums  LVU Ekonomikas fakultāte 
  

Izglītība  
  

Laika periods 1993.  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 
Iegūts ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.) 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids Latvijas Universitātes habilitācijas un promocijas padome 

  

Laika periods 1976.-1977. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 
Iegūts ekonomikas zinātņu kandidāta grāds 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids LVU Neklātienes aspirantūra 

  

Laika periods 1967. – 1971. 



 

 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 
Ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrādes organizācijas specialitāte. 
Kvalifikācija: inženieris - ekonomists 

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 Norādiet informāciju par pēdējiem 6 gadiem 
  

LZP, valsts finansēto vai 
Starptautisko pētījumu projektu 

dalībnieks vai vadītājs 

NVA ESF projekts „Jaunu nodarbinātības iespēju izpēte uz zināšanām balstītā 
sabiedrībā cilvēkresursu un mūžizglītības aspektā Kurzemes reģionā”; RSEBAA – 
projekta partneris; RSEBAA pārstāvji: V. Kozlinskis, B. Kurovs, K. Guseva; citi 
dalībnieki: Ventspils Augstskola; izpildes termiņš: 06.2006.-06.2007.g. 
LR ZM projekts „Lauksaimniecības un lauku atbalsta politika Latvijā un citās ES 
dalībvalstīs: potenciāls ražošanas attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai”; 
RSEBAA – projekta vadītājs; Dalībnieki: D. Jasjko, B. Kurovs; Izpildes termiņš: 
05.2006.-11.2006.g. 
Projekts terminu skaidrojumu veikšanā sagatavojamā izstrādnē „Personāla vadības 
terminu skaidrojošā vārdnīca” pēc tematiskās sadaļas „Darba organizācija”; SIA 
„Konsultatīvais centrs „RSEBAA”” – projekta partneris; Artūrs Graudiņš – projekta 
vadītājs; citi dalībnieki: V.Liede, D.Šillere, A.Kalniņš, I.Vorončuka, I.Senņikova, 
I.Zālīte, S.Pallo, I.Kauss, A.Sāne, L.Rutka, E.Kalniņa, A.Baikovs, R.Grēviņa, 
I.Ēšenvalde, R.Vīra, E.Selga, E.Locāne, P.Krīgers, K.Kants; izpildes termiņš 
20.03.2006.g. 
PHARE-ACE Pētījums P97-8213-R Valsts Iepirkumi; Dalībnieki: B.Kurovs, 
A.Limanskis; zinātniskā atskaite; 1999.g.; Thessaloniki Universitāte; Thessaloniki, 
Grieķija. 

  

Latvijas vai starptautisko 
projektu un programmu ekspertu 

padomju, komisiju loceklis 

Viļņas Gediminas Tehniskās universitātes Pētniecības žurnāla „Bizness: teorija un
prakse” redaktoru kolēģijas loceklis; 2005.g.  
Ziemeļvācijas Informācijas Akadēmijas Žurnāla „Biznesa Ekonomika un
Menedžments” redaktoru kolēģijas loceklis; 2003.g.   

  



 

 

 
 

Publikācijas atbilstošajā
zinātņu nozarē  

raksti recenzētos izdevumos
monogrāfijas 

mācību grāmatas
mācību līdzekļi (izdoti
reģistrētos apgādos)
populārzinātniskas 

publikācijas 
citas publikācijas 

Norādiet informāciju par pēdējiem 6 gadiem, norādiet pilnu
nosaukumu, līdzautorus, izdevumu, publicēšanas gadu, vietu un
lappušu skaitu, norādiet arī publicēšanai pieņemtos darbus) 
“Intelektuālā uzņēmējdarbība kā zināšanu kapitalizācija inovāciju 
vidē”; līdzautors I.Senņikova; rakstu krājums; 2006.g. augusts; 6th 
International Entrepreneurship Forum (IEF) conference on the theme 
“New Ventures and the Creative Trajectory: Entrepreneurship, 
Innovation and Creativity in Business”; Rīga, Latvija  

“Inovāciju uzņēmējdarbības perspektīvas Latvijas Informāciju un
komunikāciju tehnoloģiju attīstībā”; līdzautors A.Limanskis; rakstu
krājums; 2006.g. augusts; 6th International Entrepreneurship Forum
(IEF) conference on the theme “New Ventures and the Creative
Trajectory: Entrepreneurship, Innovation and Creativity in Business”;
Rīga, Latvija 
“Intelektuālās uzņēmējdarbības fenomens un intelektuālās
uzņēmējdarbības rašanās modeļi Latvijā”; līdzautors I.Senņikova; rakstu
krājums; 2006.g.; Viļņas Gediminas Tehniskās universitātes
Pētniecības žurnāls „Bizness: teorija un prakse”, Viļņa, Lietuva 

„Zināšanu vadība un kapitalizācija”; līdzautors I.Senņikova; rakstu
krājums; 2006.g. jūnijs; Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitāte;
VII starptautiskā zinātniski–praktiskā konference "Menedžmenta un
mārketinga teorija un prakse"; Minska, Baltkrievija; 328.lpp. 
“Latvijas informācijas un sakaru tehnoloģijas attīstība no 
uzņēmējdarbības perspektīvas”; līdzautors A. Limanskis; rakstu 
krājums; 2005.g. jūlijs; Ventspils Augstskola; Starptautiskā zinātniskā 
konference “Information society and modern business”; Ventspils, 
Latvija. 
„Biznesa izglītības programmu mārketings”; līdzautors K.Kants; rakstu
krājums; 2005.g. maijs; Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitāte;
VI starptautiskā zinātniski–praktiskā konference "Menedžmenta un
mārketinga teorija un prakse"; Minska, Baltkrievija; 332.lpp. 
„Latvijas uzņēmējdarbības diagnostika”; līdzautors A.Limanskis; rakstu
krājums; 2005.g. maijs; Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitāte;
VI starptautiskā zinātniski–praktiskā konference "Menedžmenta un
mārketinga teorija un prakse", Minska, Baltkrievija; 332.lpp. 
„Valsts Iepirkumi Latvijā un Rietumvirzienā”; līdzautors A.Limanskis;
referāts; 2001.g. marts; 51. Starptautiskā Atlantiskā Ekonomiskā
Konference „The Impact of Opening up the Public Procurement
Market to Domestic Production”; Atēnas, Grieķija. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

  
 

 

Europass  
Curriculum Vitae  

                                                                                                     

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds  Irina Kuzmina 
Adrese Prūšu iela 24/6 - 4, LV-1057, Rīga, Latvija 

Tālrunis  (371) 7500261 Mobilais tālrunis (371) 29610918 
Fakss (371) 7500252 

E-pasts kira@rsebaa.lv 
  

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 08.07.1957 
  

Dzimums Sieviete 
  

  

Darba pieredze  

Laika periods 2000 – š.d. 

Profesija vai ieņemamais amats   Ekonomikas un finanšu katedras asociētā profesore 
LU Ekonomikas un vadības zinātņu profesoru padomes 7.02.2006. gada sēdes lēmums 
(protokols Nr. 2/2006): ievēlēta asociētā profesora amatā Ekonomikas zinātņu nozares 
Grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē. 

Aktivitāte  Akadēmiskie kursi: Grāmatvedība, Vadības grāmatvedība, Komercdarbība, Audits. 
 Maģistra studiju programmas: Finanses un grāmatvedība, Vadības grāmatvedība, 
Starptautiskā   grāmatvedība, Starptautiskie grāmatvedības standarti. 
 Doktora studijas: Finanšu vadīšana. 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: Grāmatvedības metodoloģija un prakse; 
Uzņēmējdarbības attīstība Latvijā 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA), Meža iela 
3, LV-1048, Rīga 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2006 - 2007 

Profesija vai ieņemamais amats Piedalīšana EVENE projektā (Erasmus Virtual Economics & Management Studies 
Exchange) Nr. 2005-3837/001-001 ELE-ELEB12 - studiju kursa Vadības gramatvedība 

metodiskā nodrosinājuma izstrāde un pasniegšana, izmantojot e-learning pieeju. 

Laika periods   2005 – 2006 

Profesija vai ieņemamais amats RSEBAA Studiju kvalitātes vadītāja 
Galvenie pienākumi Studiju kvalitātes sistēmas izveidošana, ieviešana un koordinēšana 

Laika periods 2004 – 2005, 1998 – 1999 

Profesija vai ieņemamais amats   RSEBAA Mācību daļas vadītāja 
Galvenie pienākumi  Metodisko darbu koordinēšana 

Laika periods  1995 – 2002 



 

 

Profesija vai ieņemamais amats RSEBAA Ekonomikas un finanšu katedras vadītāja 

Laika periods 1992 – 1995 

Profesija vai ieņemamais amats RSEBAA lektore 

Laika periods  1993 – š.d. 

Profesija vai ieņemamais amats Valdes loceklis 
Galvenie pienākumi  SIA vadīšana, konsultante finanšu grāmatvedības jautājumos 

Darba vietas nosaukums un adrese   SIA „Bilance Serviss”, Prūšu iela 24/6 – 4, LV-1057, Rīga 
Nozare  Grāmatvedības pakalpojumi 

Laika periods  2002 – 2004 

Profesija vai ieņemamais amats  Galvenā grāmatvede 
Galvenie pienākumi  Grāmatvedības sistēmas izveidošana, vadīšana, finanšu pārskatu sagatavošana 

Darba vietas nosaukums un adrese  A/S Baltijas – Āzijas finanšu korporācija 
Nozare  Finanšu pakalpojumi 

Laika periods  1987 - 1991 

Profesija vai ieņemamais amats  Lektore 
Darba vietas nosaukums un adrese  Enerģētikas un Rūpniecības Ministrijas izglītības centrs 

Laika periods  1979-1993 

Profesija vai ieņemamais amats  Pasniedzēja 
Darba vietas nosaukums un adrese  Rīgas vieglās rūpniecības tehnikums 

  

Izglītība  
  

Laika periods 2007 (Kemer, Turkey – jūlijā; Heraklion, Greece - septembrī) 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Starptautiskā semināra “Key issues of International Financial Reporting Standards’ 
(IFRS) application in the practice of Latvian enterprises” programmas sagatavošana 
un semināra vadīšana 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Konsultatīvā firma SIA Perfekta  

Laika periods 2006 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Kvalifikāciju paaugstināšana un pieredzes apmaina 
 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

The University of Greenwich Business School, Department of Accounting and Finance, 
London, U.K. 

Laika periods 2004 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms Nr. 205666 Starptautiskajos grāmatvedības standartos 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Finanšu analītiķu institūts, Lielbritānija (Institute of Financial Accountants) 

Laika periods 2002 - 2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts un Diploms Nr. 190753/3 starptautiskajā grāmatvedībā (GAAP, Lielbritānija) 
Qualification Accreditation Number 100/2873/0 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Starptautiskā grāmatvežu asociācija (International Association of Book-keepers, Lielbritānija) 

Laika periods 1996 
Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
ISO 9002 kvalitatīvā menedžmenta sistēmas apmācība, MANCAT, Mančesters, Lielbritānija 

Laika periods 1997 - 1999 



 

 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Doktora Diploms C-D Nr. 001531, ekonomikas doktora zinātniskais grāds 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas Universitātes Habilitācijas un promocijas padomes 1999. gada 12. maija lēmums Nr. 
10. 

Laika periods 1974 - 1979 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Goda Diploms  Я Nr. 295382 par augstāko izglītību; specialitāte „Grāmatvedības uzskaite”, 
kvalifikācija „ekonomiste” 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Ekonomika, grāmatvedība, statistika, finanses, filozofija 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Jaroslavļas valsts universitātes Valsts eksaminācijas komisijas 1979. gada 21. jūnija lēmums 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda  krievu 
  

Citas valodas  latviešu, angļu 
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Latviešu   C1 Augstākais 
līmenis C1 Augstākais 

līmenis B2 Vidējais līmenis B2 Vidējais līmenis B2 Vidējais līmenis 

Angļu   B2 Vidējais līmenis B2 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

Sociālās prasmes Spēja strādāt komandā 
Labas spējas pielāgoties daudzkultūru videi 

  

Organizatoriskas prasmes Pieredze projektu un grupu vadīšanā 

Datora lietošanas prasmes labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PowerPoint) 

Citās prasmes Pirmā klase basketbolā 
  

Papildu informācija 1. Starptautiskās konferences „Latvijas ekonomikas līdzsvarota attīstība:
problēmas, riski, perspektīvas”, Rīga 25.05.2007.g. programmas komisijas
priekšsēdētāja. 

2. Zinātnisko rakstu recenzēšana angļu valodā (RSEBAA  2006-2007; LU 2006-
2007). 

3. Starptautiskās kvalifikācijas programmu pasniegšana grāmatvežiem un
finansētājiem: - 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). 

4. Žurnāla „Finansists” SGS nodaļas redaktore (2004.-2006.) 
5. Starptautiskā zinātniskā e-žurnāla International Management Journals

redakcijas kolēģijas loceklis no 2005. gada.  www.managementjournals.com 
6. Latvijas zvērināto revidentu asociācijas kvalifikācijas eksāmena komisijas

loceklis „Finanšu grāmatvedība” kursā (no 2005. gada). 
7. Finanšu experta darbība starptautiskā projektā: Latvian Fund BAS programma

Nr. 52, 2000. 
8. Latvijas augstskolu profesoru asociācijas biedrs no 2004. gada. 
9. RSEBAA Senāta loceklis (no 1996. gada) 
 



 

 

Pielikumi   Mācību grāmatu un mācību  līdzekļu sagatavošana: 
1. Kuzmina I. (2006). Международные стандарты финансовой отчетности. 1 – 6

IFRS.  Rīga: ABC Balt – 88. lpp. 
2. Kuzmina I., F.Dunn (2005). Международные стандарты финансовой

отчетности. Institute of Professional Financial Managers (UK). Учебное
пособие. ISBN 9984-9817-0-3. Rīga: АВС Balt  – 288.lpp. 

3. Kuzmina I. (2003). Vadības grāmatvedība. Lekciju kurss. Rīga: RSEBAA -
86.lpp. 

   Zinātniskās publikācijas vispāratzīto recenzējamo izdevumu sarakstā: 
1. The Role of Financial Reporting for the Development of Business: Evidence from 

Latvia // Proceeding of International conference Sustainable Business Development / 
(nodots publikācijai) 

2. Accounting of Intangible Assets in the context of company’s strategy // 
International Professional Management Association – IPMA: Journals, 
Volume 3, No. 1, February, 2008/ http://www.ipma.co.uk 

3. Latvian Accounting System and IFRS // Information Society and Modern 
Business / Ventspils University College. ISBN 9984-648-50-8. Ventspils, 
2007, 119-127 p. 

4. Self-employment as a Kind of Entrepreneurial activity in Latvia // 
Entrepreneurship in United Europe – Challenges and Opportunities. 
Proceeding of the International Conference/ BAMDE. ISBN 954-9827-04-6. 
Bulgaria, Sofia, 2007, 328-345 p. 

5. Latvian Accounting System in the Context of European Integration // Latvijas 
ekonomikas llīdzvarota attīstība: problēmas, riski, perspectīvas. Proceedings / 
The Baltic Forum, 12 International conference. ISBN 978-9984-9884-8-1. 
Riga, 2007, 159-166 p. 

6. Accounting for Intangible Assets: current practice and future directions // 
Accounting, Taxes and Audit. ISBN-13: 978-9985-894-97-2; ISBN-10: 9985-
894-97-9. Tallin, 2006, 100.-110. lpp. 

7. Measurement of Intellectual Capital: Problems and Perspectives // New 
venture creation and the Creative Trajectory: Enterpreneurship, Innovation 
and Creativity in Business. ISBN 9984-705-21-8. Rīga, 2006. 

8. The concept of Fair value and the International Financial Reporting 
Standards. LU raksti, 702. sējums. Ekonomika, V. ISBN 978-9984-802-28-2. 
Riga, LU, 2006, 289.-298. lpp. 

9. Self-employment as a type of economic activity: nature and definition 
(T.Minajeva, S.Devjatovska) // The Next Decade Challenges for Business. 
Proceedings. ISBN 9984-705-20-X. Rīga, 2006, 317.-327. lpp. 

10. Key issues of International Financial Reporting Standards’ (IFRS) application 
in the practice  

        of Latvian enterprises // 3rd International Conference on Accounting and
Finance in  
        Transition (ICAFT–2005) Greenwich University Business School (U.K.).
London.  
        July 13-16, 2005 (atdots publikācijai). 
11. Latvian Financial Reporting and International Harmonisation. International

Journal of Applied Finance for Non-Financial Managers. ISSN 1742-528X.
Volume:2, issue:2, UK. 
www.managementjournals.com    

12. Entrepreneurship and Small Business Development in Latvia // Small Firms
and Economic Development in Developed and Transition Economics: A
Reader. Edited by D.A.Kirby and A.Watson. / ISBN 0754630609. London:
Ashgate, 2003, p.153-164. 

13. Termina “Uzņēmējs” attīstība // Uzņēmējdarbība  un tās tiesiskā vide.
Starptautiskā zinātniskā konference.  ISBN 9984-609-93-6. Biznesa
augstskola Turība / Rīga 2002, p.158-163. 



 

 

  Zinātniskās publikācijas LZP izdevumos: 
1. Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā tirgū

(O.Šulca, I.Sproģe). LZP Ekonomikas un Juridiskās zinātnes
galvenie pētījumu virzieni 2007. gadā. Nr. 13. ISSN 1691-290X;
ISBN 9984-19-923-1. Rīga, 2008, 149.- 156.lpp. 

2. Latvijas uzņēmēju konkurētspējīgas priekšrocības Eiropas
Savienības vienotajā tirgū (G.Oļevskis, J.Saulītis, M.Dzelmīte). LZP
Ekonomikas un Juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007.
gadā. Nr. 13. ISSN 1691-290X, Rīga, 2008, 100.-102.lpp. 

3. Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā tirgū
(O.Šulca, I.Sproģe). LZP Ekonomikas un Juridiskās zinātnes
galvenie pētījumu virzieni 2006. gadā. Nr. 12. ISSN 1691-290X;
ISBN 9984-19-923-1. Rīga, 2007, 147.- 149.lpp. 

4. Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā tirgū
(O.Šulca, I.Sproģe). LZP Ekonomikas un Juridiskās zinātnes
galvenie pētījumu virzieni 2005. gadā. Nr. 11, Rīga, 2006, 138.-
140.lpp. 

5. Latvijas uzņēmēju konkurētspējīgas priekšrocības Eiropas
Savienības vienotajā tirgū (G.Oļevskis, J.Saulītis, M.Dzelmīte). LZP
Ekonomikas un Juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.
gadā. Nr. 11, Rīga, 2006, 99.-101.lpp. 

6. Latvijas ārējo sakaru perspektīvas Eiropas Savienības vienotā tirgū
(O.Šulca, I.Sproģe) // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes
galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā. Nr.10. Rīga 2005, 142.-
143.lpp. 

7. Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā (G.Oļevskis,
J.Saulitis, M.Dzelmīte) // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes
galvenie pētījumu virzieni 2003.gadā. Nr.9. Rīga 2004, 118.-122.lpp.

8. Kapitāla aktīva daļas cenu veidošanās dinamiskā modeļa analīze
(O.Šulca, I.Sproģe) // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes
galvenie pētījumu virzieni 2002.gadā. Nr.8. Rīga 2003, 143.-144.lpp.

9. Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā (G.Oļevskis,
J.Saulitis, M.Dzelmīte) // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes
galvenie pētījumu virzieni 2002.gadā. Nr.8. Rīga 2003, 100.-103.lpp.

10. Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā (G.Oļevskis,
J.Saulītis, A.Zagurilo)// LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes
galvenie pētījumu virzieni 2001.gadā. Nr.7 / Rīga 2002, 78.-81.lpp. 

  



 

 

  Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs: 
 

1. Sustainable Business Development under scenarios of possible economic
slowdown // International scietific conference hosted by RISEBA/ Riga, April
10-12, 2008. 

2. The Latvian Economic Development: problems, risks, and perspectives // The
Baltic Forum’s 12th international conference / Riga, 25-26 May, 2007. 

3. Accounting, Audit and Taxes: Development and Trends of Theory and
Practice // Tallin University of Technology, Department of Accounting,
Tallin, 26-27 October, 2006. 

4. Entrepreneurship in United Europe – Challenges and Opportunities //
Bulgariean Association for Management Development and Entrepreneurship,
Bulgaria, Sofia, 13-17 September, 2006. 

5. New Venture Creation and the Creative Trajectory: Entrepreneurship,
Innovation and Creativity in Business // 6th International Entrepreneurial
Forum / RSEBAA, Riga, August 31 – 2 September, 2006. 

6. Accounting, Audit and Taxes: Development and Trends of Theory and
Practice //  

        University of Latvia, Faculty of Economics and Management, Accountancy
Institute,  
        Riga, 10 February, 2006. 
7. The Next Decade Challenges for Business // RISEBA, Riga, February 2-3,

2006. 
8. 3rd International Conference on Accounting and Finance in Transition

(ICAFT–2005)  
        The University of Greenwich (U.K.). London. July 13-16, 2005. 
9. Information Society and Modern Business // 2nd International Conference /

Ventspils University, Ventspils. July 1-2, 2005. 
10. Innovation and Development of Knowledge-based Interpreneurship // Baltic –

Dynamics 2004 / hosted by  Latvijas Tehnoloģijas Centrs.  Rīga. September
09–11, 2004. 

11. Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide // Starptautiskā konference / Biznesa
Augstskola Turība. Rīga, 2002. 

12. Economic Integration issues of Central and Eastern European Countries into
European  

         Union// Rēzekne 1999. 
13. Entrepreneurship and Small Business Development in Latvia // RENT XIII -

Research  
        in Entrepreneurship and Small Business. Middlesex University Business
School /  
        November 25-26. London, UK,  1999. 
14. 22nd ISBA National Small Firms Policy and Research Conference European

Strategies,  
        Growth and Development // Leeds Business School / 17 – 19 November.
Leeds, UK, 1999. 
15. Internationalizing Entrepreneurship Education and Training // IntEnt99. 9-th

annual  
        Conference / June 14-16. Sofija, Bulgārija, 1999. 
11.  CEEMAN seminārs „Curriculum Design”. March 15-17. Budapest, Hungary,
1998. 
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Dzimšanas dati: 1963. gada 30. septembris 

Dzimšanas vieta: Ezere, Saldus raj., Latvija 

Personas kods: 300963-13068 

Pilsonība: Latvijas Republikas pilsone 

Ģimenes stāvoklis: Atraitne, divi bērni 

Izglītība: Augstākā 

Pabeigtās augstākās  Latvijas Universitāte, Vēstures  
mācību iestādes apliecinošais dok.: un Filozofijas fakultāte, diploms 
 AB Nr.126541, izd. 18.06.1986. 
Iegūtā specialitāte: Filozofe, pasniedzēja 
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 lēmums, diploms Nr.000009  
                                                                          Kopš 2006.04 RSU doktorante  
                                                                         Doktora studiju                    
                                                                         Programmā „Socioloģija”                     

Augstskolas pedagoģiskā darba Kopš 2001. gada Rīgas Stradiņa 
secība: Universitātes lektore, 
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 Kopš 1994. gada Latvijas Kultūras  
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 Grupu diskusija (fokusgrupa) 
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 Politikas analīze, 
 Politikas ietekmes novērtēšana, 
 Politoloģija 
 Eiropas Savienības  
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 Ģimenes socioloģija 
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                                                                                     Kultūras socioloģija 
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Nacionālā teātra pasūtīts pētījums     
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sociālā un kultūras perspektīva 
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Līdzdalība ĪUMSIL pasūtītajos 
lietišķajos pētījumos (metodikas 
izstrāde un datu analīze, atskaites 
sagatavošana): 
„Sociālās zinības mazākumtautību 
skolās” 2004.-2005. 



 

 

„Pilsoniskās vērtības latviešu un 
mazākumtautību izglītības 
programmās” 2004.-2005. 
„Dzīves kvalitāte Latvijā” 2005.  
ANO Attīstības programmas 

 projekts Valsts kancelejā 
“Politikas 
 ietekmes novērtēšanas sistēmas 

ieviešana Latvijā” (eksperte) 
2003., 2004. 
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Līdzdalība „Nordplus” programmā 
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„Nemateriālā kultūras mantojuma 
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Zinātniskā darbība: Sagatavoti mācību materiāli  
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 vadība RSU Eiropas Studiju 
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                       starptautiskas nozīmes pasākumu organizēšana EK Inovāciju Rosināšanas   
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apliecība. 

1997 – 1999     PHARE projekta vadība PHARE Daudzvalstu Tālmācības Programmas  
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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. 
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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. 



 

 

 
 

 

 

  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Andrejs Limanskis 

Personas kods 22.03.49- 13017 

Dzimšanas vieta Veimars, Vācija 
Adrese  Kurzemes prospekts 84, dz.44, LV-1067, Rīga, Latvija 

Tālrunis 29411462 
Fakss +37 1 7500252 

E-pasts andliman@rsebaa.lv 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimums Vīrietis 
  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Asociētais Profesors ekonomikā 

Darba pieredze  
  

Laika periods No 1998.gada 
Profesija vai ieņemamais amats Asociētais profesors – starptautiskais bizness 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola (RSEBAA 

Laika periods No 1994.gada līdz 1996.gadam 
Profesija vai ieņemamais amats Komercijas un investīciju projektu koordinators 

Darba vietas nosaukums  Pilz&Partner GmbH, Dorsten, VFR 

Laika periods No 1986.gada līdz 1998.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Eksporta un Investīciju Eksperts 
Darba vietas nosaukums  VFR, Latvija 

Laika periods No 1982.gada līdz 1986.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Asociētais Profesors ekonomikā 
Darba vietas nosaukums  Asmara Universitāte, Eritrea 

Laika periods No 1975.gada līdz 1992.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Docents 
Darba vietas nosaukums  Rīgas Aviācijas Universitāte 

Izglītība  
  

Laika periods   2006.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 CASE TEACHING workshop with Randy Kudar 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Biznesa Skolas Rīgas Tehniskā Universitātes Sertifikāts  

Laika periods 2005.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts 



 

 

Izglītības iestādes nosaukums un veids IMTA-CEEMAN kvalifikācijas celšanas kurs, Slovenija 

Laika periods 2003.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts  
Mančesteras Universitātes  pētījumu metodoloģijas kurss 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Mančesteras Universitāte 

Laika periods 2000.gads 
 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

PHARE-ACE seminārs 

Izglītības iestādes nosaukums un veids PHARE-ACE seminārs, Rīga 

Laika periods 1993.gads  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Atzīts VFR ekonomikas doktora zinātniskais grāds 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids  

Laika periods 1990.gads  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Bridge-Crest Menedžmenta kurss. Sertifikāts 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Anglija 

Laika periods 1976.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomisko zinātņu kandidāta grāds 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Maskavas Valts Universitāte 

Laika periods 1973.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas fakultāte, specializācija - ekonomists 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Maskavas Valsts Universitāte, 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu, angļu, vācu  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu *   *   *   

Angļu *   *   *   

Vācu *   *   *   

  
  



 

 

Zinātniskā darbība  
 

RSEBAA Satversmes sapulces loceklis, skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs 
Starptautiskās Atlantiskās Ekonomistu Asociācijas IAES  (www.iaes.org)  
loceklis 
Socrates Program ERASMUS – ACTION 2.2. Helsinki, Ludwigshafen, Rosenheim, 
Oestrich-Winkel  2003.-7.gg. dalībnieks 
  
līdzdalība PHARE-ACE 1998.-2000.g. pētījumu projektā ” Valsts pasūtījums” P97-
8213-R,  
līdzdalība EVENE projektā 2007 
četri referāti Starptautiskās Atlantiskās konferencēs Minhenē, Atenā, Filadelfijā, 
Vīnē 1999.-2003.gg., 
 
referāts 2.Pasaules Latvijas zinātnieku konferencē Rīgā, referāti 6.un 7.Nordic-Baltic 
konferencēs. 
Recenzēto izdevumu recenzents un starptautisko konferenču organizācijas komitejas 
loceklis 

  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē  

raksti recenzētos izdevumos

monogrāfijas

mācību grāmatas

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos
apgādos)

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

Educating and Training Entrepreneurs in How to Compete for the State Orders.  
Nordic-Baltic Sea Region on the Eve of 21st Century. Reports of the 6th Nordic-Baltic 
International Conference, Riga, 2000. 
Public Procurement Development in Latvia. The Second World Congress of 
Latvian Scientists. Riga 14-15 August 2001 
First Assessment of the Public Procurement System in Latvia. International 
Advances in Economic Research. Vol.7(1), February 2001. 
http://www.iaes.org/journal2/iaer/feb_01/contents.htm 
International Aspects of Public Procurement in Latvia. Integration Problems of 
the Baltic region Countries on their Way to the European Union. Proceedings of the 
International Conference. Rezekne. 2000. 
Making Use of Shares as Instruments of Strategic Management in Latvia. Co-
author M.Kapelka. The Missing Middle International Conference. Durham. Great 
Britain. www.missingmiddle.com  2002. 
Latvian State Debt Sustainability For EU Accession. Book of Abstracts 7th 
Nordic-Baltic Conference in Regional Science Regional Intergration and Transition 
in the Baltic Rim. Ystad, Sweden, October 2-5,2002. 
Public Procurement and Fiscal Consolidation Measures in Larvia. 
Internatiuonal conference Traditions and Innovations in Sustainable Development 
of Society. Rezekne 28.02.-02.02.2002. 
New Developments in Financial market of a EU Accession Country. Co-authors 
J.Burova, N.Sirkova, V.Suharevs. International Conference Higher School of 
Economics and Culture. Riga. May 2003. 
Appropriate Evaluation Methods of Functioning Enterprises in the Context of 
European Integration. Co-author V.Krimane. International Conference Higher 
School of Economics and Finance. Riga. May 2003. 
Corporate Social Responsibility and Public Procurement in Latvia. 5th Annual 
International Conference Conditions of Sustainable Development: New Challenges 
and Prospects. Riga 11-12 September 2003. 
Latvian State Debt Servicing and Economic Security of People. Security and 
Nation development. Security and Nation Development. International scientific 
conference. Daugavpils Universitate, RSEBAA, etc. Drošība un tautas attīstība. 
Starptautiskās zinatniskās conferences (2004.gada 1..-2. jūnijs) rakstu krājums. 
Daugavpils: Saule, 2004.-348 lpp. 
Prospects of Innovation Driven Entrepreneurship in Latvian Information and 
Communication Technology (ICT) Development. Co-author B.Kurovs. 6th 
International Entrepreneurship Forum 2006. New Venture Creation and the 
Creative Trajectory : Entrepreneurship, Innovation and Creativity in Business. 
Proceedings. Riga. 31.08.2006. ISBN 9984-705-21-8 

 
  

  

 



 

 

 
 

CURRICULUM VITAE 
  

VITAUTS  LIEDE 

Personas kods 130851- 11810 

Dzimšanas vieta RĪGA 
Adrese  NĪCGALES IELA 21, DZ. 21., LV- 1035 

Tālrunis 7578477 Mobilais tālrunis 29215460 
Fakss  

E-pasts liede@lanet.lv 
  

Pilsonība LATVIJAS 
  

Dzimums VĪRIETIS 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

DOCENTS. MG. VAD., MBA 

Darba pieredze  
  

Laika periods 2001- pašlaik 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Docents 

Darba vietas nosaukums  RSEBAA, Menedžmenta un mārketinga katedra 
  

Laika periods 1997- 2001 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Klientu apkalpošanas pārvaldes vad. 
Uzņēmumu apkalpošanas daļas vad. 

Darba vietas nosaukums  A/s Latvijas Krājbanka 

Laika periods 1994- 1997 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Kreditēšanas pārvaldes vadītājs 
Restrukturēšanas daļas vadītājs 

Darba vietas nosaukums  A/s Latvijas Unibanka 

Laika periods 1993-1994              1991- 1993               1978- 1993 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Valdes loceklis       Ekonomikas pārv.       Vec pasniedzējs 
                                 vad. 

Darba vietas nosaukums  A/s Rekobanka         Rīgas pils.TDP         Latvijas Universitāte 
                                  Izpildkomiteja          Ekon. un vad. fakultāte 

Izglītība  
  

Laika periods 2005- 2007 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms 
 
Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadīšanā 



 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

RSEBAA 

  

Laika periods 1974- 1978 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Apliecinājums par aspirantūras beigšanu 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Maskavas Valsts Universitāte 

Laika periods 1969- 1973 
Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 
Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms 
 
Ekonomists 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas valsts Universitāte 
 

 
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Angļu valoda  x   x   x  

Krievu valoda x   x   x   

Franču valoda          

  
  

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA   

  

Publikācijas atbilstošajā
zinātņu nozarē

 

  Pēdējos sešos gados publikāciju nav 
 

  

Piedalīšanās ar referātu 
(jebkura veida) 

starptautiskās zinātniskās 
konferencēs un kongresos 

2007 gads. Janvāris- aprīlis, 65. LU konference 

  

Piedalīšanās ar referātu cita 
veida konferencēs 

  nav 

     

PAPILDU INFORMĀCIJA     Saņemama pēc pieprasījuma                                                  
 



 

 

 
 

  
 

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Arthur Lindemanis 
Tālrunis (+371) 67907962 Mobile: (+371) 26492347 

Fakss (+371) 67500252 
E-pasts arthur.lindemanis@ba.lv; lindemanis@riseba.lv; alindemanis@rbs.lv  

  

Pilsonība ASV 
  

Dzimšanas datums 04.01.1948 
  

Dzimums Vīrietis 
  

Darba pieredze  
I  

Laika periods 2007 – līdz šodienai 
Profesija vai ieņemamais amats Katedras vadītājs, Uzņēmējdarbības katedra 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 
Rīga , Latvija 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2007 – līdz šodienai 
Profesija vai ieņemamais amats Projektu vadītājs zinātniskajos jautājumos 

Darba vietas nosaukums un adrese Banku augstskola, Rīga, Latvija 
Nozare Izglītība 

  

Laika periods 2006  
Profesija vai ieņemamais amats Zinātņu prorektors  

Darba vietas nosaukums un adrese Banku augstskola, Rīga, Latvija 
Nozare Izglītība 

  

Laika periods 2003 – līdz šodienai 
Profesija vai ieņemamais amats MBA docents 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola, Rīga, Latvija 
Nozare Izglītība 

  

Laika periods 2003 - 2004 
Profesija vai ieņemamais amats Viesprofesors, Biznesa vadības nodaļa 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskola, Valmiera, Latvija 
Nozare Izglītība 

  

Laika periods 2003-2004 
Profesija vai ieņemamais amats Direktors 

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes augstskolas konsultāciju centrs, Latvija 



 

 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2002-2003 
Profesija vai ieņemamais amats Asociētais profesors, Materiālo un inženieru zinātņu departaments 

Darba vietas nosaukums un adrese University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA 
Nozare Izglītība 

  

Laika periods 1992-2003 
Profesija vai ieņemamais amats Prezidents 

Darba vietas nosaukums un adrese Lindemanis & Associates, Charlotte, North Carolina and Salt Lake City, Utah, USA 
Nozare Investīciju pārvalde un vadītāju konsultācijas 

  

Laika periods 1985-1992 
Profesija vai ieņemamais amats Prezidents 

Darba vietas nosaukums un adrese Technology Ventures, Inc., Boston, Massachusetts  and New York, New York, USA. 
Nozare Investīciju pārvalde un vadītāju konsultācijas 

  

Laika periods 1984-1985 
Profesija vai ieņemamais amats Direktors, Corporate Surface Technology Applications Center 

Darba vietas nosaukums un adrese  Combustion Engineering, Inc., Boston, Massachusetts, USA 
Nozare Industriālais sektors 

  

Laika periods 1981-1984 
Profesija vai ieņemamais amats Galvenais tehnoloģiju stratēģis, C-E Corporate Headquarters 

Darba vietas nosaukums un adrese Combustion Engineering, Inc., Stamford, Connecticut, USA 
Nozare Industriālais sektors 

  

Laika periods 1979-1981 
Profesija vai ieņemamais amats Galvenais inženieris 

Darba vietas nosaukums un adrese Kennecott Corporation, Carborundum Co., Niagara Falls, New York, USA 
Nozare Industriālais sektors 

  

Laika periods 1979-1981 
Profesija vai ieņemamais amats Galvenais inženieris 

Darba vietas nosaukums un adrese Kennecott Corporation, Kennecott Development Co., Lexington, Massachusetts, USA 
Nozare Industriālais sektors 

  

Laika periods 1978-1979 
Profesija vai ieņemamais amats Izpētes inženieris 

Darba vietas nosaukums un adrese Occidental Petroleum Corp., Irvine, California, USA 
Nozare Dabīgie resursi  

  

Izglītība  
  

Laika periods 2006. gada 1. – 2. oktobris 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Sertifikāts par kvalifikācijas celšanas programmas “Case Studies Teaching Workshop” apgūšanu

Izglītības iestādes nosaukums un veids Randy Kudar (Ivey School of Business, University of Western Ontario, Canada), Rīgas Tehniska 
Universitāte, Riga, Latvia 

  

Laika periods 2004. gada 7. – 8. jūnijs 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Sertifikāts par kvalifikācijas celšanas programmas “Training Workshop on EU Public Procuremen
Procedures” apgūšanu 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Technical Assistance Information Exchange Unit of the European Commission (TAIEX), Dikļu, La
  



 

 

Laika periods 2004. gada 7. – 8. jūnijs 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Sertifikāts par kvalifikācijas celšanas programmas “Teaching Project Cycle Management” (Officia
Development Assistance for Central Europe (ODACE)) apgūšanu 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Canadian Bureau for International Education (CBIE), University of Warsaw, Warsaw, Poland 
  

Laika periods 1973 – 1979 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Dr.sc.Inženierzinātne (Ph.D.Engeneering)  
Nacionālā zinātnes fonda Zinātniskais Biedrs (NSF Research Fellow) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids University of Pennsylvania 
  

Laika periods 1973 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Bakalaurs Mehāniskā inženierzinātne  (B.M.E.) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids University of Delaware 
  

Laika periods 1973 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Bakalaurs Ķīmija (B.A.) 

Izglītības iestādes nosaukums un veids University of Delaware 
  

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīš
Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu Valoda   Augstākais 
līmenis  Augstākais 

līmenis  Augstākais 
līmenis  Augstākais 

līmenis  Augst
līme

Latviešu Valoda   Augstākais 
līmenis  Augstākais 

līmenis  Augstākais 
līmenis  Augstākais 

līmenis  Vidējais 

Franču Valoda   Vidējais līmenis  Vidējais līmenis  Vidējais līmenis  Vidējais līmenis  Vidējais 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
  

Sociālās prasmes Vairāk nekā 20 gadu pieredze, strādājot par izpilddirektoru, investoru un konsu
kā MVU, tā arī internacionālo korporāciju līmenī, transformējot organizācijas ar 
uzlabot to darbību, un radot jaunus uzņēmumus Ziemeļamerikā, Eiropā, Japānā
Korejā.   

  

Organizatoriskas prasmes  

Biznesa vadība Ieguva lielu pieredzi vadībā, vadot sešas kompānijas biotehnoloģijas aprīkojum
lāzeru, robottehnikas, ēdienu apstrādes un apģērbu izgatavošanas sektoros, ar
ikgadējo apgrozījumu līdz 27 miljoniem USD un vairāk kā 300 darbiniekiem. 
Piedalījies vairāk nekā 50 ASV un internacionālos uzņēmumos, sadarbojoties a
tādam kompānijam kā Alcoa, Harris Semiconductor, Huyndai Electronics, 
Genentech, Samsung, Siemens un Worthington Industries. 
Piesaistīja kapitālu vairāk nekā 30 milj. USD vērtībā.  

  

Projektu vadība 
 

Latvijas projektu izlase, 
Zinātniskā darbība 

2007 
Projekta vadītājs un iniciators, “Developing and delivering innovative training modules for Baltic 
executives using an interdisciplinary approach to entrepreneurship and advanced technologies” 
EEA/Norvēģijas finanšu instrumentu projekta pieteikumu iesniedza RISEBA partnerībā ar Banku 
augstskolu, Ventspils augstskolu, Rēzeknes Domi un Hipotēku banku (316 604 €) 

2005-2006 



 

 

Latvijas Nacionālais koordinators, ES 6. ietvarprogrammas IST (Informācijas Sabiedrības 
Tehnoloģijas) projekts “Collaborative technologies and environments enhancing the seamless 
creativity process leveraging the full European potential”, RBS partneris BrainBridges konsorcijs, 
Luleå, Zviedrija (600,000 €) 

2005-2006 
Satura jautājumu vadītājs/eksperts, Starptautiskās MBA-IT programmas izveide, ES ESF projekts
[„Starptautiskas Informācijas tehnoloģiju vadīšanas maģistra programmas specializācijas izstrāde
ieviešana Rīgas Tehniskajā universitātē”] Rīgas Biznesa skola, Latvija (200,000 €) 

2003-2004 
Projekta direktors, ES PHARE „Project Vasaraudze 25-Phare-LE-PAO/Inst Build”, „Creation of exc
conditions for long-term sustainable economic development of the Vidzeme Region using ICT Technolog
Latvija  
(174 000 €). 

2003-2004  
Nacionālais projekta koordinators un iniciators, ANO Attīstības Programmas projekts “Lauku attīs
veicināšana: Izglītības saistīšana ar uzņēmējdarbību”, Latvija (65 105 $US) 

2004 
Projekta vadītājs un iniciators, „Pašvaldību un NVO tīkla atbalsts nodarbinātības sistēmai reģiono
[„Local Government and NGO Regional Support Network for Unemployment“] Eiropas Savienība
EQUAL projekta pieteikumu iesniedza Daugavpils partnerībā ar Jelgavu, Ventspili un Valmieru, a
Lielbritānijas Vēstniecības Latvijā atbalstu. 

2003-2004 
Projekta iniciators un vecākais konsultants, ”Social Integration Project: Cesis Castle Christmas Dialog”, Br
Foreign and Commonwealth Office, Lielbritānijas vēstniecība Latvijā (15,000 LVL) 

2003-2004 
Projekta vadītājs, Cēsu Jaunās pils un muzeja rekonstrukcijas projekts, Cēsis, Latvija. 

2003 
Projekta vadītājs, “Training Program for Rural Inhabitants to Prepare EU Application”. Vidzemes 
attīstības aģentūra un GTZ (Vācija), (3,500 LVL)   

  

Tehniskās prasmes Liela pieredze ražošanā un procesu dizainā: ķīmistie processi, bioķīmikati, šķiedra, apģerbi, lāzer
pārtika, robottehnika 

  

Datora lietošanas prasmes MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Visio, FrontPage 
Datubāzes: MS Access, DB4, Visual FoxPro, Paradox 
Statistikas: SPSS, CrystalBall 
Projekti: MS Project 
Grafiskie: Adobe Photoshop, Corel Draw 
Gramatvedības: QuickBooks Enterprise, PeachTree  
Programēšana: Visual Basic, C++, Fortran 

  

Akadēmiskie panākumi 
 

  

Promocijas un Maģistru diploma 
darbu vadītājs 

MBA diploma darbu vadītājs Rīgas Biznesa skola (22 aizstāvētas, no kuriem 8 
iegūva"10" un 6 - "9") 

Doktorantūras promocijas darbu vadītājs Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un B
Administrācijas Augstskola (RSEBAA) 

  

Latvijā izstrādātie un īstenotie 
apmācību kursi un programmas 

BA, RSEBAA un Ventspils Augstskolas starpaugstskolu doktora programma. Uz
2006. gada decembrī (2006, konsultatīvās padomes loceklis) 

Starptautiskā biznesa situāciju analīze (case studies): 
• Pre-MBA (44 st., angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2005) 
• MBA (44 st., angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2005) 

International Business Environment and Management: MBA (20st., angļu valodā), RSE
un University of Sulford kopēja programmā (2007)  

International Business Environment: Masters in International Business (40st., angļu valo



 

 

RSEBAA, (2007) 

International Business Strategy: Masters in International Business (27st., angļu valodā),
RSEBAA, (2007) 

International Business Management, European Bachelors, 4. kurss (36st., angļu valodā)
RSEBAA, (2007) 

Organizāciju psiholoģija: 
• Executive MBA (56 st., angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2006) ieskaitot 
• EMBA orientācijas nedēļa “Competitive Advantage through People”  

Menedžmenta konsultēšana: MBA (56 st., angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2005) 

Research Methods for Business 
• Doctorate in business administration, (12 st. modulis latviešu valodā no 60 st

kursa), Banku augstskolas, Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa 
Administrācijas Augstskolas un Ventspils augstskolas starp augstskolu dokto
programmā (2007) 

• Maģistru finanses, (18 st. latviešu valodā)  Banku augstskola (2007) 
• Maģistru uzņēmējdarbība (18 st. latviešu valodā) Banku augstskola (2007) 

Loģistika: MBA (56 st., angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2005) 

Projektu vadīšana: 
• Uzņēmējdarbības vadīšanas bakalaura programmā, 3. kurss (60 st. latviešu 

valodā), Banku Augstskola (2006/07, 2007/08) 
• Uzņēmējdarbības vadīšanas bakalaura programmā, 2. un 4. kurss (24 st. latv

un angļu valodā), Vidzemes Augstskola (2003) 
• MBA in International Finance & Banking (24 st. angļu valodā) Banku augstsko

un Swiss Business School kopējā programma (2006) 
• MBA (56 st. angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2004, 2005, 2006) 
• Executive MBA (32 st. angļu valodā), Rīgas Biznesa skola (2006) 

ES projektu sagatavošanas izglītības sērija (100 st.):   
• 1. līmenis: Pamati (40 st. latviešu valodā),  
• 2. līmenis Vidējais līmenis (24 st. latviešu valodā) un  
• Augstākā līmeņa seminārs plānošanas speciālistiem (36 st. latviešu un angļu
Sponsori: AN Attīstības programma, Vidzemes Attīstības aģentūra, LAD-RSS, G
Vidzemes profesionālās izglītības centrs, Rīgas Biznesa skola un Vidzemes 
Augstskola, Valmiera, Latvija (2003-2004) 

Profesionālās iemaņas 
 

  

Uzņēmējdarbības vadīšana ASV 2000-2001 Izpilddirektors, Acacia Sportswear (Sportswear manufacturing). 
1997-1998 Izpilddirektors un partneris, Vision Correction (Optical laser surgery

presbyopia).  
1997-1998 Prezidents un izpilddirektors, Spectator Sportswear (Sportswear an

events management). 
1994-1996 Prezidents un izpilddirektors, SI International (Robotics for 

semiconductor industry). 
1989-1990 Viceprezidents un Izpilddirektors, Marx Bros. (Food processing). 
1986-1988 Viceprezidents, Aerodyne Products (Vision systems).  
1986-1989 Prezident, Alpheus (Public company; Biotech equipment). 

  

Konsultācijas 1997-2002  National Council for International Visitors: Prezidenta padomdevējs
1998-2001  Mitchell Rawlings & Tissue (Juristu uzņēmums): Biznesa konsultants

liecību eksperts. 
2000  eDesignerSource (e-komercija): Prezidenta un dibinātāja konsultan
1999-2000 Assets2Auction (e- komercija): Prezidenta un dibinātāja padomdevē
1996-1998 AFSOR Utah Asian Studies Consortium: ASV-Japānas konsultants

līdzautors. 
1997  University of North Carolina, Charlotte: Biznesa konsultants. 
1997  Microelectronics Center of North Carolina (MCNC): Prezidenta 

konsultants. 
1992-1995 Sovereign Advisers (aktīvu pārvaldīšanas kompānija): Prezidenta 



 

 

padomdevējs. 
1994 Sanders Design International (“rapid prototyping”): Prezidenta/ dibin

konsultants. 
1985-1992 Institute for International Education: Izpilddirektora padomdevējs. 
1986-1991 Eyewitness Marketing International (mārketings): Prezidenta 

padomdevējs. 
1986-1989 University of Utah Industrial Advisory Board, Utah Center of Excelle

for Advanced Materials and Manufacturing Processes: Padomes 
priekšsēdētājs (1987). 

1986-1988 Libra Laboratories, Inc. (pārtikas laboratorija): Prezidenta un dibinā
padomdevējs.  

1986 Vestar (CalTech biopharmaceuticals spinoff): Ārvalstu ražošanas 
konsultants. 

1985-1986 Combustion Engineering, CT (Fortune 500): Korporatīvais konsulta
jaundibinātiem uzņēmumiem. 

1982-1984 University Industrial Liaison Programs at MIT, CalTech, Stanford, and others
Uzņēmēju pārstāvis. 

  

Zinātniskā darbība  

Jaunākie profesionālie darbi 
konferencēs 

1. Konferences organizators un priekšsēdētājs. “Banking Institution of Higher 
Education 9th International Conference 2007: Riga Dialogue: Business and
Finance Excellence in Emerging Market Economies”, Banku Augstskola, 20
gada 26. – 27. Septembris, Rīga, Latvija. 

2. Konferences priekšsēdētājs. “3rd Annual International Student Conference: 
Interaction of Business and Economics for Sustainable Growth: Challenges
Opportunities” atbalstītāji – Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa 
Administrācijas Augstskola un Banku Augstskola, 2007. gada 27. Aprīlis, Rī
Latvija. Novērtēšanas komitejas loceklis. 

3. Semināra priekšsēdētājs. “Improving Student Internships and Theses: Focus on 
Developing skills and Competencies for Employability and Professional Careers” k
no “3rd Annual International Student Conference” atbalstītāji – Rīgas Starptautiskā
Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola un Banku Augstskola, 2007. g
26. Aprīlis, Rīga, Latvija. 

4. Konferences priekšsēdētājs. 12. starptautiskā konference „Privātā un Valsts
sektora sadarbības iespējas" atbalstītājs - International Journal of Public-Pr
Partnerships Banku augstskolā, 2006. gada 21. - 24. jūnijs, Rīga, Latvija. 

5. Semināra moderators “Shifting academic business programs towards case studies, 
consulting projects, theses, and other active learning methodologies to provide "Re
World" experience” 20. ikgadējā Businet Konference 2006 “Skills, Competencies a
Employability” 2006. gada 15. - 17. novembris, Berlīne, Vācija 

6. Konferences priekšsēdētājs. 7. ikgadējā starptautiskā konference „Rīga kā starptau
finanšu centrs: iespējas un izaicinājumi”, 2006. gada 12. - 13. oktobris, Banku 
augstskolā, Rīga, Latvija. 

7. Novērtēšanas komitejas priekšsēdētājs “8th Annual PEAK Time Internationa
Business Student Competition” Rīgas Ekonomikas augstskola, 2006. gada 
13. maijs. Rīga, Latvija. Uzaicināts uz 9. PEAK konkursu 2008. gadā 

8. Novērtēšanas komitejas priekšsēdētājs “7th Annual PEAK Time International Busin
Student Competition” Rīgas Ekonomikas augstskola, 2006. gada 29. - 30. aprīlis. R
Latvija. Uzaicināts uz 8. PEAK konkursu 2007. gadā. 

9. Darba grupas moderators. “Best practices in value management” Banku 
augstskolā 7. ikgadējā  starptautiskā konference “Biznesa vērtības palielinā
jaunas pieejas un atziņas”. 2005. gada 14. oktobris. Rīga, Latvija. 

10. Latvijas koordinators un organizators. “Reform of Public Administration System in the frame 
European Integration: International Experience for Ukraine. Part 1 of 3 Latvia Experience”. 
Pasaules bankas Global Development Learning Network Videokonference. 2005. gada 9. jū
Starptautiska. 

  

Zinātniskās publikācijas, rakstu 1. Lindemanis, A. “Integrating Skills and Competencies into the Curriculum: Studyin



 

 

darbi un referāti Work” Pamatreferāts 20. ikgadējā Businet Konferencē “Skills, Competencies and 
Employability”. 2006. gada 17. novembris, Berlīnė 

2. Lindemanis, A. Ulmanis, J. and Koliškins, A. “Enabling Collaborative Environmen
Growth through Public-Private Partnerships: ICT Role in Latvian Economic 
Development”. 12. Starptautiskā VPP Konference 2006 “Privātā un Valsts sektora 
sadarbības iespējas”. 2006. gada 22. jūnijs, Rīga, Latvija 

3. Lindemanis, J. Ulmanis and V. Tucs. “Challenges for Collaborative Working 
Environments to Accelerate Innovation and Productivity Gains: BrainBridges FP6
ERA Coordination Action Project” IST4Balt semināra raksti [Ziņojumu krājums]: 
“Towards A Knowledge Economy”. 2006. gada 7. apr. Rīga, Latvija. 

4. Platais, V. and Lindemanis, A. “Linking Historical Monument Conservation with 
Economic Development: Latvian Case”. 12. Starptautiskā VPP Konference 2006 “P
un Valsts sektora sadarbības iespējas”. 2006. gada 21. jūnijs, Rīga, Latvija 

5. Lindemanis, A. and Ulmanis, J. “How to create successful enterprises that can leve
the full potential of CWE to accelerate innovation and productivity in the future?” 
Prezentācija ES 7.IP IST semināriem "Collaborative Working Environments (CWE
Supporting Business and Industry", 2006. gada 16. un 17. martā, Briselē.   

6. Lindemanis, A. and Ulmanis, J. “RTD Challenges for Creating Successful CWE 
Enterprises”. [Position paper] EK 7.IP IST semināriem "Collaborative Working 
Environments (CWE) Supporting Business and Industry", 2006. gada 16. un 17. m
Briselē. 

7. Lindemanis, A., “Trends in e-Business and e-Commerce” RBS semināru sērijai: “T
Power of IT Leadership for Corporate Success”. 2005. gada 20. aprīlī, Rīga, Latvija

8. Lindemanis, A. “Business Plans: Real World Issues”, Labāko biznesa plānu konku
seminārs, Junior Chamber of Commerce Latvia, 2005. gada 17. martā. Rīga, Latvij

9. Kovale, K. Konstante, L. and Lindemanis, A.”Kā veidot komunikācijas kampaņu? 
tiešo maksājumu reģistrācijas kampaņas pieredze Ziemeļvidzemē : rokasgrāmata”
[Communications campaign training handbook] ISBN 9984-684-28-8 UNDP, Rīga
Latvija (2004). 

10. Lindemanis, A. “Common problems and opportunities for preparing EU prop
in the new accession countries”. 1st Regional World Bank GDLN Centers M
Kijeva, Ukraina 2003. gada 19. sept. 

11. Lindemanis, A. “Vidzemes augstskolas stratēģija”, Annual Governing Board Meeti
Vidzemes Augstskola, 2003. gada 30. okt. Valmiera, Latvija. 

12. Lindemanis, A. “New Innovative Approaches to Regional Economic Development”
Pamatreferāts Latvijas Amerikas tirdzniecības palāta 10. jubilejas Konference “LA
The world's most improved emerging market” 2003. gada 10. okt. Rīga Latvija. 

13. Lindemanis, “Leading Strategic Alliances”, 2002, Invited seminar, NIST 
Advanced Technology Program, Washington DC. 

14. Lindemanis, “Funding Opportunities for a National Center of Excellence in Food 
Processing through the NSF Advanced Technological Education Program”, 2001, I
paper, Community & Economic Development, Modesto Junior College, CA. 

15. J. DuBow, A. Lindemanis, J. Soller, T. Ring and C. Johnson, “Chemical/Bio
Agent Detection Viewed in a Decision Support Context”, 2000, DOD APBI a
IR&D Conference on Chemical-Biological Science and Technology, Aberde
MD. 

16. J. DuBow and A. Lindemanis, “Retrospective Review of the U.S.-Japan 
Cooperative Development Program for the FS-X Support Fighter: Lessons f
New Era of Interdependence”, 1998, Air Force Office of Scientific 
Research/UCON US-Japan 

17. R. Morley and A. Lindemanis, “Advances in Computer-Based Training: Des
Intelligent Interfaces versus Reprogramming People”, 1993, New Directions
Semiconductor Education, SEMICON West, SEMI, San Francisco CA. 

18. Lindemanis, “Laser-based Surface Treatments and Coatings”, 1986, Invited



 

 

seminar, University of Utah, Department of Materials Science and Engineer

19. Lindemanis, “Venture Capital’s Role in Biotechnology”, Keynote Paper, Eur
Union/USA Biotechnology Initiatives Program, IIE/USIA, San Diego CA (198

20. Lindemanis and M. Eboo, “Surface Cladding – Review and Industrial Exam
1985, Surface Engineering with Lasers, The Institute of Metals, London. 

21. G. Eboo and A. Lindemanis, “Advances in Laser Cladding Process Techno
1985, Applications of High Power Lasers: A Critical Review of Technology, 
Jacobs (ed.), SPIE. 

22. Lindemanis, “Introducing Lasers into C-E”, 1984, Fifth Annual Technology 
Leadership Conference: Achieving Technology Leadership II, G. Young (ed
E Corporate Technology. 

23. Lindemanis, “Boron Nitride Fiber Synthesis from Boric Oxide Precursors”, 1983, Emergent 
Process Methods for High Technology Ceramics, H. Palmour and R. Davies (editors), Plenu
Press. 

24. W. Park, A. Lindemanis and G. Raab, “Mineral Changes During Oil Shale Retorting”, 1981, 
Process Mineralogy: Extractive Metallurgy, Mineral Exploration, Energy Resources, Donald 
Hausen and Won C. Park (editors), The Metallurgical Society of AIME, 517-538. 

25. Lindemanis and W. Park, “Future Recovery of Energy and Mineral Values from Organic-Ric
Shales: A Review of the Potential”, 1980, National and International Management of Minera
Resources, The Institute of Mining and Metallurgy, London. 

26. W. Park, A. Lindemanis and G. Raab, “Mineral Changes during Oil Shale Retorting”, 1979, I
Situ, 3(4), 353-381. 

27. Lindemanis, Interfacial Reaction Kinetics of CO and CO2 on Liquid Copper
1978, Ph.D. Thesis, University of Pennsylvania. Thesis Adviser: Geoffrey B

 



 

 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

Andrey G. Medvedev 
 
Personal 
 
Date of birth: January 23, 1952 
 
Current Position 
 
Professor of Financial Management and International Business, 
International Management Institute of St. Petersburg (IMISP) 
 
Background 
 
1993–95: "Strengthening of the IMISP faculty", twelve-week programme on teaching materials 
preparation for Financial Management at École Superior de Commerce, Lyon (France); SDA 
Bocconi, Milan (Italy), Henley Management College (Great Britain) 
1989: Leningrad Institute for Engineering Economics, 'Doctor degree' (the second degree in 
Russia); thesis in Optimisation of Economic Proportions of Technological Change in Machine 
Building 
1988: All-Union Foreign Trade Academy, training programme in Foreign Business Activity 
Management 
1980: Leningrad Institute for Engineering Economics, 'Candidate degree' (in Russia equivalent to 
Ph.D.); thesis in Improvement of Technological Change Planning by Balancing Product and 
Process Innovations in Firm 
1969–74: Leningrad Institute for Engineering Economics, university diploma in Industrial 
Management (Machine-Building) 
 
Academic Experience 
 
1992–2007: professor of Financial Management and International Business, IMISP 
1992–2007: visiting professor in Helsinki Business Polytechnic – Helia (Finland), Lappeenranta 
University of Technology (Finland), Henley Management College (Great Britain), Riga 
International School of Economics and Business Administration (Latvia), University Leonardo 
da Vinci, Paris (France), Linköping University (Sweden), MIB School of Management, Trieste 
(Italy). Teaching courses in Economic and Business Situation in Russia, International 
Management and International Business Strategies 
1977–2000: assistant, then senior lecturer, associate professor and professor, head of 
International Management Department, St. Petersburg State University for Engineering & 
Economics 
 
 
Research & Consulting Activities 
 
2005: Information and Communication Technologies, Innovation and Economic Growth in 
Transition Economies; project financed by The World Bank Group, Project Co-ordinator 
2004: Developing an educational and teaching complex on Financial Management; awarded at 
Russian Association of Business Education teaching materials competition 
2003–04: Promotion of Innovative SMEs in the Baltic Region, Russian Federation; project 
financed by EU, Senior Innovation Expert 



 

 

1999: Developing an educational and teaching complex on International Management; awarded 
at Russian Association of Business Education teaching materials competition 
1993–94: a Russian counterpart of the project manager for pre-Joint-European-Project on 
Building up the Foundation for a Sustained Education Programme in Economics – Foundation 
for Economic Research Rotterdam, Erasmus University (the Netherlands) 
1993: A project on improving quality of business education (DAAD) – Reutlingen School for 
Technology and Management (Germany) 
Since 1993: Research projects in international management 
1988–89: Research on technology diffusion – International Institute for Applied Systems 
Analysis, Laxenburg (Austria) 
1986–87: Economic issues of managing technological change – Institute of Engineering 
Economics and High School of Economics, Berlin (Germany) 
1985–89: Research on balancing product and process innovation in industry 
1982–85: Project on innovation management in electrotechnology – International Institute for 
Applied Systems Analysis, Laxenburg (Austria) 
 
Administrative Experience 
 
1992–98: Head of the International Management Department at St. Petersburg State Academy 
for Engineering & Economics 
1983–86: Vice-dean, Machine-building Department at Leningrad Institute for Engineering & 
Economics 
 
Publications 
 
Several books including: 
International Management (in Russian, 2002) 
International Management: Doing Business Operations in Russia (SCP Publications, Finland, 
2001). 
Economic Geography of Russia: Business Profile of Russian Regions (SCP Publications, 
Finland; 2000) 
Financial Management (in Russian, 1998) 
Financial Calculations in International Business (in Russian, 1992) 
New Products and New Processes as Strategic Elements of Technological Development in 
Machine-Building (in Russian, 1988) 
The Planning of Technological Change at Machine-Building Enterprise (in Russian, 1983), the 
Leninsky Komsomol award in 1984 
 
Papers on corporate finance, innovation and technology management and international business 
 
Contact Information 
Phone: +7 (812) 325-5079 
E-mail: medvedev@imisp.ru 



 

 

 
 

 

  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Valentīns Muravjovs 
Personas kods 260248-13117 

Dzimšanas vieta Krievija 

Adrese  Dzelzavas 37-33, Rīga, Latvija LV – 5410 

Tālrunis 7807233 
  

Pilsonība Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs 
  

Dzimums Vīrietis 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

 

Darba pieredze  
  

Laika periods No 1993.gada 
Profesija vai ieņemamais amats Jurists 

 Lektors 
Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA) 

Laika periods No 1992.gadalīdz 1995.gadam 
Profesija vai ieņemamais amats Jurists 

Darba vietas nosaukums  Latvijas brīvo juristu asociācija 

Laika periods No 1991.gadalīdz 1992.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Jurists 
Darba vietas nosaukums  SIA “STIMULS” 

Laika periods No 1988.gada līdz 1991.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Valsts ierēdnis 
Darba vietas nosaukums  Valsts ierēdnis 

Laika periods No 1987.gada līdz 1988.gadam  

Profesija vai ieņemamais amats Priekšsēdētājs 
Darba vietas nosaukums  Rīgas pilsētas rajona kontroles komiteja 

Laika periods 1981 – 1983  

Profesija vai ieņemamais amats Arodbiedrības komitejas priekšsēdētājs 

Laika periods līdz 1981.gadam  

Profesija vai ieņemamais amats Darba un darba algas nodaļas speciālists 
Darba vietas nosaukums  Tallinas un Rīgas Kuģu būves ministrijas uzņēmumi 

  



 

 

 
 

Izglītība 

    

  

Laika periods 1994.gads   

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Price Waterhause Coopers, mācību kursi 

Laika periods No 1988.gada līdz 1991.gadam  

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Ļeņingradas Politoloģijas institūts 

Laika periods 1982.gads 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Ļeņingradas apgabala arodbiedrības kursi 

Laika periods 1979.gads 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Kuģu būves ministrija, izglītības centrs 

Laika periods No 1971.gada 1977.gadam 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Ļeņingradas Valsts Universitāte, Tiesību zinību fakultāte 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu, angļu, vācu  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu *   *   *   

Vācu  *   *   *  

Poļu  *   *   *  

  
  

 
 



 

 

CURRICULUM VITAE 
 

                  JĀNIS ĒRIKS NIEDRĪTIS 
 
  

 
 

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 vīriešu 
  

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 1996.g. - 2000.g. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Ekonomikas katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums   Biznesa augstskola Turība 

Laika periods  1994 -1996.g. 
Profesija vai ieņemamais 

amats  
Līgumu nodaļas vadītājs 

Darba vietas nosaukums Valsts īpašuma fonds 

Laika periods  1993. – 1994.g.  

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Muitas un nodokļu likumdošanas departamenta direktora vietnieks 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Republikas Finanšu ministrija 
Laika periods  1983 – 1993.g.                

Profesija vai ieņemamais 
amats  

Mācību prorektors 



 

 

Darba vietas nosaukums LU 

Laika periods 1973 – 1983.g 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Augstskolu pārvaldes priekšnieks 

Darba vietas nosaukums Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija 

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 

Galvenais ekonomists 

Darba vietas nosaukums Latvijas neredzīgo biedrības Rīgas ražošanas uzņēmums 

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 

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 krievu, angļu 
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana

 ļoti labi labi ļoti labi labi ļoti labi la

Krievu +    +    +   

Angļu   +    +     

ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS 
VIRZIENS 

 

Cilvēkresursu radošā attīstība un vadīšanas kvalitāte 



 

 

 

PUBLIKĀCIJAS 
- Inovatīvā uzņēmējdarbība un tās veicināšana. RTU Zinātniskie raksti
"Ekonomika un uzņēmējdarbība. - 3.sērija, 2.sējums. Rīga, RTU: 2001., 27. -
36.lpp. 

- Inovatīvās uzņēmējdarbības veicināšanas lietderība un iespējas. LU
Zinātniskie raksti "Vadības zinātnes attīstība: mūsdienās un nākotnē”. -
634.sējums. Rīga, LU: 2001., 308. -320.lpp. 

- Inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības stimulēšana (līdzautors - V. Niedrīte).
LU Zinātniskie raksti "Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas",
637., III. Rīga, LU: 2001., 26.-33.lpp. 
 
- Inovāciju sistēmas izveides aktualitāte un zināšanu vadīšanas loma. RSEBAA
zinātnisko rakstu izlase „Ekonomikas un uzņēmējdarbības problēmas Latvijā”. RSEBAA,
Rīga: 2002., 25. – 40.lpp.  
 
- Organizāciju stratēģijas izpildes nodrošināšanas sistēma. LU raksti "Vadības 
zinātne”, 690.sējums „Organizāciju stratēģiju izpildes nodrošināšanas sistēma”. -
Rīga, LU: 2005., 240.-250.lpp. 
 
- Mārketings. Biznesa augstskola "Turība" SIA, Rīga, 2000., 240 lpp. 
- Mārketings. Otrais, papildinātais izdevums. Biznesa augstskola "Turība", Rīga,
2001.   
   272 lpp. 
- Mārketings. Trešais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. Biznesa 
augstskola   
   "Turība", Rīga, 2005., 408 lpp.    
    

 

 
 



 

 

 
  

  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Ļubova Nikolajeva 

Personas kods 111259-10248 

Dzimšanas vieta Krievija 
Adrese  Raipoles 10A-29, LV-5400, Daugavpils, Latvija 

Tālrunis 5450306 Mobilais tālrunis: 29184982 
Fakss 5422681 

E-pasts nikolajeva@rsebaa-d.lv  
  

Pilsonība Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs 
  

Dzimums Sieviete 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Ekonomikas doktora zinātniskais grāds 

Darba pieredze  
  

Laika periods No 1998.gada  

Profesija vai ieņemamais amats Studiju programmas vadītāja  
 Docente 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 
(RSEBAA), Daugavpils filiāle 

Laika periods No 2000.gada  

Profesija vai ieņemamais amats Ekonomikas nodaļas docente  
Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte 

Laika periods 1991-2000 

Profesija vai ieņemamais amats 1994-2000 - Neklātienes nodaļas vadītāja, studiju programmas koordinatore 
 1994-2000 - Ekonomikas  nodaļas docente 
 1991-1993 - Ekonomikas un sociālzinātņu katedras  metodiķe 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 

Laika periods 1987- 1991 

Profesija vai ieņemamais amats Sociālzinātņu laboratorijas zinātniskais darbinieks 
Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

Izglītība  
  

Laika periods 1996.gada 17.aprīlī 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Doktora diploms C-D Nr.001347 
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds  

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods No 1990.gada līdz 1994.gadaa maijam 



 

 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Kandidāta zinātņu diploms  КТ № 002243 
Ekonomikas kandidāta zinātniskais grāds 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Krievijas Valsts Pedagoģiskā universitāte 

Laika periods No 1982.gada līdz 1987.gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms ПВ № 305857 
Augstākā ekonomiskā izglītība  

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Ļeņingrada Valsts Universitāte 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu, angļu 
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu *    *   *  

Angļu  *   *   *  

  
  

Zinātniskā darbība  
 

Izglītības ekonomiskā efektivitāte Latvijā. Izglītības ietekme uz ienākumu 
apjomu un nodarbinātības līmeni. Latvijas Zinātnes padome. Projekts Nr. 
05.1446. Uzsākšanas datums - 2005.g.28.februārī  
 
Orgkomitējas loceklis –  
1.studentu zinātniskā konference. RSEBAA Daugavpils filiāle. 2004.gada 
30.aprīlī. 
2.studentu zinātniskā konference „Ekonomika un Izglītība”. RSEBAA 
Daugavpils filiāle. 2005.gada 12.aprīlī. 
3.studentu zinātniskā konference „Ekonomika un Izglītība”. RSEBAA 
Daugavpils filiāle. 2006.gada 21.aprīlī. 

  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu 
nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas 

mācību grāmatas 

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 
apgādos) 

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

  
Значимость высшего образования и профессиональная ориентация 
молодёжи.  2006.g.9-11.oktobris - Daugavpils 
Tertiary Education and Labour Market. Proceedings of the International 
Scientific Conference The Next Decade Challenges for Business. Riga: RISEBA, 
2006.g., p.245-252.   
Izglītības līmenis un nodarbinātība. Grām: Augstākā izglītība 21.gs. sākumā. 
Rakstu krājums, Daugavpils: DU, Saule, 2005., 106-110.lpp. 
Количественные критерии экономической стабильности и 
экономической безопасности. Grām: Drošība un tautas attīstība. Starptautiskās 
zinātniskās konferences rakstu krājums, 2004.g. 1.-2. jūnijs – Daugavpils: DU, Saule, 
2004., 167-171.lpp     
Ekonomiskās drošības parametru skaitliskais novērtējums// Drošība un tautas 
attīstība. Daugavpils, 2004.g      
Municipālo uzņēmumu attīstības problēmas// DPU 9. Ikg. konf. tēzes. – 
Daugavpils, DPU, Saule, 2001. 
Проблемы развития малого и среднего бизнеса в Латвии// Экономическая 
ситуация в России и в ближнем зарубежьем. – Пятигорск, 2001. стр. 71-76 
 

  



 

 

Piedalīšanās ar referātu cita veida 
konferencēs 

2006.g. 9.-11.oktobrī 
Starptautiskā zinātniskā konference. Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos. Daugavpils 
Universitāte.  
2005.g. 26.-27.septembrī 
Starptautiskā zinātniskā  konference. Efektivitāte un konkurence. Daugavpils, 
Rīcības komitejas loceklis. 
2004.g. 1.-2. jūnijā. 
Starptautiskā konference. Drošība un tautas attīstība. Daugavpils 

 



 

 

  

 

  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Andrejs Nikolajevs 

Personas kods 250556-10262 

Dzimšanas vieta Krievija 
Adrese  Raipoles iela 10A - 29. LV-5400, Daugavpils, Latvija 

Tālrunis 5450306 Mobilais tālrunis 29671886 
Fakss 5422681 

E-pasts andrey@rsebaa-d.lv 

Pilsonība Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs 

Dzimums Vīrietis 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Asociētais profesors Ekonomikas zinātņu nozarē ekonomikas teorijas 
apakšnozarē 
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.) 
 

Darba pieredze  
  

Laika periods no 2002 līdz š.d.  
Profesija vai ieņemamais amats RSEBAA Daugavpils filiāles direktors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 
(RSEBAA) 

Laika periods No 2001 līdz š.d. 
Profesija vai ieņemamais amats Asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte 

Laika periods 2002-2004 
Profesija vai ieņemamais amats Studiju programmas „Ekonomika” direktors 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte 

Laika periods 2001-2002 
Profesija vai ieņemamais amats Sociālo zinātņu fakultāte, Ekonomikas katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte 

Laika periods 2000-2002 
Profesija vai ieņemamais amats Studiju programmas direktors Daugavpils filiālē 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 
(RSEBAA) 

Laika periods 1991-2001 
Profesija vai ieņemamais amats Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Ekonomikas nodaļas vadītājs 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 

Laika periods 1987-2001 
Profesija vai ieņemamais amats docents 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 



 

 

Laika periods 1984-1987 
Profesija vai ieņemamais amats Aspirants, lektors 

Darba vietas nosaukums  St.Peterburgas Universitāte 

Laika periods 1980-1984 
Profesija vai ieņemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums  Valsts medicīnas institūts, Ivanovo 

 
Izglītība 

 

  

Laika periods 1984-1987    
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (nostrificēts Latvijas Republikā 
1995.gada 28.decembrī) 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids Sankt-Pēterburgas Universitāte 

Laika periods 1974-1980 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Augstākā ekonomiskā izglītība 
Izglītības iestādes nosaukums un 

veids Ļeņingradas Valsts Universitāte  
  

 
Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu, angļu 
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji

Latviešu *    *  *   

Angļu  *   *  *   
  

Zinātniskā darbība  
 

Projekti ar: 
- Baltkrieviju (Valsts Universitāte) 1999.g. 
- Igauniju (Ekonomikas Valsts universitāte) 1998.g. 
- Holandi (Nethconsult) un Lietuvu (Viļņas Universitāte) 1997.g. 
- Lietuvu (Socioloģijas un tiesību valsts universitāte) 1997.g. – 1999.g. 
- Poliju (Toruna Universitāte) 1997.g. – 1999.g. 
- ASV (NCEE) 1997.g. -1998.g. 

Svarīgākie projekti:  
1. “Latgales ekonomiskās un sociālās attīstības optimizācija”. (1997 – 1999, 
Latvijas Zinātniskā Akademija) 
2. Household Water Conservation 
How to promote efficiency through public awareness and information (World

Bank, Nethconsult, 1997) 
3. "Pilsētas stratēģijas plāna izstrāde un procedūru apkalpošana" Nr. 01-
46/2004-85., 2004.g. Rezultātā tika izstrādāta "Daugavpils attīstības ilgtermiņa
stratēģija"  
4. „Izglītības ekonomiskā efektivitāte Latvijā. Izglītības ietekme uz ienākumu
apjomu un nodarbinātības līmeni” (2005 – 2006, Rīgas starptautiskā 
ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola) 

  



 

 

Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē  

raksti recenzētos izdevumos
un citas publikācijas

1. Экономическая теория и реальная налоговая практика в Латвии//Issues
of state fiscal policy. Riga,1999.90-91. 

2. Ekonomiskā izglītība un darbaspēka tirgus prasības//Profesionālā ekonomiskā 
izglītība: problēmas un  risinājumi. Rīga, 1999.30.-31.lpp. 

3. Daugavpils rūpniecība: pašreizējā situācija un perspektīvas// Rūpniecības
attīstība pārejas periodā. – Rīga, 1999. 10 – 12 lpp. 

4. Экономическая эффективность образования//Гуманитарное образование
XXI.Таллинн, 1999. с. 49 – 54. 

5. Tirdzniecības bilances deficīta un ārējā parāda mijiedarbība pārejas
ekonomikas valstīs// Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 9. Ikgadējās
zinātniskās konferences rakstu krājums. Daugavpils, DPU, 2001. 

6. Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība: vispārīgās tendences un
specifika// Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 9. Ikgadējās zinātniskās
konferences rakstu krājums. –Daugavpils, DPU, 2001. 

7. Bezdarbs Latvijā: makroekonomiskais aspekts// Akadēmiskās izglītības 
problēmas universitātē. – Daugavpils, DPU, 2001. 

8. Izglītības ekonomiskā efektivitāte// Izglītota Sabiedrība un jaunā ekonomika
kvalitatīva mijiedarbībā. – Rīga, Banku Augstskola, 2001. c. 195-200. 

9. Роль внешней торговли в экономике Латвии // Проблемы экономики,
управления, финансов и информационного обеспечения – Иваново 2001 
с. 65-68 

10. Влияние образования на размер дохода и уровень занятости //
Проблемы экономики, управления, финансов и информационного
обеспечения – Иваново 2001 с. 127 – 129 

11. Cilvēkkapitāla teorija un izglītības ekonomiskā efektivitāte. – Rīga, Banku 
Augstskola, 2001. 

12. Latvija un Eiropas Savienība// Ekonomikas un uzņēmējdarbības problēmas
Latvijā. – Rīga, RSEBAA, 2002. 

13. Влияние образования на размер дохода и уровень занетости//
Ekonomikas un uzņēmējdarbības problēmas Latvijā. – Rīga, RSEBAA, 2002.

14. Intelektuālais kapitāls un tā loma mūsdienu ekonomikā// Tautsaimniecības un
izglītības problēmas mūsdienu periodā// Rīga, RTU, 2002. 

15. Роль интеллектуального капитала в современной экономике 
//Starptautiskā konference   “Czlowiek a rynek” , 2004.gada 17.-20. maijs, 
Polija, Ļublinas Universitāte   

16. Влияние образования на экономическую стабильность и экономическую
безопасность// Starptautiskās zinātniskās konferences „Drošība un tautas 
attIstIba” rakstu krājums, 2004.g.jūnijs,  187.-191.lpp Экономические 
аспекты административо-территориальной реформы в Латвии// Местное 
самоуправление в новых условиях. Санкт-Петербург, 2004. 

17. Роль интеллектуального капитала в современной экономике 
//Starptautiskā konference   “Czlowiek a rynek” , 2004.gada 17.-20. maijs, 
Polija, Ļublinas Universitāte   

18. Экономические аспекты административно-территориальной реформы в
Латвии // Материалы II межрегиональной научно-практической 
конференциию Псков - Санкт-Петербург, Россия, 28-29 апреля 2004 г., 
стр.260-267 

19. Izglītības līmenis un nodarbinātība//Augstākā izglītība 21.gs.sākumā. Saule,
Daugavpils, 106.-110.lpp., 2005.g 

20. Уровень образования, занятость и эффективность: ситуация в
Центральной Европе,  Religia a Gospodarka, Lublin, Wydavnitstwo KUL, 
T2., lpp. 329.-336., 2005 г. 

21. Транзитные перевозки в экономике Латвии, Актуальные проблемы 
управления экономикой региона, ИНЖЕК, Санкт-Петербург, стр. 329 – 
336., 2005 г. 

22. Образование как фактор роста занятости: миф или реальность // Nowa 
ekonomia a spoleczenstwo, Lublin, 2006., 536.-543.стр. 

Tertiary Education and Labour Market. Proceedings of the International Scientific
Conference The Next Decade Challenges for Business. Riga: RISEBA, 2006.g.,
p.245-252. 

  



 

 

Piedalīšanās ar referātu 
konferencēs  

1. Izglītības ekonomiskā efektivitāte. Starptautiska konference „Izglītota
Sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīva mijiedarbībā”, Rīga, Banku
Augstskola, 2001. 

2. Влияние образования на размер дохода и уровень занятости. 
Международная конференция «Проблемы экономики, управления,
финансов и информационного обеспечения» Иваново 2001. 

3. Intelektuālais kapitāls un tā loma mūsdienu ekonomikā. Starptautiska
konference „Tautsaimniecības un izglītības problēmas mūsdienu periodā”
Rīga, RTU, 2002. 

4. Экономические аспекты административо-территориальной реформы в
Латвии.  Международная конференция «Местное самоуправление в
новых условиях» Санкт-Петербург, 2004. 

5. Роль интеллектуального капитала в современной экономике.
Starptautiskā konference   “Czlowiek a rynek” , 2004.gada 17.-20. maijs, 
Polija, Ļublinas Universitāte   

6. Экономические аспекты административно-территориальной реформы в 
Латвии. II межрегиональная научно-практической конференциия. Псков 
- Санкт-Петербург, Россия, 28-29 апреля 2004 г. 

7. Влияние образования на экономическую стабильность и 
экономическую безопасность. Starptautiskās zinātniskās konferences 
„Drošība un tautas attīstība”, 2004.g.jūnijs. 

8. Baltijas Forums – 2005, Rīga, Latvija, 2005.gads. 
9. Izglītības līmenis un nodarbinātība; Augstākās izglītības attīstības stratēģija 

un perspektīvas, Daugavpils, Latvija, 2005.g. 
10. Уровень образования, занятость и эффективность: ситуация в 

Центральной Европе,  Religia a Gospodarka, Ļubļina, Polija, 2005 .g. 
11. Транзитные перевозки в экономике Латвии; Актуальные проблемы 

управления экономикой региона, ИНЖЕК, Sankt-Peterburga, 2005.g. 
12. Tertiary Education and Labour Market. International Scientific Conference 

The Next Decade Challenges for Business. Riga: RISEBA, 2006. 
13. Образование как фактор роста занятости: миф или реальность. 

Международная научная конференция «Nowa ekonomia a 
spoleczenstwo» Люблин, 2006. 

14. Izglītības līmenis uz cilvēka perspektīvas ES darba tirgū, Starptautiskā 
zinātniskā konference „Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos”, Daugavpils, 
2006.gada 9.-11.oktobrī 

 
  



 

 

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 

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. 

Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē  

 mācību līdzekļi (izdoti
reģistrētos apgādos)

     populārzinātniskas 
publikācijas 

 
citas publikācijas 

2003.g. jūlijs „Projekta cikla vadība. Finanšu priekšlikuma un
finanšu memoranda sagatavošana”, Armēnijas
koordinācijas birojs, Erevāna, 13lpp. 



 

 

2003.g. jūlijs „Projekta cikla vadība. Projektu īstenošanas fāze,
monitorings, ziņojumu sagatavošana”, Tadžikijas
koordinācijas birojs, Dušanbe, 10lpp. 

2004.g. jūlijs „Projekta cikla vadība. Projektu izvērtēšana,
izvērtēšanas kritēriju izvēle, atgriezeniskās saites 
mehānisms”, Uzbekijas koordinācijas birojs,
Taškenta, 9lpp. 

2005.g. maijs „Loģiskās struktūras metode. Analīzes fāze,
problēmu, mērķu un stratēģiju analīze”, Kirgīzijas
koordinācijas birojs, Biškeka, 11lpp. 

2005.g. jūnijs „Loģiskās struktūras metode. Plānošanas fāze,
iejaukšanās loģika, objektīvi kontrolējamie kritēriji,
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 

 



 

 

 
 

  
 

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Rasa Pēce  
Adrese Melnsila iela 24-19, LV-1046, Rīga, Latvija 

Tālrunis 29103689 Mobilais tālrunis 29103689 
E-pasts rasa@rsebaa.lv 

  

Pilsonība Latviete 
  

Dzimšanas datums 28.07.19971 
  

Dzimums Sieviete 
  

  

Darba pieredze  
  

2001-šobrīd  

Profesija vai ieņemamais amats Lektore, Ekonomikas un finanšu katedrā  
Galvenie pienākumi Lekciju kursu – grāmatvedība, finanšu grāmatvedība, grāmatvedība un finanses, vadības 

grāmatvedība vadīšana 
Darba vietas nosaukums un adrese RSEBAA, Meža iela 1a, Rīga 

Nozare Izglītība 
  

1998-2001  

Profesija vai ieņemamais amats Lektore, Grāmatvedības katedrā 
Galvenie pienākumi Lekciju kursu – grāmatvedība, finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība, nodokļi vadīšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Biznesa augstskola Turība, Graudu iela 68, Rīga 
Nozare Izglītība 

1994-1998  

Profesija vai ieņemamais amats Mācību daļas metodiķe, asistente grāmatvedības katedrā 
Galvenie pienākumi Mācību procesa plānošana, amatu apvienošanas kārtībā lekciju kursu - grāmatvedība, finanšu 

grāmatvedība, vadības grāmatvedība vadīšana 
Darba vietas nosaukums un adrese Biznesa augstskola Turība, Graudu iela 68, Rīga 

Nozare Izglītība 

Izglītība  
  

1995-1997  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Augstskolas diploms, uzņēmējdarbības vadītājs 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Augstskola SIA „Turības mācību centrs, studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” 
 



 

 

 

   
 

 

 

  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Pētersons Leonīds 
Personas kods 281041 - 11018 

Dzimšanas vieta Madonas rajona Bērzaunes pagasta Ūziķos 
Adrese (pieraksta un dzīves vietas) Pagasta iela 6, Ogre, Latvija  LV 5001 

Tālrunis 5067864 Mobilais tālrunis 9418849 
Fakss Nav 

E-pasts leopet@oic.lv 
  

Pilsonība Latvijas Republikas 
  

Dzimums Vīrietis 
  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

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 08.2001 – 11.2004  
Profesija vai ieņemamais amats Kvalitātes, vides un procesu vadītājs 

Darba vietas nosaukums Hanzas Elektronika, SIA 
Laika periods 07.1996 – 07. 2001 

Profesija vai ieņemamais amats Docents, stundu pasniedzējs 
Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte. Radiotehnikas un sakaru fakultāte 

Laika periods 05. 1999 – 07. 2001 
Profesija vai ieņemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums Biznesa augstskola Turība 
Laika periods 07. 1998 – 05. 2000 

Profesija vai ieņemamais amats Docents. Ārējo sakaru departamenta vadītājs 
Darba vietas nosaukums Biznesa augstskola Turība 

Laika periods 07. 1996 – 07. 1998 
Profesija vai ieņemamais amats Docents. Vadības katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums Biznesa augstskola Turība 
Laika periods 09. 1995 – 07. 1996 

Profesija vai ieņemamais amats Docents. 
Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte. Ekonomikas fakultāte 

Laika periods 06. 1995 – 07 - 2001 
Profesija vai ieņemamais amats Docents, stundu pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte. Rīgas biznesa institūts 
Laika periods 12. 1976 – 03. 1981 

Profesija vai ieņemamais amats Pasniedzējs. Daudzkanālu elektrosakaru katedras vadītājs 
Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte. Radiotehnikas un sakaru fakultāte 

Laika periods 09.1976 – 02. 1978 
Profesija vai ieņemamais amats Dekāna vietnieks mācību darbā 

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 
  

Laika periods 10.1992 – 05. 1995 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Maģistra diploms Nr. 000119  no 20.05.1995 
Piešķirts biznesa vadīšanas maģistra grāds 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskā universitāte. Rīgas biznesa institūts  
Laika periods 19. 05.1982 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Piešķirts docenta akadēmiskais grāds. Docenta diploms    ДЦ 053906  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskā universitāte. Vissavienības atestācijas komisija 
Laika periods 09.1969 – 07. 1972 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Zinātņu kandidāta diploms  MTH No 083426  Pielīdzināts doktora grādam, 
Doktora diploms Nr 000280   RTU H8 padomes lēmums 19.11.1992. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Maskavas fizikas un tehnikas institūts (МФТИ)   
 

Laika periods 09.1963 – 07. 1969 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Diploms  ш 539456  No 30.07.1969 
Piešķirta kvalifikācija Inženieris - fiziķis 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Maskavas fizikas un tehnikas institūts (МФТИ) 
Prasmes  

  

Dzimtā valoda Latviešu 
 

 

Citas valodas  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi ļoti labi labi ļoti labi labi 
Angļu valoda   X    X    X  
Krievu valoda X    X    X    

Vācu valoda    X        X 
  
  

Citas prasmes  
  

Zinātniskā darbība  
 

Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem 

  

LZP, valsts finansēto vai Starptautisko 
pētījumu projektu dalībnieks vai 

vadītājs 

Phare finansētais LETERA vadītais mācību iestāžu attīstības projekts 2003/004-979-
06-03/18      
 Eksperts, ekspertu grupas vadītājs 2005 -2006.g.g. 

  

Latvijas vai starptautisko projektu un 
programmu ekspertu padomju, komisiju 

loceklis 

 

  



 

 

Publikācijas atbilstošajā zinātņu 
nozarē  

raksti recenzētos izdevumos 

monogrāfijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mācību grāmatas 

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 
apgādos) 

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

 Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem, norādiet pilnu nosaukumu, līdzautorus, 
izdevumu, publicēšanas gadu, vietu un lappušu skaitu, norādiet arī publicēšanai 
pieņemtos darbus) 

1. A.Kiščenko, O.Onževs, L.Pētersons. Business Administration studies 
for CEE countries via Internet.  Ekonomika ir vadyba 2000. Viļņas 
Universitātes Kauņas Humanitārās fakultātes starptautiskās zinātniskās 
konferences referātu krājums. Kauņa, 2000 g. 6 lpp. 

 
2. A.Kiščenko, O.Onževs, L.Pētersons. Master of Business Administration 

studies in distance form – experience and problems. 
Proceedings of the International Conference  "Distance education for 
lifelong learning in 21-st century”.   Riga, 2000.  3 pp.  

3. A.Kiščenko, O.Onževs, L.Pētersons. Business Administration studies  
via Internet. Online Educa Berlin  6-th International Conference on 
Technology Supported Learning & Training. Starptautiskās zinātniskās 
konferences referātu krājums.  Berlīne, 2000 g.  3 lpp.                              
ISBN 3-925144-09-9 

 
4. A.Kiščenko, O.Onževs, L.Pētersons.Tālmācības maģistrantūras studiju 

pieredze Biznesa augstskolā Turība. Ekonomisko un sociālo attiecību 
transformācija: procesi, tendences, rezultāti. Starptautiskās konferences 
rakstu krājums. Rīga,  2001 g. 4 lpp.                    ISBN 9984 - 609 - 45 -
6 

 
5.  A.Dzedons. L.Pētersons. Rietumu biznesa vadības maģistru studiju 

realizācija Latvijas augstskolās. II Pasaules latviešu zinātnieku 
kongresa referātu tēžu krājums. Rīga, 2001 g. 1 lpp.                        
ISBN 9984-9542-0-X 

 
6.  L.Pētersons.Uzņēmējdarbības vadības maģistru tālmācības 

programmas izveidošanas iespējas. Ekonomikas un uzņēmējdarbības 
problēmas Latvijā. Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskolas rakstu izlase. Rīga, RSEBAA, 2002 g. 5 lpp. 
ISBN 9984 -705 - 02 - 1 

 
 
J.Caune, A.Dzedons, L.Pētersons. Stratēģiskā vadīšana. Rīga, Kamene. 2000. – 
232 lpp. 

  



 

 

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 
veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem, norādiet pasākuma norises vietu un 
laiku, referāta nosaukumu, līdzautorus, tēžu publicēšanas izdevumu, vietu, gadu, lpp. 
 
1.Viļņas Universitātes Kauņas Humanitārās fakultātes zinātniskā konference 
Ekonomika ir vadyba 2000, Kauņa, 2000.  
Referāts: A.Kiščenko, O.Onževs, L.Pētersons. Business Administration studies for 
CEE countries via Internet. 6 pp. Abstracts Published by Vilnius University Kaunas 
Humanitarian Faculty. Kaunas, 2000. 
2. 6-th International Conference on Technology Supported Learning & Training 
“Online Educa Berlin”, Berlīne, 2000.  
Referāts: A.Kiščenko, O.Onževs, L.Pētersons. Business Administration studies  via 
Internet. 3. pp. Abstracts published by Online Educa, Berlin. 2000.  
3. Starptautiskā konference  "Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: 
procesi, tendences, rezultāti".  Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2001.  
Referāts: A. Kiščenko, O. Onževs, L. Pētersons. Tālmācības maģistrantūras studiju 
pieredze biznesa augstskolā Turība. 4 lpp. Publicēts konferences rakstu krājumā, 
Rīgā, 2001.  
4. Second World Congress of Latvian Scientists, Riga, 2001. August 14-15 
Referāts: A.Dzedons. L.Pētersons. Rietumu biznesa vadības maģistru studiju 
realizācija Latvijas augstskolās. 1. lpp. Publicēts LZA izdevniecībā Rīgā 2001.g.  
5. Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas 
starptautiskā zinātniskā konference. "Ekonomikas un uzņēmējdarbības 
problēmas Latvijā", Rīga,  2002.  
Referāts:L.Pētersons. Distance Education for MBA Program in RICEBA  5. lpp.  
Publicēts RSEBAA zinātnisko rakstu izlasē, Rīga, 2002. g.  
 

  

Piedalīšanās ar referātu cita veida 
konferencēs 

Norādiet  informāciju par pēdējiem 6 gadiem, norādiet pasākuma norises vietu un 
laiku, referāta nosaukumu, līdzautorus, tēžu publicēšanas izdevumu, vietu, gadu, lpp. 
 
1. Internacionāla  konference “Distance education for lifelong learning in 21-st 
century” Latvijas Universitātē, Rīga, 2000.  
Referāts: A.Kiščenko, O.Onževs, L.Pētersons. Master of Business Administration 
studies in distance form – experience and problems. 3 pp. Published in Latvian 
University, Riga, 2000.  
 
 
 
 

  

Papildu informācija Iekļaujiet šeit jebkuru citu informāciju, kas var būt būtiska, piemēram, kontaktpersonas, 
atsauksmes utt. Izņemiet iedaļu, ja tā nav būtiska  

 



 

 

 
   

 

Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Anatolijs Petrovs 

Personas kods 120951-10657 

Dzimšanas vieta Krievija 
Adrese  Dzirnavu ielā, 102-5 

Tālrunis   29427495 
E-pasts apetrov@riseba.lv 

 

 

Pilsonība LR pastāvīgais iedzīvotājs 
  

Dzimums Vīrietis 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Asociētais Profesors ekonomikā 

Darba pieredze  
  

Laika periods No 2000.gada 
Profesija vai ieņemamais amats Asociētājs profesors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  

Laika periods No 1993.gada līdz 2000.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Mācību darbu direktors  
 Konsultants 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Biznesa Skola, Rīga 

Laika periods No 1990.gada līdz 1992.gadam   

Profesija vai ieņemamais amats Menedžmenta mācību centra direktors  
 Vadīja “Distant Learning Program in Supervisory Management” 

National Examining Board for Supervisory Management Program 
(NEBSM), U.K.bazē.  

Darba vietas nosaukums  Maskava 

Laika periods No 1977.gada līdz 1990.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Ekonomikas fakultātes menedžmenta katedras docents   
Darba vietas nosaukums  Rīgas  Tehniskas universitāte 

Izglītība  
  

Laika periods 2003.gada 18 – 30. maijs 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

International Management Teachers Academy IEDC - Bled School of 
Management, Slovenia 

Laika periods 1999.gada februāris 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Triz Chance Company: “Public Relations and Sales Promotion”, 
seminārs 



 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas  Biznesa Skola, Rīga, Latvija 

Laika periods 1997.gads  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Carlson Learning Company International Network Mikos Learning 
Programs:"DiSK Management Strategies" and "Innovate with 
C.A.R.E. Profile"  

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Seminārs Igaunijas Biznesa Skolā, Tallinna,  

Laika periods 22-26 Jan. 1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

AIB Bank (Ireland): “Train the trainers” and “Bank Training 
Managers” 
 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Seminārs  Rīgā . 

Laika periods 1996.gads 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Belģijas  Bankiru Asociācija: “Train the Trainers for "Bankfim" – 
Banku menedžmenta kompjuteru simulācijas kurss Rīga 

Laika periods 1995.gada novembris 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Price Waterhouse:” The Corporate Governance and Competitiveness”   

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Mācību programmas menedžeriem un treneriem Rīga. 

Laika periods 1995.gada maijs 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Wal. St. Investment managers, P.A.:”Investment and Financial 
Management ” seminārs 

Laika periods 1995.gada 23-27.jūnijs 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

BPP Bank Training: “Treasury and Capital Markets” 
 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

London, U.K. 

Laika periods 1993 – 1995 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Chartered Institute of Bankers (CIB) -Banking Certificate Programma 

Laika periods 1993.gads 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

″Fairplace″ City of London: “Management Skills in Banking”, 
“Capital Markets,” and “Financial Accounting and Credit Analysis”, 
seminārs  Rīga. 

Laika periods   No 1990.gada līdz 1993.gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Doktorantūra Disertācijas darbs: Biznesa izglītības efektivitāte   

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Krievijas  Zinātņu Akadēmijā Maskavā   

Laika periods 1981.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Docenta diploms   
 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Rīgas Tehniskas universitātes  Ekonomikas fakultātes menedžmenta 
katedras 

Laika periods No 1973.gada līdz 1977.gadam  



 

 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas zinātņu kandidāts 
 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Maskavas Kalnrūpniecības Institūta aspirantūra  

Laika periods No 1968.gada līdz 1973.gadam   

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inženiera diploms “Ražošanas vadības organizācija”  

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Maskavas Kalnrūpniecības Institūts 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu, angļu, vācu  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu *   *   *   

Angļu *   *   *   

  
  

Zinātniskā darbība  
 

 

  

Publikācijas atbilstošajā 
zinātņu nozarē   

1. Management for Bankers // Mācību līdzeklis. Latvian Business School. 
Rīga, Latvija. 2000.g., 197 lpp. 

2. Economics and the Bank’s role in the Economy // Mācību līdzeklis. 
Latvian Business School. Rīga, Latvija. 2000.g., 146 lpp. 

3. Менеджмент в банке // Mācību līdzeklis. Академия Народного 
хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Maskava,
Krievija. 2001.g., 60 lpp.  

4. Разивитие навыков управления”// Programma un mācību materiāli
uzņēmumu vadošo darbinieku apmācībai. Perfekta Consulting. Rīga,
Latvija. 2004.g., 166 lpp. 

  

  

 



 

 

 
CURRICULUM VITAE 

LINDA PIUSA 
 
Putnu iela 14-30, Rīga, LV-1058 
Mob. 26437067, E-pasts: lpiusa@inbox.lv 
 
DZIMŠANAS DATI  
 1974.gada 29.janvāris 
 
PILSONĪBA   
 Latvijas Republikas 
 
IZGLĪTĪBA  
 
2002- Juridisko zinātņu doktora disertācijas izstrāde par tēmu „Ārvalstu 

investīciju strīdu risināšanas mehānismi Latvijas Republikas 
noslēgtajos divpusējos līgumos „Par ārvalstu ieguldījumu veicināšanu 
un aizsardzību”” 

 
1999-2001 Indiānas Universitāte, Valsts un vides politikas skola  

Mağistra grāds valsts pārvaldē, MPA 
 

1997-1999 Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Mağistra 
grāds Sabiedrības vadībā, M.sc. 

   
   
  
1993 – 1997  Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte 

Jurista kvalifikācija, Dipl. iur. 
 
DARBA PIEREDZE 
 
2007 -   
 Zvērinātu advokātu birojs „RSP un Partneri (Rödl & Partner)” 
   
  
 Vecākā juriste 
2007 -    
  
 Vidzemes augstskola 
   
  
 Lektore 
   
  
 (docētais kurs: publiskās pārvaldes tiesības) 
 
2005 -   
  
 Latvijas Policijas akadēmija 
   
  
 Docente 
   
  
 (docētie kursi: administratīvās tiesības un process,   



 

 

   
  salīdzinošās administratīvās tiesības un process) 
 
2005.g. februāris – 2007.g. marts  Administratīvā rajona tiesa 
   
  
 Tiesnese 
 
2004.gada septembris –  
2005.gada februāris   
 Administratīvā rajona tiesa  
   
 Tiesneša amata kandidāte 
 
2003 -2004  
 Ventspils Augstskola 
   
  
 Ekonomikas un vadības fakultātes prodekāne 
 
Maijs – Septembris 2003ANO Attīstības programma un Tieslietu ministrija, projekts LAT/01/004 

“Atbalsts tiesu sistēmai” 
   
  
 Eksperte 
 
2001 -    
  
 Ventspils Augstskola 

Lektore 
 

Docētie kursi: Darba tiesības un darba aizsardzība (maģistra 
programma), privāttiesības (bakalaura programma), 
civilprocesa pamati (bakalaura programma), publiskās tiesības 
(bakalaura programma) un starptautiskās privāttiesības 
(bakalaura programma). 

 
2000.g. vasara LR Vēstniecība Amerikas Savienotajās Valstīs 

Interne 
 
1998 – 1999   
  Vērtspapīru tirgus komisija 
      Juriste 
 
1996 – 1998     A/S Aizkraukles Bankas Rīgas filiāle 
      Juriste 
 
PIEŠĶĪRUMI 
Maijs – Jūnijs 2005Van Calker stipendija pētniecība darbam Lozannas universitātē (Šveice) 
Aprīlis - Decembris 2002 DAAD stipendija pētniecības darbam Christian-Albrechts Universitātē Ķīlē (Vācija) 
1999 – 2001ASV senatora Edmunda S. Maskija stipendija mağistratūras studijām ASV 
 
PUBLIKĀCIJAS 

• Investor-State Dispute Settlement Methods in Bilateral Investment Treaties of Latvia. // In: Selected 
Proceedings of 7th International Scientific Conference „Property, Encumbrances on Property: 
Problems, Solutions and Opportunities”, June 2, 2006, School of Business Administration Turība, Riga. 

 



 

 

• The Concept of Foreign Investment in Bilateral Investment Treaties (BITs) of Latvia. // In: M. 
Boguslawskij, A. Trunk (Hrsg.) Rechtslage von Auslandsinvestitionen in Transformationsstaaten: 
Festgabe für Prof. Dr. Wolfgang Seiffert zum 80.Geburtstag, Berliner Wissenschfts-Verlag GmbH, 
2006, p. 539, pp. 219-234. 

 
• Arbitration of Public Law Disputes, in Particular Investment Disputes. // In: A. Trunk, A. Nuutila, V. 

Nekrosius (Hrsg.) Schiedsgerichtsbarkeit und andere Formen alternativer Streitsbeilegung: 
Erfahrungen und Tendenzen im Ostseeraum, Berliner Wissenschfts-Verlag GmbH, 2006, p.162, 
pp.125-131. 

 
• Regulation of Foreign Direct Investment in Latvia: Law and Policy. // In: Selected Proceedings of 

International Scientific Conference, January 31-February 1, 2003, Ventspils 
 
• Tiesiskie mehānismi ārvalstu ieguldījumu plūsmas regulēšanai.// Likums un Tiesības, Marts, 2003. 
 
• Ārvalstu ieguldījumu tiesiskā regulējuma attīstības vēsture.//Likums un Tiesības, Oktobris, 2002. 

 
• Brīvā tirgus spēles noteikumi.//Diena (Nr.204) 1. septembris, 2000  

 
VALODAS  Latviešu, angļu, krievu – brīvi, vācu - pamatzināšanas 
 



 

 

 
 

 

 

 Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Jānis Radionovs 

Personas kods 280265-12202 

Dzimšanas vieta Līvāni, Latvija 
Adrese  Teātra 15-17, Daugavpils, Latvija LV-5401 

Tālrunis 5421510 Mobilais tālrunis 29297380 
Fakss  

E-pasts  
  

Pilsonība Latvijas  
  

  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomika  
 

Darba pieredze  
  

Laika periods no 2003 līdz š.d.  
Profesija vai ieņemamais amats Juridiskās daļas vadītājs 

Darba vietas nosaukums  VAS ”Latvenergo” filiāle “Austrumu Elektriskie Tīkli”. 

Laika periods No 1998-2002.g. 
Profesija vai ieņemamais amats Tiesnesis- priekšnieks p.i. 

Darba vietas nosaukums  LR Tieslietu ministrija Latgales apgabaltiesas Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļa 

Laika periods No 05.01.1998 – 03.12.1998.g. 
Profesija vai ieņemamais amats Juriskonsults 

Darba vietas nosaukums  VAS Latvenergo filiālē AET 

Laika periods 1994-1995.g. 
Profesija vai ieņemamais amats Jurists 

Darba vietas nosaukums SIA Trans-Nika 
Laika periods 1993-1994.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Jurists 
Darba vietas nosaukums VF Latgales gāze filiālē Daugavpils gāze 

Laika periods no 1999 līdz š.d 
Profesija vai ieņemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 
(RSEBAA) 

Laika periods no 1996 līdz š.d 
Profesija vai ieņemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums  Baltijas Krievu Institūts  



 

 

 
Izglītība 

 

  

Laika periods No 2004.g. līdz šim brīdim 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
- 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

 

TSI doktorantūra 

Laika periods 
1998. – 2000.g.  
 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms, Sociālo zinātņu maģistra grāds. 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Daugavpils Universitāte 

Laika periods 1987-1993.g. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Diploms. Juridiskā fakultāte. Jurists. 
Izglītības iestādes nosaukums un 

veids 
Daugavpils Universitāte  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu, angļu 
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu *   *   *   

Angļu  *   *    * 

  
Datora lietošanas prasmes Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Excell, 

PowerPoint). Liela pieredze un prasmes lietot datorizētas datu bāzes un internetu 

Publikācijas atbilstošajā 
zinātņu nozarē  

 
raksti recenzētos izdevumos   

un citas publikācijas 

 

 
 
 
 

1. 1999.g. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes izdevniecības “Saule” brošūra 
“Pirmpirkuma tiesības”. 

2. 2000.g. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 8.ikgadējas zinātnes 
konferences rakstu krājums Nr.A-10 “Nekustamā īpašuma tirgus: analīze un 
novērtējums”. 

3. 2001.gadā Daugavpils Pedagoģiskās universitātes izdevniecības 
“Saule”  brošūra “Datorizācijas problēmas Latvijas Zemesgrāmatu 
nodaļās”. 

4. 2002.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences “Reģiona 
finansu un ekonomiskais potenciāls” piedāvāta un aizstāvēta tēma “Prasījuma 
nodrošinājums lietu tiesībās – ķīla”. 

5. 2003.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences “Reģiona 
finansu un ekonomiskais potenciāls” piedāvāta un aizstāvēta tēma “Īpašums. 
Tā iegūšana, izbeigšanās”. 

6. 2004.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences piedāvāta un 
aizstāvēta tēma “ Problēmsituācijas “Latvijā dzīvojošo Lietuvas Republikas 
pilsoņu jaundzimušo bērnu tiesību neievērošana” analīze. 

7. 2005.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences, piedāvāta un 
aizstāvēta tēma “Par dzīvokļu īpašnieku kopsapulci”.  



 

 

8. 2005.gadā TSI zinātniskās konferences piedāvāta tēma “Komercķīlas tiesības 
būtība un nozīme”. 

9. 2005.gadā TSI zinātniskās konferences piedāvāta tēma “Mūsdienīga 
būvniecības nozares situācija”. 

 

Piedalīšanās konferencēs 
Daugavpils Pedagoģiskās universitātes ikgadējās konferences:  
- 2000.g. “Nekustamā īpašuma tirgus: analīze un novērtējums”; 
-  2001.gadā “Datorizācijas problēmas Latvijas Zemesgrāmatu nodaļās”. 
Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences: 
- 2002.gadā “Reģiona finansu un ekonomiskais potenciāls” piedāvāta un aizstāvēta 
tēma “Prasījuma nodrošinājums lietu tiesībās – ķīla”; 
- 2003.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences “Reģiona finansu 
un ekonomiskais potenciāls” piedāvāta un aizstāvēta tēma “Daži izaicinājumi 
Latvijai ceļā uz Eiropas Savienību”. 
 



 

 

 
 

  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Aleksejs Ruža 

Personas kods 180476-11155 

Dzimšanas vieta Jēkabpils, Latvija 
Adrese  Teātra 30-30, Daugavpils, Latvija LV-5401 

Tālrunis 5427737 Mobilais tālrunis 29813624 
Fakss 5428629 

E-pasts  
  

Pilsonība Latvijas  
  

  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Sociālās psiholoģijas apakšnozarē (Dr.psych.)  
 

Darba pieredze  
  

Laika periods no 2005 līdz š.d.  
Profesija vai ieņemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola (RSEBAA) 

Laika periods no 2003 līdz š.d. 
Profesija vai ieņemamais amats Sociālās psiholoģijas katedras vadītāja pienākumu izpildītājs 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte SZF 

Laika periods no 2003 līdz š.d. 
Profesija vai ieņemamais amats Psiholoģijas katedras lektors 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte SZF 

Laika periods 2000-2003.g. 
Profesija vai ieņemamais amats Psiholoģijas katedras asistents 

Darba vietas nosaukums Daugavpils Universitāte SZF 
Laika periods 1997-2000.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Psiholoģijas katedras vecākais laborants 
Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte SZF 

 
Izglītība 

 

  

Laika periods 2006.g. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Doktora diploms, piešķirts sociālās psiholoģijas apakšnozarē 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

 

Daugavpils Universitāte 

Laika periods 2000.g. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Maģistra diploms, piešķirts sociālo zinātņu maģistra grādu psiholoģijas apakšnozarē 



 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Daugavpils Universitāte 

Laika periods 1998.g. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Skolotāja diploms, kvalifikācijas iegūšana specialitātītē bioloģijas un 
ķīmijas pamatskolas skolotājs, angļu valodas pamatskolas skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Daugavpils Universitāte  

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu, angļu 
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu *   *   *   

Angļu *   *   *   

  
Datora lietošanas prasmes Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Excell, PowerPoint). 

Liela pieredze un prasmes lietot datorizētas datu bāzes un internetu 
  

Publikācijas atbilstošajā
zinātņu nozarē  

raksti recenzētos izdevumos
un citas publikācijas

 
 
 
 
Vorobjovs A., Ruža A., Raščevskis V., Murašovs V. Social representations of economy 
and political power of EU states among Latvian inhabitants \\ Baltic Journal of 
Psychology (drukā).  
Vorobjovs A., Ruža A. Personības aktivitātes adaptīvi-neadaptīvais modelis: pētījuma 
teorētiskās un eksperimentālās pieejas.- ATEE, Spring University, R., 2003. 
Ruzha A. Value orientations in the tolerant relations//Tolerance and other psychological 
and pedagogical problems. – Daugavpils, Saule, 2001. 
Ruzha A. Value orientations of National Groups of Latvia as a Major Factor of Cultural 
Integration in the Ethnic Majority//Scientific articles of the second international 
conference. – Daugavpils, 2000., 64 lpp. 
Ruzha A., Guseva S. Realization of the correctional work with teenagers. Association 
for Teacher Education in Europe. – ATEE, Klaipeda University, 2000. 
1. Dombrovskis V., Ruža A. Vērtību satura modeļi dažādu vecuma un statusā grupās//
DPU 7. ikgadējā zinātniskā konferences rakstu krājums A9, Daugavpils, Saule, 1999.,
159 lpp. 



 

 

Piedalīšanās konferencēs  
1995.g. – Studentu apmaiņas programma „Multimedia and  
               Computer technologies in the teaching process”  
               dalībnieks Bristoles Rietumanglijas Universitātē  
               TEMPUS projekta ietvaros 
1997.g. – piedalīšanās Hāderslāvas Pedagoģiskajā seminārijā 
                (Dānijā); 
1999.g. – Dāņu valodas un kultūras studijas Kalo  
                Sproghojskole (Dānijā) 
1997.- 1999.g. – Sadarbība ar Orhusa Skolotāju Agstskolu  
                            (Dānija)  
2001.g. – Piedalīšanās 7.Eiropas psihologijas kongresā  
                (Londonā) 
2003.g. - Piedalīšanās 8.Eiropas psiholoģijas kongresā (Vīnē) 
2004.g. - Piedalīšanās 28.Pasaules psiholoģijas kongresā (Pekinā)  
2005.g. - Piedalīšanās 9.Eiropas psiholoģijas kongresā (Granadā) 
 

 



 

 

 
  

 

  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Juris Saulītis 

Personas kods 190139-10901 

Dzimšanas vieta Rīga 
Adrese  Mērnieku 5-73, Rīga 

Tālrunis: 7089347 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimums Vīrietis 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Ekonomikas doktors 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 2000.gada  

Profesija vai ieņemamais amats Profesors 
Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA), Daugavpils filiāle 

Laika periods No 1972.gada 

Profesija vai ieņemamais amats No 1999.gada – Makroekonomikas profesora grupas vadītājs 
 No 1991.gada – Profesors 
 No 1985.gada – Ekonomikas teorijas katedras vadītājs 
 1976.-1991. - Docents 
 1974.-1976. – Lektors 
 1972.-1974. - asistents 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Tehniskā universitāte 

Izglītība  
  

Laika periods 1992.gada 3.decembrī - nostrifikācija 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Doktora diploms C-D Nr.000399 
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 1972.gads  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas zinātņu doktors 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Ļeningradas Valsts universitāte 

Laika periods No 1963.gada līdz 1971.gadam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms П №464767 
Ekonomista kvalifikācija, ekonomikas pasniedzējs  



 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Ļeningradas Valsts universitāte 

  

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu  
  

Citas valodas Krievu, angļu 
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Krievu *   *   *   

Angļu   *   *   * 

  
  

Zinātniskā darbība  
 

 

  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē  

raksti recenzētos izdevumos

monogrāfijas

mācību grāmatas

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos
apgādos)

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

 Vairāk par75 publikācijām, tai skaitā: 
1. Uzņēmējdarbības attīstības stratēģija Latvijā (G.Oļevskis, I.Kuzmina) 

// LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 
1999.gadā. Nr.5 / Rīga 2000, 149.-151.lpp. 

2. Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā (G.Oļevskis, 
I.Kuzmina, A.Zagurilo)// LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 
galvenie pētījumu virzieni 2001.gadā. Nr.7 / Rīga 2002, 78.-81.lpp. 

3. Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā (G.Oļevskis, 
I.Kuzmina, M.Dzelmīte) // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 
galvenie pētījumu virzieni 2002.gadā. Nr.8. Rīga 2003, 100.-103.lpp. 

4. Levkāns E., Saulītis J. Onkoloģisko slimnīcu darba efektivitātes 
paaugstināšanas iespējas. „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības 
problēmas” Starptautiskās zinātniskās konferences zinātnisko rakstu 
krājums. – R.: RTU Izdevniecība, 2004. – 68 – 74 lpp.  

5. Cilvēka un valsts drošība un tās nosacījumi. Drošība un tautas attīstība. 
Starptautiskās zinātniskās konferences raktu krājums. – D.: DU, 2004. – 163 
– 166 

6. (Briede L) Augstākās izglītības attīstības tendences un problēmas 
Latvijā. „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas”. 
Starptautiskās zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums. – R.: RTU 
Izdevniecība, 2005, 46 – 52 lpp. 

  

Piedalīšanās ar referātu cita veida 
konferencēs 

 

  



 

 

  

 

  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Nataļja Seļivanova 

Personas kods 151176-10200 

Dzimšanas vieta Krievija 
Adrese  A.Pumpura iela 150 - 53. LV-5400, Daugavpils, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 29278641 
Fakss 5422681 

E-pasts andrey@rsebaa-d.lv 
  

Pilsonība Latvijas  
  

Dzimšanas datums 1976. gada 15. novembris 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā (Mg.oec.)  
 

Darba pieredze  
  

Laika periods no 2001 līdz š.d.  
Profesija vai ieņemamais amats RSEBAA Daugavpils filiāles lektore 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 
(RSEBAA) 

Laika periods No 2003 līdz š.d. 

Profesija vai ieņemamais amats Grāmatvede 
Darba vietas nosaukums  SIA „VIA D” 

Laika periods No 2000 līdz š.d. 

Profesija vai ieņemamais amats Galvenā grāmatvede 
Darba vietas nosaukums  SIA „Maksena” 

Laika periods 1999-2000 

Profesija vai ieņemamais amats Direktora vietniece 
Darba vietas nosaukums  SIA „Maksena” 

 
Izglītība 

 

  

Laika periods No 2004 līdz š.d.    

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas doktora studiju programma 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Daugavpils Universitāte 

Laika periods 1999-2001 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms, piešķirts sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā 



 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

 

Daugavpils Universitāte  
 

Laika periods 1995-1998 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Bakalaura diploms, piešķirts ekonomikas bakalaura grāds un ekonomista 
kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Daugavpils Universitāte  

  

 
Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu, angļu, vācu 
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu  *   *   *  

Angļu  *   *   *  

Vācu  *   *   *  
  

  

  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē  

raksti recenzētos izdevumos
un citas publikācijas

 
 
 

1. «Мировой рынок золота и его влияние на стабильность валютной системы»
-Starptautiskās konferences „Drošība un tautas attīstība” rakstu krājums//Daugavpils, 
2004.g. jūnijs – 282.-285.lpp. 
2. „Dārgmetālu un juvelierizstrādājumu tirgus” – 9.ikgadējās zinātniskās 
konferences krājums//-Daugavpils, 2001.g. 

Piedalīšanās ar referātu konferencēs 
1. Starptautiska konference „Centrāleiropas un Austrumeiropas ekonomiskā 
at`tīstība Eiropas integrācijas kontekstā” - «Эффективность использования 
существующих методов финансового анализа при оценке деятельности
Латвийских предприятий» 2006.g. 
2. Starptautiska konference „Drošība un tautas attīstība” - «Мировой рынок золота 
и его влияние на стабильность валютной системы» -” 2004.g. jūnijs. 
3. 9.ikgadējā zinātniskā konference „Dārgmetālu un juvelierizstrādājumu tirgus”
Daugavpils, 2001.g. 
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 Europass 
curriculum vitae 

Personas dati 
Vārds / Uzvārds   Viktors Siperkovskis 

Adrese  Hipokrata iela 41-51, LV-1079, Rīga, Latvija 
Tālrunis  (+371)7515167 Mobilais tālrunis: 

(+371)9234603 
E-pasts  viktors.siperkovskis@tsi.lv 

Pilsonība  Latvijas 
Dzimšanas datums  02.01.1955 

Dzimums  Vīrietis 
   

Darba pieredze 
Laika periods  No 2002.gada oktobra līdz šim laikam  

Profesija vai ieņemamais amats  Lektors 
Galvenie pienākumi  Lekciju sagatavošana un lasīšana; kursa, bakalaura un maģistra darbu 

vadīšana.   
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
 A/s Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA) 
Daugavpils filiāle 

Nozare  Izglītība  
Laika periods  No 2002.gada novembra līdz šim laikam  

Profesija vai ieņemamais amats  Direktors, pētnieks  
Galvenie pienākumi  Konsultāciju sniegšana biznesa jomā, projektu izstrāde un pavadīšana.   

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 Sia «Lietišķo pētījumu un konsaltinga centrs». Lomonosova iela 1, LV-1019, 
Rīga, Latvija 

Nozare  Pakalpojumi  
Laika periods  No 1995.gada marta līdz 2002.gada aprīlim  

Profesija vai ieņemamais amats  Valdes priekšsēdētaja pirmais vietnieks (apstiprināts amatā ar Latvijas 
Bankas 15.10.1998.gada valdes lēmumu Nr.342/1)  

Galvenie pienākumi  Bankas valdes un bankas struktūrvienību darba organizēšana saskaņā ar 
akcionāru piedāvāto attīstības koncepciju.  

Profesija vai ieņemamais amats  Galvenais grāmatvedis (apstiprināts amatā ar Latvijas Bankas 
23.05.1996.gada valdes lēmumu Nr.207/5) 

Galvenie pienākumi  Grāmatvedības un finanšu uzskaites organizēšana bankā, darbu koordinēšana 
bankas risku atpazīšanas un novērtēšanas jomā, iekšējās kontroles sistēmas 
organizēšana.  

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 A/s Banka Paritāte. Tērbatas iela 4, LV-1134, Rīga, Latvija 

Nozare  Finanšu pakalpojumi  
Laika periods  No 1989.gada marta līdz 1995.gada martam  

Profesija vai ieņemamais amats  Analītiķis, pētnieks 
Galvenie pienākumi  Līgumdarbu izpilde, veicot dažādu uzņēmumu ekonomiskās efektivitātes 

analīzi; uzņēmējsabiedrību darbības efektivitātes novērtēšanas metodiku 
izstrāde.  
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Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 Dažādas uzņēmējsabiedrības,  Rīga, Latvija 

Nozare  Pakalpojumi  
Laika periods  No 1986.gada decembra līdz 1989.gada martam  

Profesija vai ieņemamais amats  Galvenais inženieris  
Galvenie pienākumi  Darbu organizēšana jaunas produkcijas veidu un speciālā aprīkojuma 

radīšanā; pašu instrumentālās ražotnes izveidošana.   
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
 Latvijas neredzīgo biedrības Rīgas uzņēmums. Pāles iela 14, Rīga, Latvija 

Nozare  Ražošana  
Laika periods  No 1980.gada augusta līdz 1986.gada decembrim   

Profesija vai ieņemamais amats  Montāžas ceha priekšnieka vietnieks, galvenā konstruktora vietnieks, 
galvenais konstruktors 

Galvenie pienākumi  Tirgus izpētes struktūrvienības organizēšana un vadīšana; pamatojoties uz 
tirgus  pētījumu rezultāta principiāli  jauno produkcijas veidu radīšana; jaunu 
izstrādājumu reklamu organizēšana.  

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 Rīgas motorūpnīca “Sarkanā zvaigzne”. Leņina 193, Rīga, Latvija 

Nozare  Ražošana  
Izglītība 

Laika periods  No 2000.gada septembra līdz 2001.gada jūnijam  
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Diploms Nr.0117. Augstākā profesionālā kvalifikācija – uzņēmējdarbības 
vadītājs.  

Galvenie vispārizglītojošie un 
profesionālie mācību priekšmeti 

 Vispārizglītojošie: ekonomika, komerctiesības, sociālā psiholoģija, 
skaitliskās metodes. Profesionālie: tirgzinība, vadībzinība, finansu pārvaldība, 
stratēģiska vadībzinība. 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

 Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

Valsts vai starptautiskās 
klasifikācijas līmenis 

 Selfordas Universitātes (Lielbritānija) apstiprināts MBA sertifikāts Nr. 0117 

Laika periods  No 1974.gada septembra līdz 1980.gada jūnijam  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Rīgas politehnisko institūtu diploms ЖВ Nr.262367. Kvalifikācija – 
inženieris-mehāniķis. Specialitāte – mašīnbūves tehnoloģija, metālgriešanas 
iekārtas un instrumenti.  

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

 Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūts, pārvedums uz Rīgas 
politehnisko institūtu 

Laika periods  No 1970.gada septembra līdz 1974.gada jūnijam  
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Diploms ar izcilību Nr. K 058215. Kvalifikācija – tehniķis-mehāniķis. 
Specialitāte – dīzeļlokomotīvju tehniķis-mehāniķis. 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

 Daugavpils dzelzceļa transporta tehnikums, Latvija.  

 Prasmes 
Dzimtā valoda  Krievu  
 Citas valodas 

Pašnovērtējums  Izpratne Runāšana Rakstīšana 

 Līmenis (*)   Klausīšanās Lasīšana dialogs Monologs  
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Latviešu   C2  C2  C1  C1  B2 
 Angļu   C2  C1  B2  B1  B1 

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē 
Sociālās prasmes  Spēja strādāt komandā un labas saskarsmes prasmes, kas iegūtas, 

strādājot dažādos jaunrades  kolektīvos 
Organizatoriskas prasmes  Spēja organizēt, plānot, koordinēt un vadīt cilvēkus, kas iegūtas darba gaitā un 

nepārtrauktības mācībās. Pieredze mazu (5 -30) grupu un lielu (līdz 2200 cilv.) 
organizāciju vadīšanā. 
  

Tehniskas prasmes  Labas speciālas zināšanas tīrgus izpētes jomā, finanšu sektorā (kreditēšana, risku 
pārvalde, darbs ar vērtspapīram), mehānisko un koka apstrādes ražošanā.  
 

Datora lietošanas prasmes  Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Excell, 
PowerPoint). Liela pieredze un prasmes lietot datorizētas datu bāzes un internetu 
 

Autovadītāja apliecība  A un B kategorijas (no 1973. gada) 
Zinātniskā darbība

 
 

LZA zinātniskā projektā Nr. 05.1446 līdzdalība. Zinātnes nozare: Ekonomika. 
Projekta nosaukums:  «Izglītības ekonomiskā efektivitāte Latvijā. Izglītības 
ietekme uz ienākumu apjomu un nodarbinātības līmeni». 
  Pētījuma «Latvijas Republikas elektroenerģētiska tirgu attīstības analīze» 
īstenošanā.    Pasūtītājs  –  energoholdings A/S Krievijas VES; izpildes institūcija 
– s/o Baltijas Forums 
 

Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs (ar jebkādu referātu) Latvijā 
un ārvalstīs: 
1. RelStat’03. «Концепция диагностики экономической деятельности фирмы 

на основе измерения её стоимости с учётом динамики внутренних 
процессов». International Conference “Reliability and statistics transportation 
and communication”, 16-17 Oktober 2003. Riga, Latvia. 

2. RelStat’04. «Оценка влияния организационных факторов на стоимость 
бизнеса». International Conference “Reliability and statistics transportation 
and communication”,   14-15 Oktober 2004. Riga, Latvia.  

3. BaltijсForum’05. «Анализ оценки интеллектуальной собственности и её 
использования в коммерческой деятельности». 10. starptautiskā konference 
“Lielā XXI gadsimta Eiropa: Kopīgi izaicinājumi? Kopīgas vērtības?”,  
2005.g. 27-28.maijs, Riga, Latvija. 

4. RelStat’05. «Использование аппарата оценки согласованности суждений 
при выборе хостинг-провайдера». International Conference “Reliability and 
statistics transportation and communication”, 13-14 Oktober 2003, Riga, 
Latvia. 

 
Papildu informācija  Starptautiskās Grāmatvežu Asociācijas loceklis  

Latvijas Vērtspapīru Tirgus Profesionālo Dalībnieku Asociācijas loceklis 
Latvijas Investīciju un Finanšu Analītiķu Asociācijas (LAIFA) loceklis 
Kursi un semināri: 
Luksemburgas Finansu Tehnoloģiju Izplatīšanas Aģentūra sadarbībā ar Latvijas 
Komercbanku Asociāciju, 2000.g. Sertifikāts par kursa “Banking Starategy” 
pabeigšanu. 
 
Maskavas Starptautiskā finansu un banku skola 1997. g. Apliecība Nr.17096 par 
apmācības kursu Starptautiskie grāmatvedības standarti. 
 
Mācības Latvijas Republikas vērtspapīru tirgus speciālistu kursos, 1984.g. 
Kvalifikācija – licencēts Latvijas Republikas vērtspapīru tirgus speciālists. LR 
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Finansu Ministrijas licence Nr. 466 un Nr.1568. 
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CURRICULUM VITAE 
 

1. Uzvārds:   SMIRNOVA  
 

2. Vārds:    GUNITA 
 

3. Izglītība:   Latvijas Universitāte 
Maģistra grāds sociālajā un organizāciju psiholoģijā 
 
Rīga Tehniskā Universitāte, Buskerudas Universitātes 
koledža (Norvēģija) 
MBA, specializācija innovācijās un uzņēmējdarbībā 

 
4. Valodu zināšanas:  Vērtējums skalā no 1 līdz 5 
 
Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 
Latviešu 5 5 5 
Angļu 5 5 5 
Krievu 5 5 4 
Vācu 3 2 2 

 
5. Citas iemaņas: Datorprasmes, projektu vadība, konsultēšana, 

pētījumu veikšana, lekciju un prezentāciju vadīšana  
6. Pašreizējais amats:  Personāla vadītāja Baltijas valstīs, Deloitte   
7. Kvalifikācijas: Strādājot Deloitte, esmu atbildīga par visu 

personālvadības funkciju uzņēmumā, ieskaitot 
personāla plānošanu, atlasi, personāla novērtēšanas un 
apmācības procesa koordināciju, darba attiecību 
tiesiskajiem aspektiem, iekšējo administratīvo 
procedūru un informācijas sistēmu attīstību un 
uzraudzību. Konsultēju klientus ar personālvadību 
saistītos jautājumos. Strādāju ar mārketinga un 
sabiedrisko attiecību projektiem.  

8. Profesionālā darbība: 
Laiks: Kopš 2002. gada maija 
Valsts: Rīga, Latvija, Baltija 
Uzņēmums: Deloitte  
Amats: Personāla vadītāja Baltijas valstīs 
Apraksts: Personālvadība: personāla plānošana, atlase, personāla 

apmācības un novērtēšanas programmu plānošana un 
koordinēšana. Darba tiesību normatīvo aktu un uzņēmuma 
iekšējo procedūru ievērošanas uzraudzība. Personāla budžetu 
sagatavošana un kontrole. Projektu vadība (iekšējie pētījumi, 
atvieglojumu programmas, Deloitte MBA). Piedalīšanās 
reģionālajos personālvadības projektos.  
Konsultācijas: Konsultācijas personālvadības jautājumos 
uzņēmuma vadībai un klientiem (HR audits, talantu vadība, 
personāla attīstība, personālvadības procesu uzlabošana). 



©RSEBAA, 2008                           maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības 
vadība" 
_________________________________________________________________________________________
___ 
 

 

Marketings. Marketinga un sabiedrisko attiecību jautājumu 
risināšana, iekšējo un ārējo pasākumu plānošana un 
organizēšana, darbs ar apakšuzņēmējiem, uzņēmuma mājas 
lapas, avīžu un citu materiālu satura veidošana, sekošana 
Deloitte globālās zīmola politikas ievērošanai. 

Laiks: 1997. gada aprīlis – 2002. gada maijs 
Valsts: Rīga, Latvija 
Uzņēmums: Fontes R&I 
Amats: Vecākā konsultante, Personāla atlases grupas vadītāja 

vietniece 
Apraksts: Personāla atlases un apmācību projektu vadīšana, metožu un 

procedūru izstrāde atbilstoši uzņēmuma standartiem.  
Pakalpojumu pārdošana, attiecību uzturēšana ar esošajiem un 
potenciālajiem klientiem. Jauno darbinieku apmācība, atskaišu 
un tirgus pētījumu veidošana.  

9. Akadēmiskā darbība: 
Laiks: Kopš 2006. gada janvāra 
Valsts: Rīga, Latvija 
Uzņēmums: Rīgas Tehniskā Universitāte 
Amats: Diplomdarbu konsultante 
Apraksts: MBA studentu diplomdarbu, kuros apskatīti personālvadības 

jautājumi, vadīšana 
Laiks: Kopš 2005. gada septembra 
Valsts: Rīga, Latvija 
Uzņēmums: Latvijas Universitāte 
Amats: Lektore Psiholoģijas programmā 
Apraksts: Lekciju kurss organizāciju un biznesa psiholoģijā 

profesionālās organizāciju un sociālās psiholoģijas 
maģistratūras programmas studentiem. Izpētes projektu 
vadīšana.  

Laiks: No 1998. gada oktobra līdz 2002. gada augustam 
Valsts: Rīga, Latvija 
Uzņēmums: Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Augstskola 
Amats: Lektore Vakara studiju nodaļā 
Apraksts: Lekciju kurss organizāciju psiholoģijā un organizāciju 

attīstībā. Kvalifikācijas un diplomdarbu vadīšana. 
10. Dalība profesionālās organizācijās:  

Laiks: Kopš 2000. gada 
Valsts: Rīga, Latvija 
Uzņēmums: Latvijas Organizāciju Psihologu biedrība 
Amats: Valdes locekle 

 
11. Intereses: Profesionālās – organizāciju konsultēšana, personāla 

attīstība, talantu vadība. 
Citas – mākslas un modes vēsture, sports 

 
12. Kontaktinformācija:  telefons:  + 371 29232023 
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e-pasts: gsmirnova@deloittece.com 
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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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Europass 

Curriculum Vitae 
 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Treiguts Egmonts 
Personas kods 130365-12757 

Dzimšanas vieta Rīga, Latvija 
Adrese  Lāču 2 – 39, LV-1013, Rīga, Latvija 

Tālrunis +371-7362374 Mobilais tālrunis 26407465 
E-pasts egmonts@rsebaa.lv 

  

Pilsonība LR pilsonis 
  

Dzimšanas datums 13.03.1965 
  

  

Dzimums Vīrietis 
  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 
grādi 

Maģistrs fizikā 

Darba pieredze  
  

Laika periods 1989.-1993. g. 

Profesija vai ieņemamais amats Inženieris 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultāte 

Laika periods 1993. - 1999. g. 

Profesija vai ieņemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultāte 

Laika periods 1999. - 2000. g. 

Profesija vai ieņemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums  Biznesa augstskola Turība, informātikas katedra 

Laika periods 2000. – 2003. g. 

Profesija vai ieņemamais amats docents 

Darba vietas nosaukums  Biznesa augstskola Turība, informātikas katedra 

Laika periods 2003. – 2005. g. 

Profesija vai ieņemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA), 
matemātikas un informātikas katedras 

 
 Kopš 2005. g. 

Profesija vai ieņemamais amats Docents 
Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA), 

matemātikas un informātikas katedra 
 

 

Izglītība  
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Laika periods 1982.-1989. g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

B.Sc. + M.Sc., fiziķis – pasniedzējs. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultāte, augstākā. 
 

 

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Krievu x   x   x   

Angļu   x   x  x  

  
  

Citas prasmes  
  

Zinātniskā darbība  
 

RTU doktorantūra, intelektuālās datortehnoloģijas, lēmuma pieņemšanas sistēmas, lēmumu 
koki. 

  

LZP, valsts finansēto vai Starptautisko 
pētījumu projektu dalībnieks vai 

vadītājs 

 

  

Latvijas vai starptautisko projektu un 
programmu ekspertu padomju, komisiju 

loceklis 

 

  

Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē  

raksti recenzētos izdevumos

monogrāfijas 

mācību grāmatas

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos
apgādos) 

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

1. Praktiskie uzdevumi datorzinībās un risinājumi, Augucēvičs J., Ozols J., 
Treiguts E., Rīga, 2000 

2. Ievads datorzinībās. II daļa. Treiguts E., Biznesa augstskolas Turība 
izdevniecība, Rīga, 2000 

3. Datorzinības. Uzdevumi un to risinājumi, Augucēvičs J., Ozols J., Treiguts 
E., Biznesa augstskolas Turība izdevniecība, Rīga, 2001 
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Piedalīšanās ar referātu (jebkura 
veida) starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un kongresos 

1. E. Treiguts, Datu drošības un datortīklu pasniegšanas metodoloģija 
datorizētajā tālmācībā, Rēzekne, (2000). 

2. E. Treiguts, Ekonomisko procesu modelēšana lietojot neironu tīklu tehniku, II 
Pasaules Latviešu zinātnieku kongress, Rīga, (2001). 

3. E. Treiguts, Lēmumu koku indukcijas metode ID3 valūtas kursa svārstību 
prognozēšanas pielietojumā, Starptautiskā konference "Uzņēmējdarbība un 
tās tiesiskā vide", Biznesa augstskola Turība, (2002). 

4. E. Treiguts, Currency exchange rate prediction using ID3 decision trees 
induction method, konference "Information Tehnologies for Business", 
Kaunas, (2002). 

5. E. Treiguts, Constructing new attributes for algorithms of decision trees 
induction, RTU 43. starptautiskā zinātniskā konference, (2002). 

6. E. Treiguts, Investigation of non-linear discriminate functions for 
classification purposes, starptautiskā zinātniskā konference "Information 
society and modern business", Ventspils, (2003). 

7. E. Treiguts, Comparison of attribute splitting algorithms for decision tree 
induction., RTU 44. starptautiskā zinātniskā konference “Informācijas 
Tehnoloģijas un Vadības Zinātne”, (2003). 

8. E. Treiguts, Fast bivariate splits for decision trees, RTU 45. starptautiskā 
zinātniskā konference “Informācijas Tehnoloģijas un Vadības Zinātne”, 
(2004). 

9. E. Treiguts, OC1 and C4.5 boosting comparison, MENDEL 2005, 11-th 
International Conference on Soft Computing, Brno, (2005). 

10. E. Treiguts, Pastiprināšanas algoritma efektivitātes salīdzināšana 
klasifikācijas metodēm OC1 un C4.5., RTU 46. starptautiskā zinātniskā 
konference “Informācijas Tehnoloģijas un Vadības Zinātne”, (2005). 

 
  

Piedalīšanās ar referātu cita veida 
konferencēs 

 

  

Papildu informācija  
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Europass 

Curriculum Vitae  
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Andris Vagalis 

Personas kods 070367-10234 

Dzimšanas vieta Krāslava, Latvija 
Adrese  Naujenes ielā 57-1, Daugavpils, LV5414 

Tālrunis 5430270 Mobilais tālrunis +371 26433285 
Fakss  

E-pasts andris@dau.lv, andris@rsebaa-d.lv  
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimums V 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs 

Darba pieredze  
  

Laika periods no 1998.g. līdz š.d.  
Profesija vai ieņemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 
(RSEBAA) 

Laika periods 1992.g. līdz š.d. 
Profesija vai ieņemamais amats Asistents 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte, Informātikas katedra 
  

Izglītība  
  

Laika periods 09/1994 - 06/1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms Nr. 000255, Datorzinātņu maģistrs,  

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Daugavpils Universitāte, maģistrantūra, neklātiene 

Laika periods 1988 - 1992 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms par iegūto augstāko izglītību , Diploma Nr. 520622, "Fiziskās kultūras, 
darba apmācības, militārās apmācības pamatu un skaitļošanas tehnikas skolotājs" 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Fiziskās audzināšanas fakultāte, pilna laika 
 
 

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas Krievu, angļu 
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 
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Krievu *   *   *   

Angļu  *    *   * 

  
  

Datora lietošanas prasmes • veiksmīgi nokārtots tests un iegūts "Microsoft Certified Professional" 
sertifikāts par kursu "Implementing and Supporting Windows 95" (070-
064) 

• nokārtots ECDL (European Computer Driving License) pārbaudes tests un 
iegūts ECDL sertifikāts. 

• veiksmīgi nokārtots eksāmens 70-290 “Managing and Maintaining a 
Microsoft® Windows® Server 2003 Environment” un atjaunots MCP 
statuss 

  

Zinātniskā darbība  
 

 

  

Piedalīšanās ar referātu cita 
veida konferencēs 

• Andris Vagalis, Vija Vagale, "Kad bērnam uzticēta datorpele", žurnāls 
"Mans mazais",2001 Nr. 9, 40-41 lpp. 

• Uzstāšanās starptautiskajā konferencē "Person. Color. Nature. Music", The 
Fourth International Conference May 18-21, 2005, Daugavpils, Latvia. 
Referāta tēma: Andris Vagalis, "Open Source Using Facility in Multimedia 
Technologies"  

• Publikācija konferences "Person. Color. Nature. Music", The Fourth 
International Conference May 18-21, 2005, Daugavpils, Latvia rakstu 
krājumā. Andris Vagalis, "Open Source Using Facility in Multimedia 
Technologies" 530-535 lpp 

• Uzstāšanās konferencē. Andris Vagalis, "Atvērtā koda programmatūra 
izglītības sistēmā". Starptautiskā konference "Dabaszinātnes un matemātika 
Daugavpils Universitātē pagātnē un mūsdienās", 2006. gada 1.-3. februārī 

• Publikācija konferences "Information technologies for rural development", 
International Scientific Conference October 19-20, 2006, Jelgava, Latvia 
rakstu krājumā. Andris Vagalis, "Open Source software for Rural 
Development " 28-33 lpp 

• Uzstāšanās konferencē. Andris Vagalis, "Open Source Software for Rural 
Development". Starptautiskā zinātniskā konference "Information 
technologies for rural development ", 2006. gada 19.-20. oktobrī, Jelgavā, 
Latvijas Lauksaimniecības Universitātē 
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cting
 

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Mārtiņš Valters  
Adrese Slokas iela 132-6, LV-1069, Rīga  

Tālrunis Mobilais tālrunis + 371 29486931  
E-pasts martinsw@latnet.lv 

Dzimšanas datums 1953.gada 27.decembris 

Darba pieredze  

  

Laika periods 2007.V – pašreiz 

Profesija vai ieņemamais amats Valdes loceklis, Projektu vadītājs 
 

Galvenie pienākumi Organizācijas vispārēja stratēģiskā un operatīvā vadība, projektu 
veidošana un vadība, finanšu piesaiste 

Darba vietas nosaukums Biedrība „Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis” 
  

Laika periods Kopš 2006.gada  

Profesija vai ieņemamais amats  
Galvenie pienākumi Projektu vadīšana, maģistrantu un studentu apmācība projektu 

veidošanā un vadībā dažādās augstskolās un mācību centros  
Darba vietas nosaukums Privāts bizness 

  

Laika periods 2003. VII – 2006. VI 

Profesija vai ieņemamais amats Izpilddirektors 
Galvenie pienākumi Organizācijas vispārēja stratēģiskā un operatīvā vadība 

Darba vietas nosaukums Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts 

  

Laika periods 2003.I – 2003.VII 

Profesija vai ieņemamais amats Administratīvā departamenta direktors 
Galvenie pienākumi Lietvedības, informācijas, personāla saimniecības nodaļu 

vispārēja vadība  
Darba vietas nosaukums Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 

 

  

Laika periods 2001. II – 2003. I 

Profesija vai ieņemamais amats Sekretariāta vadītāja vietnieks, pārrobežu sadarbības un 
administratīvās vadības departamentu direktors 
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Galvenie pienākumi Organizācijas vispārēja stratēģiskā un operatīvā vadība, 
lietvedības, informācijas, personāla saimniecības nodaļu 
vispārēja vadība, starptautiskās sadarbības organizēšana 

Darba vietas nosaukums Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās Sekretariāts 
 

  

Laika periods 1996.VII – 2001. II 

Profesija vai ieņemamais amats  
Galvenie pienākumi Informātikas pakalpojumu organizēšana, IT projektu veidošana 

Darba vietas nosaukums Privāts bizness 

  

Laika periods 1997. VII – 1998.IX 

Profesija vai ieņemamais amats Informācijas tehnoloģiju konsultants 
Galvenie pienākumi Pašvaldību Vienotās informācijas sistēmas projekta pieteikuma 

izstrādē 
Darba vietas nosaukums Latvijas Pašvaldību savienība 

  

Laika periods 1988. – 1996. 

Profesija vai ieņemamais amats Pagasta padomes priekšsēdētājs  
Galvenie pienākumi Pašvaldības vadība atbilstoši LR likumiem 

Darba vietas nosaukums Balgales pagasta padome, Talsu rajons 

  

Laika periods 1985. – 1987. 

Profesija vai ieņemamais amats Skolotājs  
Galvenie pienākumi Ķīmijas, fizikas un bioloģijas mācīšana 

Darba vietas nosaukums Balgales skola, Talsu raj., Balgales pag. 

  

Laika periods 1982. – 1984. 

Profesija vai ieņemamais amats Ceha priekšnieka vietnieks, ceha priekšnieks 
Galvenie pienākumi Medicīnisko preparātu ražošanas nodrošināšana 

Darba vietas nosaukums Olainfarm, Olaine 

  

Laika periods 1977. – 1982. 

Profesija vai ieņemamais amats Maiņas meistars, iecirkņa priekšnieks, vecākais inženieris 
ražošanas daļā 

Galvenie pienākumi Dažādu ķīmisko preparātu ražošanas nodrošināšana 

Darba vietas nosaukums Biohimreaktiv, Olaine 

  

Laika periods 1974. – 1977. 

Profesija vai ieņemamais amats Zinātniskais līdzstrādnieks 
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Galvenie pienākumi Atsevišķu fermentu ražošanas iespēju izpēte 

Darba vietas nosaukums Zinātniski pētnieciskais institūts IREA, Olaine 

  

Izglītība  
  

Laika periods Kopš 2000.gada 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Doktorantūra vadības zinībās 
Iegūstamais grāds - doktors 

 
Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 

Latvijas universitāte 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Laika periods 1998. – 2000. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas universitāte 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Laika periods 1971. – 1975. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

Specialitāte – bioķīmija 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Valsts Universitāte 
Ķīmijas fakultāte 

  

 
Prasmes 

 

  

Dzimtā valoda Latviešu valoda 

Citas valodas  
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Angļu valoda 5 4 4 
Krievu valoda 5 5 5 

Vācu valoda 3 3 2 
Poļu valoda 3 3 2 

  

Citas prasmes Informācijas tehnoloģijas, autovadītāja apliecība  

  

Zinātniskā darbība un 
publikācijas 

 (par pēdējiem 6 gadiem) 
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LZP un citu valsts finansēto
pētījumu projektu, programmu

dalībnieks vai vadītājs

 

Starptautisko pētījumu projektu
dalībnieks vai vadītājs

• International Conference in sake of Ministry of 
Agriculture and the World Bank „Challenges of effective 
implementation of EU rural development and structural policies in 
Latvia” – 2004.gads 
• International conference in sake of DGL of the 
Netherlands „Land Abandonment and Biodiversity in the New EU 
Member States and Candidate countries in relation to the EU 
Common Agricultural Policy” -- 2004 
• International Conference in sake of Ministry of 
Agriculture and the World Bank “The Implementation and Effects 
of Rural Development Policies in the New EU Member States: First 
Experiences” -- 2005 
• International conference in sake of ministers of agriculture 
of Latvia, Lithuania and Estonia „Prospects of the European 
Common agricultural policy in the new Member States” – 2005 
• European regional conference of the Food and Agriculture 
Organisation of the United Nations – 2005-2006 
International conference in sake of Ministry of Agriculture of 
Latvia on bio-energy – 2007 
 
Visos šajos projektos – projektu vadītājs 
 

Līgumdarbu dalībnieks vai
vadītājs 

 

Latvijas vai starptautisko projektu
un programmu ekspertu padomju,

komisiju loceklis

Eksperts projektu pieteikumu Sociālajam Fondam izvērtēšanai 
Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvaldē 2005. – 
2006.gads 
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Publikācijas atbilstošajā zinātņu 
nozarē  

 

raksti recenzētos izdevumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monogrāfijas  

mācību grāmatas  

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos 
apgādos)  

populārzinātniskas publikācijas 

* M.Valters, Latvijas pašvaldību funkciju klasifikācijas 
uzlabošanas problēmas, Latvijas Universitātes Zinātniskie raksti, 
637.sējums, 150-157 lpp., Rīga, 2001 
* M.Pūķis, J.Ruško, M.Valters, Publisko funkciju klasifikācija kā 
līdzeklis pārvaldes pilnveidošanai, Latvijas Statistikas institūts, 
Statistikas un pārvaldes problēmas 2004, Zinātniskie raksti, 110-
124.lpp,. Rīga, 2004 
* M.Valters, Interešu grupu analīze, Latvijas Universitātes Raksti, 
667.sējums, 442-455 lpp., Rīga, 2004 
* M.Valters, Personāla motivācija intelektuālās organizācijās, 
iesnigts publicēšanai LLU 
* M.Valters, Motivation of Personnel in Intellectual Organisations, 
Proceedings of the International Scientific Conference 
„Development and Convergence of Financial Sectors of New EU 
Member States”, Tallin, Estonia, November 16-20, 2005, pp.231-
238 
* M.Valters, Intelektuālas organizācijas juridiskais statuss un 
organizācijas struktūras tips, Latvijas Universitātes Raksti, 
690.sējums, 140-150 lpp., Rīga, 2005 
* M.Valters, The Model of Financial Management of Scientific 
Research Organisation, Proceedings of the International Scientific 
Conference „Economic Science for Rural Development” Nr.9, 
2005, Jelgava 
* M.Valters, The Possible Role of Scientific Research Organisation 
in Rural Development, The Lithuanian Academy of Sciences, 
Agricultural Sciences, Nr.4, 2004, pp.143-146 
 
 
 
 
Tālmācības lekciju kurss projektu vadībā 320 akadēmiskajām 
stundām ar vingrinājumiem un testiem, 2007 gads 

Citas publikācijas   

Saņemtie patenti un licences   

Piedalīšanās ar referātu (jebkura 
veida) starptautiskās zinātniskās 
konferencēs un kongresos  

M.Valters, Motivation of Personnel in Intellectual Organisations, 
Proceedings of the International Scientific Conference 
„Development and Convergence of Financial Sectors of New EU 
Member States”, Tallin, Estonia, November 16-20, 2005, pp.231-
238 
* M.Valters, Intelektuālas organizācijas juridiskais statuss un 
organizācijas struktūras tips, Latvijas Universitātes Raksti, 
690.sējums, 140-150 lpp., Rīga, 2005 
* M.Valters, The Model of Financial Management of Scientific 
Research Organisation, Proceedings of the International Scientific 
Conference „Economic Science for Rural Development” Nr.9, 
2005, Jelgava 

* M.Valters, The Possible Role of Scientific Research 
Organisation in Rural Development, The Lithuanian Academy of 
Sciences, Agricultural Sciences, Nr.4, 2004, pp.143-146 

Piedalīšanās ar referātu cita veida 
konferencēs.  
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Papildu informācija Papildus izglītība: 
* Microsoft Sales Specialist kursi un kvalifikācijas eksāmens 1999 
* LPPVMC projektu vadības kursi    
 1997 
* LPMC projektu vadības kursi    
 1998 
* NISPACee kurss „How to become better policy advisor” 
 2001 
* Kurss „Eiropas Savienības programmu vadīšana”  
 2002-2003 
* Vācijas AFW sertifikāts projektu vadīšanas tālmācības kursa 
pasniegšanā 2006 
* Vācijas AFW sertifikāts projektu vadīšanā -- 2007 

  

 
 

Aktualizēts: 

 

18.09.2007 
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  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Jānis Vanags 

Personas kods 200648-10124 

Dzimšanas vieta Latvija 
Adrese  Biķernieku iela 77-46, Rīga, LV – 1039, Latvija  

Tālrunis 7564148 Mobilais tālrunis: 26575502 
Fakss  

E-pasts vanags@rsebaa.lv 
  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimums Vīrietis 
 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie 

grādi 
Docents  

Darba pieredze  
  

Laika periods No 1994.gada 
Profesija vai ieņemamais amats No 2004gada – docents ekonomikas un finanšu  katedrā 

 Vadības grāmatvedība, Investīcijas, Komercdarbība, Biznesa vadība,
Uzņēmējdarbība, Lietiskās biznesa spēles INTOPIA instruktors 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola (RSEBAA) 

Laika periods No 1994.gada 

Profesija vai ieņemamais amats    Pasniedzējs - konsultants intensīvajos  kursos  
Vadības grāmatvedība un finansu pamati, Finansu vadība 

Darba vietas nosaukums  SIA Komercizglītības centrs 

Laika periods No 2001 gada 

Profesija vai ieņemamais amats    Pasniedzējs - konsultants Stratēģiskās plānošanas kursos  
Darba vietas nosaukums  Valsts tautas mākslas centrs 

Laika periods No 2005.gada 

Profesija vai ieņemamais amats   Pasniedzējs  Vadības grāmatvedība un projektu analīze  maģistrantūras programmā 
Inovācijas     

   un uzņēmējdarbība                            
Darba vietas nosaukums  Rīgas Tehniskā universitāte  

Laika periods No 1994.gada līdz 2001.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats    Ekonomikas pasniedzējs 
Darba vietas nosaukums  Rīgas Komercskola 

Laika periods No 1979.gada līdz 1993.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats Ekonomisko priekšmetu pasniedzējs  
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Darba vietas nosaukums  Mālpils Celtniecības tehnikums 

Laika periods No 1971.gada līdz 1979.gadam  
Profesija vai ieņemamais amats Inženieris 

Darba vietas nosaukums  Ceļu projektēšanas institūts 

Laika periods No 1967.gada līdz 1971.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats   Inženieris – konstruktors telekomunikāciju nodaļā 
Darba vietas nosaukums  VEF konstruktoru birojs  

Izglītība                                                 
  

Laika periods 2006.gads                                   

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

CASE TEACHING workshop                                     

Izglītības iestādes nosaukums un veids Riga Business School 

Laika periods 2003.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Workshop Consultancy for Management educators  

Izglītības iestādes nosaukums un veids IMTA. Bled School of Management 

Laika periods 1998.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

International MBA 

Izglītības iestādes nosaukums un veids EHSAL Management school 

Laika periods 1998.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

   Decision Base, Effective leadership, Practical team building, Personal selection and 
performance appraisal 

 
Izglītības iestādes nosaukums un veids SIA Komercizglītības centrs 

Laika periods 1996.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

  Instruktoru semināru cikls (Dallasa, Viskonsina, Tallina) 
   ekonomikas skolotājiem 

 
Izglītības iestādes nosaukums un veids Economics America 

Laika periods 1996.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

   PHARE kursu vadītāju seminārs programmai “Finansu grāmatvedība vadītājiem” 
 

Izglītības iestādes nosaukums un veids LR Finanšu ministrija 

Laika periods 1968. - 1977.gads   

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inženiera kvalifikācija  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Tehniskā universitāte 

Laika periods 1963. - 1967.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Tehniķa – tehnologa kvalifikācija 
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Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas Elektromehāniskais tehnikums 

   

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas  Angļu, krievu 
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Krievu *   *   *   

Angļu *    *   *  
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Europass 
Curriculum Vitae 

 

  

Personiskā informācija  

Vārds, Uzvārds Andris Vīgants  
Adrese 119-11, Lubānas iela, LV-1021, Rīga, Latvija 

Telefons 67501241 Mobīlais: 29243094  
Fakss 67501240 
E-mail andris@ljmc.lv 

Tautība Latvietis 
Dzimšanas dati 17.12.1947 

Dzimums Vīrietis 

Darba pieredze  

Laiks  2005. līdz šodienai 
Ieņemamais amats Valdes loceklis 

Galvenā nodarbošanās un pienākumi Kopā ar citiem valdes locekļiem vadu un pārstāvu akciju sabiedrību 
Darba devēja nosaukums un adrese A/s “Latvijas Jūras medicīnas centrs”, Patversmes iela 23, Rīga, Latvija 

Biznesa sektors Medicīna 
Laiks  2003. līdz šodienai 

Ieņemamais amats Finanšu direktors 
Galvenā nodarbošanās un pienākumi Finanšu analīze un plānošana, kapitāla struktūras veidošana, investīciju plānošana 
Darba devēja nosaukums un adrese A/s “Latvijas Jūras medicīnas centrs”, Patversmes iela 23, Rīga, Latvija 

Biznesa sektors Medicīna 
Laiks  2002. līdz šodienai 

Ieņemamais amats Pasniedzējs 
Galvenā nodarbošanās un pienākumi Finanšu pārvaldības kurss maģistratūras studentiem 
Darba devēja nosaukums un adrese Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola; Meža iela 1, Rīga, Latvija    

Biznesa sektors Izglītība 
Laiks  1999 .– 2003. 

Ieņemamais amats Projektu finanšu vadītājs 
Galvenā nodarbošanās un pienākumi Pakalpojumu pašizmaksas novērtēšanas sistēmas izstrāde un ieviešana; investīciju plānošana 
Darba devēja nosaukums un adrese A/s “Latvijas Jūras medicīnas centrs”, Patversmes iela 23, Rīga, Latvja 

Biznesa sektors Medicīna 
Laiks  1996. – 2005. 

Ieņemamais amats Pasniedzējs 
Galvenā nodarbošanās un pienākumi Finanšu matemātikas un Finanšu vadības kursi bakalauru un maģistrantūras studentiem 
Darba devēja nosaukums un adrese Biznesa augstskola  “Turība” 

Biznesa sektors Izglītība 
Laiks  1995. – 1999. 

Ieņemamais amats Viceprezidents 
Galvenā nodarbošanās un pienākumi Kreditēšanas pārraudzība; bankas darbības analīze 
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Darba devēja nosaukums un adrese A/s “Latvijas Kredītbanka” 
Biznesa sektors Bankas 

Laiks  1995. – 1995. 
Ieņemamais amats Sanācijas un īpašuma atsavināšanas nodaļas vadītājs 

Galvenā nodarbošanās un pienākumi Valsts uzņēmumu sanācijas projektu izstrāde 
Darba devēja nosaukums un adrese Valsts Īpašuma Fonds 

Biznesa sektors Valsts pārvaldība 
Laiks  1987. – 1995. 

Ieņemamais amats Darba zinātniskās organizācijas laboratorijas vadītājs, ģenerāldirektora palīgs, ekonomikas direktors, 
viceprezidents - valdes loceklis.1994.-1997.: A/S “Dzintars” Padomes loceklis 

Galvenā nodarbošanās un pienākumi Gatavoju un realizēju valsts uzņēmuma „Dzintars” privatizācijas projektu ieskaitot Dānijas investoru 
piesaistīšanu, kas tika pabeigts 1991. gada decembrī. Izstrādāju un ieviesu tirgus ekonomikai 
atbilstošu akciju sabiedrības plānošanas un finansēšanas sistēmu, bāzētu uz personālo datoru 
pielietošanu. 

Darba devēja nosaukums un adrese (RA) A/s “Dzintars” 
Biznesa sektors Rūpniecība 

Laiks  1981. – 1987. 
Ieņemamais amats Nodaļas vadītājs 

Galvenā nodarbošanās un pienākumi Darba organizācijas pilnveidošana ražošanas uzņēmumos 
Darba devēja nosaukums un adrese Vissavienības Darba organizācijas un ražošanas vadības zinātniski - metodiskā centra Latvijas filiāle 

Biznesa sektors Valsts pārvaldība 
Laiks  1979. – 1981. 

Ieņemamais amats Galvenā konstruktora vietnieks 
Galvenā nodarbošanās un pienākumi Projektu ekonomiskā analīze un projektu realizācijas koordinācija  
Darba devēja nosaukums un adrese Rīgas rūpnīca "Energoautomātika" 

Biznesa sektors Rūpniecība 
Laiks  1972. – 1979. 

Ieņemamais amats Inženieris – konstruktors; vecākais inženieris 
Galvenā nodarbošanās un pienākumi Projektu vadības sistēmas izstrādāšana un ieviešana; informācijas tehnoloģiju ieviešana 
Darba devēja nosaukums un adrese Rīgas ražošanas apvienības "Komutators" konstruktoru birojs 

Biznesa sektors Rūpniecība 
  

Izglītība un apmācības  
  

Laiks 1966. – 1972. 
Iegūtā kvalifikācija Inženieris – fiziķis, maģistra grāds 

Galvenie priekšmeti Automātika un elektronika , matemātika, skaitļošanas tehnika 
Organizācijas, kas nodrošina izglītību 

un apmācības, nosaukums 
Maskavas Fizikas – tehnikas institūts 

Laiks 1998 
Galvenie priekšmeti “Executive Finance & Accounting” kurss 

Organizācijas, kas nodrošina izglītību 
un apmācības, nosaukums 

Rank Communications International Ltd at the London Institute of Directors 

Laiks 1995 

Galvenie priekšmeti Corporate Governance and Competitiveness Training Program 

Organizācijas, kas nodrošina izglītību 
un apmācības, nosaukums 

Price Waterhouse L.L.P. 

Laiks 1991 
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Galvenie priekšmeti Finanšu menedžmenta kurss 

Organizācijas, kas nodrošina izglītību 
un apmācības, nosaukums 

Vissavienības Starpnozaru zinātniski – tehniskais komerccentrs 

Personal skills and 
competences 

 

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas Krievu, angļu, vācu 

Sevis novērtēšana  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Runas saskarsme Runas veidošana  

Valoda  C1 Krievu C1 Krievu C1 Krievu C1 Krievu B2 Krievu 

Valoda  B2 Angļu B2 Angļu B1 Angļu B1 Angļu A2 Angļu 

Valoda  A2 Vācu A2 Vācu A1 Vācu A1 Vācu A1 Vācu 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

Datorprasmes Excel, Word, PowerPoint, Internet, MS Project Manager 
Autovadītāja apliecība „B” kategorijas 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Raina Vīra  
Adrese Cēres 8a-26, Rīga, LV 1058  

Tālrunis Darba tālrunis: 
(+371) 29495550 

 
  

 

Mobilais tālrunis (+371) 29495550 
Fakss   

E-pasts raina@latnet.lv 
  

Pilsonība Latvijas Republika 

  

Dzimšanas datums 15.02.1956 

  

Dzimums sieviete 

  
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2005.g. - šodien 

Profesija vai ieņemamais amats Asociētā profesore 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Meža iela 1  

 
Nozare Izglītība 

 

Laika periods 2000.g. -  2005.g. 

Profesija vai ieņemamais amats   docente 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Meža iela 1 

Nozare Izglītība 
 

Laika periods 1995.g. - 2007.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Docente, asoc.prof.  
Darba vietas nosaukums un adrese Biznesa augstskola Turība,  

Rīgas ekonomikas un kultūras augstskola,  
Stradiņa universitāte,  
Banku augstskola,  
Valsts administrācijas skola 

 
Nozare izglītība 
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Izglītība  
 2005.g.RTU Profesoru padome piešķir asociētā profesora grādu vadībzinības nozarē. 

 

Laika periods 1998.-2001.g 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

  Pedagoģijas doktora grāds. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes  Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, doktorantūra 

Laika periods 1996.-1997.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Pedagoģijas maģistrs 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitātes  Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

Laika periods 1974.-1979. g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inženiere-ekonomiste 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Rīgas politehniskais institūts 
  

Piedalīšanās ESF projektos  

Laika periods 2006.-2007.g. 

Projekta veids, atbildība  Projekta eksperta pienākumi ESF projektā „Izglītības programmas Surdotulks izstrādāšana un 
ieviešana sociālās integrācijas centrā”, līguma Nr. 
2005/0231/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7/0001/0002 

Starptautiskā sadarbība Internacionālā nedēļa 2007 Viļņā, Viļņas kooperatīvā koledža 

Kvalifikācijas celšana EU PHARE public administration reform. Temats:mācību metodika,1996. 
AMU-Center (Dānijā) kursi “Quality Management”, 1998. 
CEEMAN seminārs “Quality in education – quality in business”, 1998. 
OECD-Programme on institutional management in higher education; NAUA seminārs “Quality
assesment and internationalisation in higher education institutions”, 1998. 
LU Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, seminārs
“Kvalitātes vadība”, 1999.PHARE projekts “Mācībspēku mācīšana”, cikli
– “Stratēģiskā vadība”, “Cilvēkresursu vadība”, “Projektu vadība”, 1999.
BAT Kursu departaments, semināru cikls “Menedžmenta uzlabošana un kvalitātes 
nodrošināšana uzņēmumā”, 1999. 
LZA Sertifikācijas centrs, mācību kurss “Kvalitātes vadības pamati”, 1999. 
LZA Sertifikācijas centrs, mācību kurss “Kvalitātes sistēmu audits”, 2000. 
PHARE projekts sadarbībā ar Dāniju “Personāla novērtēšana”, 2001. 
BMDA seminārs, Kā mācīt ar Keisu metodi, Kauņa, 2004. 
CEEMAN seminārs Consultancy for Management Educators Workshop, Slovēnija, 2005. 

 
 

Dzimtā valoda Latviešu 
  

Citas valodas Angļu un krievu valodas 
Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
Angļu valoda   vidēja  vidēja   Varu saprasties  labi  vidēja 
Krievu valoda   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
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Datora lietošanas prasmes MS Office 2001 
 

Vadītāja apliecība  B. kategorijas  autovadītāja apliecība 

Publikācijas 

 

 

1. Uzņēmuma mācību sistēma kā korporatīvās kultūras sastāvdaļa/ Pētījumi pieaugušo pedagoģijā,
LU akadēmiskais apgāds,2005 

2. Kvalitātes vadības sistēma augstākajā izglītībā / Latvijas Zinātņu Akadēmijas vēstis, Rīga, 2002. 
3. Komunikācija kā vadības objekts // Starptautiskā zinātniskā konference "Komunikācija un kopība",
LLU Humanitārais institūts, Jelgava, 2001. 

4. Augstskola kā pedagoģiskā sistēma // Starptautiskā konference “Ekonomisko un sociālo attiecību
transformācija: procesi, tendences, rezultāti”, Biznesa augstskola Turība ,2001, 417 - 422. lpp. 

5.  The Role of Education in Human Development // 6th Nordic – Baltic conference in Regional 
Science “Nordic – Baltic Sea region on the Eve of the 21st century”, LU, Rīga, 2000,  347 -350. lpp. 

6. Studiju procesa pilnveidošanas metodes // Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Tūrisma
prakses, izglītības un pētniecības integrācija: pieredze un vērtējums”, Biznesa augstskola Turība, 
Rīga, 2000, 226 - 231. lpp. 

7. Quality Manegement in Hight Professional Education // Starptautiskā konference “Economic Reform
in Eastern and Central Europe", Klaipēdas Universitāte, Klaipēda, 1999, 353 - 355. lpp. 

8. Vīra R., Kiščenko A., Onževs O. Acquisition of Higher Education in business Manegement VIA
Internet: Software and the Specifics of Teaching Methods // Starptautiskās konferences “Distance
Education for Lifelong learning in 21 st Century” rakstu krājums, Rīga: LU, 2000, 44. - 47. lpp. 

9. Vīra R., Koķe T. Pedagoģiskās vadības kvalitāte studiju efektivitātes paaugstināšanā // Zinātniski
praktiskās konferences “Augstskolu profesionālo programmu pasniegšanas metodika” ziņojumi, Rīga:
Sociālo tehnoloģiju augstskola, 2000,  12. - 17. lpp.  

10. Vīra R. Kvalitātes stratēģija izglītības procesu vadībā // Starptautiskās zinātniskās konferences
“Uzņēmējdarbības vide: tiesiskā bāze un kvalitāte” rakstu krājums, Rīga: Biznesa augstskola Turība,
1999,  288. - 294. lpp. 

11. Vīra R. Augstākās profesionālās izglītības kvalitāte // Zinātniski praktiskās konferences “Latvijas
uzņēmēja konkurētspēja un izglītība” rakstu krājums, Rīga: Biznesa augstskola Turība, 1998, 86. - 90. 
lpp.  

12. Vīra R. Dialoga metodes pedagoģiskie aspekti / Konferences “Ekonomikas nozares zināšanas 
speciālista karjeras izaugsmē” tēzes, Rīga: Turības mācību centrs, 1997, 18. - 20. lpp.  

13. Vīra R. Augstākās profesionālās izglītības kvalitāte / Skolotājs.-RaKa, 1998- Nr.10, 18. - 20. lpp. 
14. Vīra R. TQM – augstskolu attīstībai / Kvalitāte.- Latvijas kvalitātes asociācija, 1999- Nr.5, 12. -13. 

lpp. 
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  Europass 
Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Aleksejs Vorobjovs 

Personas kods 150848-10299 

Dzimšanas vieta Daugavpils, Latvija 
Adrese  Aptiekas 28-1, LV-5400, Daugavpils, Latvija 

Tālrunis 29572358   

Fakss  
E-pasts  

  

Pilsonība Latvijas 
  

Dzimums Vīrietis 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Psiholoģijas habilitētā doktora zinātniskais grāds 

Darba pieredze  
  

Laika periods No 1998.gada  

Profesija vai ieņemamais amats Profesors 
Darba vietas nosaukums  Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola 

(RSEBAA), Daugavpils filiāle 

Laika periods No 2001.gada 
Profesija vai ieņemamais amats No 2003.g. - SZF Sociālās psiholoģijas katedras profesors 

 No 2001.g. - PPF Psiholoģijas katedras profesors 
Darba vietas nosaukums  Daugavpils Universitāte 

Laika periods No 1997.gada  

Profesija vai ieņemamais amats Latgales nodaļas vadītājs 
Darba vietas nosaukums  Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

Laika periods No 1991. gada līdz 1994.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats 1994.-2001.Pedagoģijas un psiholoģijas katedras profesors 
 1991.–1994. - Pedagoģijas un psiholoģijas katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 

Laika periods No 1979.gada līdz 1991.gadam 

Profesija vai ieņemamais amats 1987.-1991. - Pedagoģijas un psiholoģijas katedras docents 
 1985.-1987. - Pedagoģijas un psiholoģijas katedras vecākais pasniedzējs 
 1979.-1985. – Pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums  Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

Izglītība  
  

Laika periods 1998.gada 31.martā 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Habilitētā doktora diploms C-Dh Nr.000188 
Psiholoģijas habilitētā doktora zinātniskais grāds  
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Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 1993.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms C-Dh Nr.000102 
Hab.Dr.ped. 

Laika periods 1992.gada 10.decembrī 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Doktora diploms C-D Nr.000658 
Psiholoģijas doktora zinātniskais grāds (Dr.psych) 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 1987.gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Doktora diploms Nr.001746 
Psiholoģijas zinātņu kandidāts 

Laika periods 1985.gads 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

PSRS Pedagoģijas Zinātņu akadēmijas Vispārīgās un pedagoģiskās psiholoģijas 
zinātniski pētnieciskais institūts 

Laika periods No 1979. gada līdz 1980.gadam  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms Nr.005059 
Psiholoģijas pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

PSRS Zinātņu akadēmijas Universitāšu un  pedagoģisko augstskolu pasnidzēju 
kvalifikācijas celšanas un pārkvalifikācijas institūts 

Laika periods No 1968 gada līdz 1972.gada jūnijam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms Щ № 356645 
Fizikas un matemātikas vidusskolu skolotāja kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts 

Prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu 
  

Citas valodas Latviešu 
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji ļoti labi labi vāji 

Latviešu *   *   *   

  
  

Zinātniskā darbība  
 

LR Zinātņu Akadēmijas finansēto projektu vadītājs: 
2000. – 2003. – “ Personības selektīvās aktivitātes  īpatnības multikulturālās un 
multinacionālās vidēs” 
1997. – 2000. – “Personības socializācijas  ekoloģiskās virzības koncepcija”. 
1991. – 2001.g. Vadīta valsts finansētā tēma: “Ekoloģiksās izglītības un 
audzināšanas koncepcijas izstrādāšana LR dažāda veida  mācību iestādēm” 
Triju promocijas padomju loceklis (Psiholoģijas – LU; pedagoģijas – DU) 
2000.g. – ievēlēts par LZA ekspertu psiholoģijas nozarē. 
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Dalība konferencēs 
2006.g. 9.-11.oktobrī 

Starptautiskā zinātniskā konference. Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos. Daugavpils
Universitāte 
2004.g. 1.-2. jūnijā 
Starptautiskā konference. Drošība un tautas attīstība. Daugavpils (orgkomitējas 
loceklis) 
2003.g.  
The 3rd Internacional conference “Person. Color. Nature. Music.”, Daugavpils,  
2001.g. 
Starptautiskā konference. Personības socializācija un audzināšana: “konflikts” vai 
“vienprātība”. 
Baltijas valstu psihologu zinātniski praktiskās konference. “Radošas personības 
attīstība”. 
The International conference “Primary School Entered 2000”. – Klaipēda 
Starptautiskā konference  “Nove možnosti vzdelavani a pedagogicky vyzkum”. 
Ostrava, Check Republic 
2000.g. 
International conference “Person, Color, Nature, Music”. Daugavpils.  
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Publikācijas atbilstošajā zinātņu
nozarē  

raksti recenzētos izdevumos

monogrāfijas 

mācību grāmatas

mācību līdzekļi (izdoti reģistrētos
apgādos) 

     populārzinātniskas publikācijas 
 

citas publikācijas 

Grāmatas 
Sociālā psiholoģija. – Rīga, Izglītības soļi, 2003. 
Sociālās psiholoģijas teorētiskie pamati. – R., Mācību Solis, 2001. 
Vispārīgā psiholoģija. - Rīga, Mācību apgāds NT, 2000. 
Psiholoģijas pamati. Mācību līdzeklis. – R., Mācību Apgāds, 2000. 

Publikācijas 
Personības aktivitātes adaptīvi neadaptīvais modelis: pētījuma teorētiskās un
eksperimentālās pieejas.- ATEE Spring University, Rīga, 2003. 
The content of the time perception of theyoth and adults// Proceedings from the 
3rd Internacional conference “Person. Color. Nature. Music.”, Daugavpils, 2003. 
58 – 63. lpp. 

Selectivity of Personality: Systemic – Processual approach Principles and 
Contents// Decade of Reform: Achievements. Challenges problems. - P.IV.ATEE. 
Spring university, Riga, 2002, 4 –15 lpp. 
Educational potential of the Teacher’s personality. - ATEE Spring university, 
Klaipeda, 2001, 365 – 373 lpp 
Principle of Dialectic conglomeration in the Problem of Measurements of Child’s 
Content of Personality//The International conference “Primary School Entered
2000”. – Klaipēda, 2001. 
Activity of Personality: Systemic-Processual Approach Principles and Contents // 
Starpt konf. “Nove možnosti vzdelavani a pedagogicky vyzkum”. rakstu krājums. -
Ostrava, Check Republic, 2001. 
Personības socializācija un audzināšana: “konflikts” vai “vienprātība”, starpt. konf.
“Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā” rakstu krājums. – R., SO 
“Izglītība tautas attīstībai”, 2001., 82. – 89 lpp. 
Systemic-Processual approach to modeling the Content of Personality. - ATEE 
Spring university, Klaipeda, 2000, 54 – 58 lpp.  
Methodological Problems in the Systemic-Processual Paradigm of Personality//II 
International conference “Person, Color, Nature, Music. Daugavpils, May, 2000.g. 
54-58 lpp 
Systemic – Processual Approach to Modeling the Content of  Personality//
Proceedings of the Association for Teacher Education in Europe Spring
University: Today’s reforms for tomorrows school’s. – Klaipedos Universitetas, 
2000. – p.248 –255. 
Radošās personības sistēmprocesuālā modeļa saturs. Baltijas valstu psihologu
zinātniski praktiskās konf. “Radošas personības attīstība”. – R., RPIVA – 6 lpp. 
Personības attīstības saturs un socializācija// Latvijas Zinātnes Vēstnesis. – R., 
2000. 

  

Piedalīšanās ar referātu cita veida 
konferencēs 
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 Europass 

curriculum vitae 
  

 
 Personas informācija 

 

Vārds / Uzvārds   Alevtīna Višņevska 
Adrese  Stirnu 15a – 59, LV 1035, Rīga, Latvija   

Tālrunis  7576509 Mobilais tālrunis: Mobile: 6042011 
E-pasts  wtitle@mail.ru 

 

Pilsonība  Pilsonis 
 

Dzimšanas datums (P.k.)  141048-10700 
 

 Dzimums  sieviete 
 

Vēlamā nodarbošanās / 
profesiju joma 

 Docente 

 

Darba pieredze 
 

  1999 – 2006.g. Docente. Ekonomikas un kultūras augstskolā. Lomonosova 1, Rīga. 
1981 – 1999.g. Docente. Latvijas tautsaimniecības vadītāju un speciālistu valsts institūts.
Kalpaka bulv. 10, Rīga. 
1976 – 1981.g. Zinātnisko un tehnisko informācijas daļas priekšniece. Rūpnīca 
„Komutators”. 
Ganību dambis 38, Rīga. 

 
Izglītība 

 

  2002.g.  Apliecība №2002.09.M25. Kasatka Consulting Group & Russian 
Marketing School. Marketings. 
1999.g. Pedagoģijas doktore. Diploms Nr.001549. Latvijas Universitāte. 
1995.g. Sertifikats. International Business School Polija. Marketings, reklāma. 
1976.g. Pedag. zin. kandidats. Diploms Nr.089498. Leningradas Valsts kultūras 
instituts. 
1970.g. Zinatn.-tehniskā inform. specialists. Diploms Nr.466084. Leningradas 
Valsts kultūras instituts. 
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 Prasmes 
 

Dzimtā valoda  Krievu 
 Citas valodas 
Pašnovērtējums  Izpratne Runāšana Rakstīšana 

 Līmenis (*)   Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs  
Latviešu valoda   +  +  +  +  + 

 Angļu valoda   +  +      + 

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē 
 
 
 
 

Sociālās prasmes  I. Zinātniskā darbība un publikācijas 
Piedalīšana konferencēs: 
1. Starptautiskā zin. prakt. konference “Tirgus ekonomikas valsts 

integrācijas apstākļos: problēmas, perspektīvas.” – 2003.g. 27-28 
maijā. – Rīga: EKA. 

2. Starptautiskā Internet konference “Sistēmas, processi un 
modeļas ekonomikā un menedžmentā”. 2003.g. 6. okt.– 
3.novembrī. Maskavas Industrialā Universitāte. 

3. Starptautiskā zin. konference “Poland in Enlarged European 
Union Conditions and Perspectives of Development”. – 2004.g. 
21-23 septembrī. Wroclav, Polija. 

4. Starptautiskā zin.konference “Regionu attistība” 2005.g. Torun, 
Polija. 

Publikācijas: 

1. Tirgzinības automatizētās informācijas sistēmas (TAIS) 
izveidošana. Rīga: EKA, 2002.g. 

2. Reklamas vieta mārketingā. Rīga: EKA, 2003.g. 
3. Практикум по маркетингу. Рига: ВШЭК, 2004.g. 
4. Реклама: некоторые аспекты теории и практики. Рига: 

ВШЭК, 2004.g. 
5. Оценка результатов предпринимательства и анализ 

эффективности рекламы. / Совместно с Л. Рейх. Рига, 2004. 
6. Оценка эффективности рекламной деятельности. Санкт-

Петербург: ИВЭСЭП, 2004. 
7. Marketinga pamati. / kopā ar Ž.Caurkubule. Rīga: Marketings, 

2005. 

II. Pedagoģiskā darbība 

Lasāmie pamatkursi: 
1. Tirgzinības.                                            – 4 kredītpunkti 
2. Starptautiskās tirgzinības un reklāma.   – 2 kredītpunkti 
3. Reklāmas menedžments.                      – 2 kredītpunkti 
4. Tirgzinības kommunikācijas.                 – 2 kredītpunkti 
5. Tirgzinības pētījumi.                              – 2 kredītpunkti 
6. Personālu vadība.                                 – 2 kredītpunkti 
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Izstrādātās studiju programmas: 
1. Komerczinības (303411), apstiprināts Tālākizglītības centrā 

“Olympija” 03.04.2003.g. Licence Nr.P133 

Lekcijas ārzemju augstskolās: 
1. ИВЭСЭП Sankt-Peterburgs: 2001/2002 m.g.; 2002/2003 

m.g.; 2003/2004 m.g.; 2004/2005 m.g. 
 

 
Organizatoriskas prasmes  2001-2005.g. EKA senāta loceklis. 

2002-2004.g. SIA „Roše” konsultants. 
2005-2006.g. Dr.Nona International Ltd oficiālais konsultants. 

 
Datora lietošanas prasmes  MS Word, MS Excel, MS PowerPoint; Windows XP/2000 

 
Autovadītāja apliecība  Nav 

 
Papildu informācija  Darbs studiju programmas padomē: 2002/2003 m.g. „Uzņēmējdarbības 

ekonomika un administratīvais darbs” bakalaura studiju programmā. 
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III. Pielikums 
 

Senāta sēdes protokols 
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IV.  
 

Zinātniskā darba atskaite 
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Zinātniskās darbības pārskats par 2007./2008.gadu 

 
1. Zinātniskā darba virzieni 
1) Uzņēmējdarbības vadība, t.i. zinātnes apakšnozare, kura pēta vadības procesus 

privātfirmās un citos uzņēmumos, lai iegūtu maksimālu peļņu, realizējot preces un 
pakalpojumus. Tajā izstrādā saimnieciskā uzņēmuma racionālās un ilglaicīgās 
funkcionēšanas nodrošināšanas teoriju, metodes un paņēmienus, aplūkojot uzņēmumu kā 
sarežģītu sistēmu, kura funkcionē citā lielākā sistēmā un kuras sastāvā funkcionē liels 
skaits apakšsistēmu, un paredzot visu šo sistēmu mērķu savstarpēju saskaņošanu. 

 
2) Biznesa vides pētījumi  

3) Intelektuālā uzņēmējdarbība 

4) Komercdarbības attīstības specifika Latvijā 

5) Biznesa makrovides novērtēšana un analīze 

6) Lauksaimniecības un lauku politikas ietekme uz lauksaimniecības sektora attīstību 

Latvijā 

7) Matemātiskās metodes ekonomikā 

8) Konkurences pētījumi Latvijā 

 
2. Zinātniskie darbinieki: 
 

1) Vulfs Kozlinskis 
2) Aleksejs Nipers 
3) Leonīds Grīnglazs 
4) Danuta Jasjko 
5) Ērika Pančenko 
6) Līga Leitāne 
7) Irina Kuzmina 
8) Irina Pilvere 
 

3. Zinātniskās publikācijas 
 
2007./2008.gada zinātniskās publikācijas galvenokārt ir ekonomikas un vadības jomā. 
Zinātnisko publikāciju autori: D.Jasjko, T.Ivanova, Ē.Pančenko, I.Bērziņa, K. Gorbunova, N. 
Konovalova, S. Blumberga, L.Grīnglazs, L.Krēmers, A.Nikolajevs, I. Kuzmina,  A. Čirjevskis, 
I. Ludviga, T.  Zakutajeva   

 
1. Jasjko D. The role of CAP support for development of the agricultural sector and 

competitiveness of food products: some comparisons among EU countries// 23 rd NJF 
Congress  „Trends and Persectives in Agriculture”, Nordic Association of Agricultural 
Scientists. NJF report. Vol 3, Nr 2, 2007. 129.-130.pp. 

2. I.Bērziņa, I.Germane. Slepenais ierocis – iekšējais mārketings// Office Manager- Nr.31, 
jūlijs/augusts, 2007.:52. – 55.lpp. 

3. K. Gorbunova. Анализ потоков трудовых ресурсов Латвии// Baltijas Foruma 12. 
starptautiskā konference ”Latvijas ekonomikas līdzsvarota attīstība: problēmas, riski, 
perspektīvas”, notika 2007. gada 25. maijā., 148. – 158. lpp. 
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4. L.Grīnglazs, J.Kopitovs, A.Muravjovs Multiproduct Inventory Control Models with Fixed 
Interval Between Moments of Ordering.: Proceedings of the 7th International Conference 
“RELIABILITY and STATISTICS in TRANSPORTATION and COMMUNICATION” 
(RelStat'07), October 24-27, 2007, Riga, Latvia, p. 149 

5. N. Konovalova Eksperts: Uzkrājums veidot nav sarežģīti, „Neatkarīgā Rīta Avīze”, 
14.06.2007. 

6.  N. Konovalova Создание накоплений зависит от личных финансовых целей 
каждого// „Телеграф”,15.06.2007 

7. L.Krēmers «Использование языков онтологии для обмена знаниями в   
информационных системах , Rīga 2007. TSI. 

8. I. Kuzmina Latvian Financial Reporting and International Harmonisation.// International 
Journal of Applied Finance for Non-Financial Managers. ISSN 1742-528X. Volume:2, 
issue:2, UK. Htpp://www.managementjournals.com 

9. S. Blumberga Vadītāju vīriešu un sieviešu apmierinātības ar darbu, lojalitātes pret 
profesiju un nodoma aiziet no darba atšķirības// DU konferences „Person. Color. Nature. 
Music.” rakstu krājums, 2007. 

10. A.Nikolajevs. Darba tirgus un ekonomikas pārdegšanas problēma// Reģiona ekonomiskās 
vadības aktuālas problēmas.// Santpēterurga, 17. – 19.04.2008. 

11. A. Čirjevskis How to Create Competence-based Synergy in M&A?// The ICFAI Journal of 
Mergers & Acquisitions. India. “, Vol. IV No 1, ISSN 0972-9232. Reference N313-2007-03-
03-01. March 2007. 

12. A. Čirjevskis, I. Ludviga  Competitive Advantage based on Cultural Identities of 
Localities in the Era of Globalization// Uncertain Transformation – New Domestic and 
International Challenges. Proceedings of the International Conference. Riga, November 9-11, 
2006., - Proceedings, Latvijas Universitāte, 2007. 

13. Ē.Pančenko. Konkurence graudu un to produktu ražošanas tirgū 
(http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/petijumi/konkurence_graudu_nozare.pdf) 

14. T.  Zakutajeva Enhancing Small and Medium-sized Enterprises Competitiveness 
through Intellectual Property Protection and Management: the Regulations of 
Trademark Use and Registration in Latvia// RSEBAA Starptautiskas zinātniskas 
konferences rakstu izlase, 2007, Rīga, 42. lpp. 

15. Auziņš A., Nipers A., Kozlinskis V. Effect of value Added Tax Rate Changes on Market 
Equilibrium.// Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure 
Development, ISSN 1822-6760, UDK 658(474.5)(06)Va 24, p. 15- 23, Akademija, 2008 

 
4. Doktora studiju programma 
 
2007./2008. gadā doktorantūrā studē  11 doktoranti (4 - 1.gada doktoranti; 7- 2.gada 
doktoranti) 
2.gada doktoranti uzsākuši promocijas darbus atbilstoši apstiprinātajām tēmām: 
 

Nr. Vārds Uzvārds Promocijas darba tēma Vadītājs 

1 Ginta Krivma Sievietes vieta un loma uzņēmumu 
augstākā līmeņa vadībā Latvijā 

M.Phil. PhD 
(cantab.) Roberts 
Ķīlis, SSE Riga 

2 Aleksejs  Busarovs Sociālie tīkli, virtuālā vide un to nozīme 
Asoc.prof. 
J.R.Kalniņš, 
 VeA 

3 Maksims  Koļuškins Vadības optimizācija sporta nozares 
uzņēmumos 

Asoc.Prof. Dr.oec. 
Aleksandrs Gutkins, 
LU 
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4 Sandra Andermane 
Morāles kā vērtību sistēmas daļas 
ietekme uz vadības lēmumu kvalitāti un 
organizāciju darbības rezultātiem 

Prof. Dr.habil.oec. 
V. Kozlinskis 

5 Tatjana  Jegorova Uzņēmuma dzīves cikla vadīšana 
saistībā ar tā emocionālo intelektu 

Tiek meklēts jauns 
vadītājs 

6 Iveta Ludviga Kultūras identitāte kā konkurētspējīgas 
priekšrocības veidošanas avots. 

Asoc.Prof. Dr.oec. 
A. Čirjevskis 

7 Liesma  Baltā Biotehnoloģiju nozares attīstība Latvijā: 
problēmas un stratēģijas izstrāde  

Dr.sc.ing. Artūrs 
Lindemanis 
RSEBAA 

 
5. Zinātniski pētnieciskie projekti 
 
1) Projekts Nr.04.1446 „Izglītības ekonomiskā efektivitāte Latvijā. Izglītības ietekme uz 

ienākumu apjomu un nodarbinātības līmeni”. 
Projekta vadītājs: Andrejs Nikolajevs. 
Projekts tiek izpildīts: RSEBAA Daugavpils filiālē 
Projekta laika posms: 2005 – 2007 

2) Latvijas Zinātnes Padomes projekts Nr. 05. 1904 “Agri-food tradable and non-
tradable goods in European market: opportunities for policy and production 
strategies” 
Projekta dalībnieks: Danute Jasjko 
Projekta laika posms: 2005-šodien 

3) Latvijas Zinātnes Padomes grants:  „Uzņēmējdarbības vides attīstības monitoringa 
veikšana Latvijas reģionos un tā metodoloģiskās bāzes pilnveidošana”.  
Projekta vadītāji: Jānis Vucāns(VeA) 
Projekta eksperts: Vulfs Kozlinskis  
Projekta laika posms: 2006-2007 

4) NVA ESF projekts „Jaunu nodarbinātības iespēju izpēte uz zināšanām balstītā 
sabiedrībā cilvēkresursu un mūžizglītības aspektā Kurzemes reģionā”  
Projekta vadītājs: Jānis Vucāns (VeA) 
Vadošais pētnieks: Vulfs Kozlinskis  
Projekta izpildes termiņš 06.2006 – 06.2007. 

5) Projekts„Diferencētas pievienotās vērtības nodokļa likmes atsevišķām pārtikas 
grupām ietekme uz šo produktu patēriņu un šo produktu ražotāju konkurētspēju”   
Projekta zinātniskais vadītājs: Vulfs Kozlinskis 
Projekta izpildes termiņš: 2007.gads 

6) LR Zemkopības Ministrijas pasūtītais projekts  „Piensaimniecības nozares attīstības 
analīze un konkurētspējas novērtējums Latvijā un Eiropas Savienības tirgū” 
Projekta vadītāja: Danute Jasjko 
Projekta izpildes termiņš: 2007.gads 

7) Projekts  „Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības SAPARD programmas 
paveiktā (Ex-post) novērtējums” 
Projekta eksperts: Vulfs Kozlinskis 
Projekta izpildes termiņš: 2007.gada augusts – novembris 
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6. Zinātniskās darbības finansējums tūkstošos Ls 
 
Izdevumi zinātniskajam darbam 2007./2008. – Ls 39513 
 

7. Konferences 
 

RSEBAA organizētā starptautiskā zinātniskā konference10. – 11.04.2008.:  
 “Sustainable business development under scenarios of possible economic slowdown”  

 
Dalība konferencēs 2007 

Latvija, Jelgava Ziņojums “Ekonomikas un biznesa studiju ietvaros 
izmantojamās situāciju analīzes metodes” Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes metodiskā darba konference 
“Studiju kvalitāte”, 19.01.2007. Jelgavā 
(http:/www.llu.lv/?ri=699) 
 

Latvija, Rīga Latvijas Universitāte, Zinātniskā konference, 05.02.2007. 
Latvija, Rīga Konference “Problēmas Latvijas darba tirgū”, 13.06.2007. 

Labklājības Ministrija 
Latvija, Rīga Seminārs “Latvijas nacionālā ekonomika un cilvēkresursu 

attīstības problēmas un stratēģijas”, 4.04.2007. Rīgas 
Tehniskā universitāte 

Helsinki, Vācija, 
Salforda 

ERASMUS: 
• HAAGA Helsinki, Somijas bizness Baltijā (8stundas), 

03.2007. 
• Rosenheima biznesa skola, Vācijas bizness Latvijā (8 

stundas), 04.2007. 
• Salfordas Universitāte (8 stundas), 06.2007. 

Latvija, Rīga Rīga, RSEBAA, Starptautiskā zinātniskā konference 
“Darbaspēka un darba tirgus mobilitāte– konfliktējošas 
paradigmas globalizētā pasaulē”, 01. – 02.02. 2007.  

Latvija, Rīga “Latvijas studentu pielāgošanās augstskolai” LU 
65.Konference, Psiholoģija, 08.02.2007. 

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

Mančestera, 
Lielbritānija 

Starptautiskā konference par vecāku cilvēku diskrimināciju 
un nodarbinātību ziemeļrietumos, 12.06.2007. 

Latvija Rīga Studentu zinātniski pētnieciskā konference “Mārketinga 
zināšanas praksē”, RSEBAA, 20.04.2007. 

Dānija, Kopenhāgena NJF kongress “Lauksaimniecības tendences un 
perspektīvas”, 1.sekcija “Skandināvu lauksaimniecība 
globalizētā tirgū”, 26. -29.2007. (http://www.njf2007.dk/) 
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V.  

 
Atsauksmes par studiju programmu 
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VI. 
 

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 katedra 

Informātikas un 
matemātikas 

katedra

 

Valodu katedra 

 

Metodiskā 
Padome Prorektors 

studiju darba 

Tiesību zinību 
katedra 

Personāldaļa 

Informāciju 
tehnoloģiju 

nodaļa 

 

Metodiķes 

PV programmas 
direktors 

Prorektora 
palīdze 

Zinātnes 
prorektors 

 

Finanšu 
direktors 

 

Vietnieks 
administratīvos 

jautājumos 

Arhīvs

Asistents 

 

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 

ĀSN palīdze

Sabiedrisko 
attiecību 
menedžere

Sabiedrisko 
attiecību 
menedžeres 
asistente 

Starptautisko 
projektu 
vadītāja

VA 
programmas 
metodiķe 

Rektorāts

RISEBA Consulting 

Starptautiskās 
darbības 
prorektore 

 

Galvenā 
grāmatvede 

Jurists 

Daugavpils 
filiāle 

Uzņēmējdarbības 
katedra

IB programmas 
direktors 

 

Zinātniskā 
Padome 

Ekonomikas 
un biznesa 

institūts
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VII. 
 

Maģistra diploma un diploma pielikuma paraugi
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RĪGAS STARPTAUTISKĀ EKONOMIKAS UN 
BIZNESA ADMINISTRĀCIJAS AUGSTSKOLA 

 
 
 

 
 

 
 
 

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA 

DIPLOMS 
 

 
 

 
 
 
 

Sērija PD E 
Nr. 0001

 
Ar valsts pārbaudījuma komisijas 

20___.gada ___.__________ lēmumu 
Nr.__ 

 
 
 
 

Irēna Kalniņa 
personas kods 020578-12145 

 
 
 
 
 

ieguvusi 
 
 
 
 

PROFESIONĀLO MAĢISTRA GRĀDU 
uzņēmējdarbības vadībā 

 
 

 
 
 

        Z.v. 
      Rektors                                                    Boriss Kurovs 
 
      Valsts pārbaudījuma  
      komisijas priekšsēdētājs                          Alberts Zvejnieks 
 

Rīgā 
20__.gada __. ______________  

Reģistrācijas Nr._ _ _  _ 
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DIPLOMA PIELIKUMS (Diplomam PD C Nr. 0087) 

1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU: 
1.1. Vārds: Inga 

1.2. Uzvārds: Bandeniece 

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 25.05.1980 

1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: 250580-11824 

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 
2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā  

2.2. Galvenās studiju jomas kvalifikācijas iegūšanai: 

Uzņēmējdarbība, vadības zinātne un ekonomika 

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 31.martam, 
51 Latvijas kredītpunkts, 76,5 ECTS 

3.3. Uzņemšanas prasības: 
 Bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītība ekonomikas vai  
 uzņēmējdarbības nozarē ar tiesībām studēt maģistrantūrā 

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM: 

4.1.  Studiju veids:  
  Pilna laika studijas  
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4.2.  Programmas prasības: 
apgūt sociālās un vadībzinātnes 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, tirgus attīstības tendences un perspektīvas, konkurences situāciju un 
konkurentu iespējamās aktivitātes; 
apgūt prasmi organizēt uzņēmuma vai iestādes racionālu darbu mūsdienu 
dinamiskajā ekonomikas vidē atbilstoši noteiktajam mērķim un plānam 
īpašnieku, darbinieku un sabiedrības interesēs; 
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 

Starptautiskā ekonomika  2 3   
Eiropas ekonomiskā un 
monetārā integrācija 

2 3   

Kvalitatīvās metodes tirgus 
pētījumos 

1 1,5   

Skaitliskās metodes 2 3   
Nodokļu politika 2 3   
Vadībzinības 3 4,5   
Komerctiesības 2 3   
Finanses un grāmatvedība 2 3   
Stratēģiskās vadībzinības 3 4,5   
Banku zinības 2 3   
Finansu pārvaldība 3 4,5   
Inovācijas 2 3   
Projektu vadība 2 3   

B DAĻA (IEROBEŽOTA IZVĒLE) 

Tirgzinība (mārketings) 2 3   
Vadības psiholoģija 2 3   
Darba likuma aktualitātes 1 1,5   

PRAKSE 
 

Profesionālā darba prakse 6 9 Ieskaite  
GALA PĀRBAUDĪJUMI 

Maģistra darba izstrāde un 
aizstāvēšana 

20 30   

Maģistra darba nosaukums: Uzņēmuma „M-Tex” saimnieciskās darbības analīze un 
attīstības perspektīvas iestājoties Latvijai Eiropas Savienībā. 
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4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 

Apguves 
līmenis Atzīme Skaidrojums Atzīmes īpatsvars šīs programmas 

studentu vidū 
10 Izcili  7% ļoti augsts 9 Teicami  19% 
8 Ļoti labi  35% augsts 
7 Labi 21% 
6 Gandrīz labi 11% 
5 Viduvēji 5% vidējs 
4 Gandrīz viduvēji 2% 

zems 3-1 Negatīvs vērtējums 0% 

  Kvalifikācijas ieguvēja svērtā vidējā atzīme: 6,712 

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 „Uzņēmumu un iestāžu vadītāja” profesijā 

6. PAPILDINFORMĀCIJA: 

6.1.  Sīkāka informācija: 
  Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu PD C Nr.0087. 

  Diploma pielikumu latviešu un angļu valodā bez maksas izsniedz  
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA).  

  RSEBAA profesionālās augstākās izglītības maģistrantūras studiju programma 
„Uzņēmējdarbības vadība” ir akreditēta no 19/06/2002 līdz 31/12/2008. 

  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 1, k.2, 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: 31.03.2008 
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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VIII. Pielikums 
 
Dokumenti, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā RSEBAA 
nodrošinās maģistra studiju programmas „Uzņēmejdarbības vadība” studējošajiem 
iespēju turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā izglītības iestādē 
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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 un to 
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. Nolikums par Metodisko Padomi Pie rektora palīdzes 216.kab. 

12. Nolikums par RSEBAA realizēto studiju 
programmu Padomēm Pie rektora palīdzes 216.kab. 

13. Līgumi par izglītības iegūšanu Pie programmas administratores 311., 318.kab. 

14. Studējošo „Studiju kartes” Datorsistēmā pie programmas administratores 
311, 318.kab. 

15.  Studiju programmas „Kursu komplekti” Pie programmas administratores 311., 318.kab. 
16.  Nodarbību saraksti Pie programmas administratores 311., 318.kab. 
17. Metodiskie materiāli Pie programmas direktora 213.,310.kab. 
18. Prakses atskaites Pie programmas administratores 311., 318.kab. 
19. Aptaujas anketas Pie rektora palīdzes 216.kab. 
20. Aptaujas analīzes kopsavilkums Pie prorektora studiju darbā 213.kab. 
21. Maģistra darbi Bibliotēkā 4.stāvs un arhīvā 
22. RSEBAA zinātniskie raksti  Bibliotēkā 4.stāvs 
23. RSEBAA standarta dokumentācijas sistēma Pie rektora palīdzes 216.kab. un datorsistēmā 
24. Docētāju ikgadējās atskaites Pie prorektora studiju darbā, 213.kab. 

25. RSEBAA Informācijas sistēmas 
dokumentācija 

Pie prorektora studiju darbā, 213.kab. 
Informācijas sistēmas nodaļā, 203.kab. 

26. RSEBAA kvalitātes vadības Rokasgrāmata Pie kvalitātes vadības sistēmu vadītāja 216.kab. 
 
 

 


