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1. Maģistra profesionālo studiju programma „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” 



 

2. Maģistra profesionālo studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” studiju kursu apraksts, apjoms, 
īstenošanas plānojums un atbildīgais akadēmiskais personāls pilna laika 
(dienas) studijām 60 KP apjomā 

3. Maģistra profesionālo studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” studiju kursu apraksts, apjoms, 
īstenošanas plānojums un atbildīgais akadēmiskais personāls pilna laika 
(dienas) studijām 100 KP apjomā 

4. Maģistra profesionālo studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” studiju kursu apraksts, apjoms, 
īstenošanas plānojums un atbildīgais akadēmiskais personāls nepilna 
laika (neklātienes) studijām 60 KP apjomā 

5. Maģistra profesionālo studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” studiju kursu apraksts, apjoms, 
īstenošanas plānojums un atbildīgais akadēmiskais personāls pilna laika 
(dienas) studijām 100 KP apjomā 

6. Maģistra profesionālo studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” studiju kursu anotācijas 

7. Maģistra profesionālo studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” studiju kursu programmas (skat. 
pievienoto pielikumu) 

8. Maģistra profesionālo studiju programmā „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” iesaistītais akadēmiskais personāls un 
tā pasniedzamie studiju kursi 

9. Par augstākās izglītības maģistra profesionālo studiju programmas 
„Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” apgūšanu 
izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs studijām 60 KP apjomā 

10. Par augstākās izglītības maģistra profesionālo studiju programmas 
„Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” apgūšanu 
izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs studijām 100 KP apjomā 

11. Maģistra profesionālo studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” studējošo aptaujas anketas paraugs 

12. Maģistra profesionālo studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” absolventu aptaujas anketas paraugs 

13. Maģistra profesionālo studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” iesaistītā akadēmiskā personāla 
saraksts un to darba attiecības ar RTU 

14. Maģistra peofesionālo studiju programmā „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” iesaistītā akadēmiskā personāla darba 
un dzīves gājumi (CV)  

15. Maģistra profesionālo studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” salīdzinājums ar līdzīgām akreditētām 
studiju programmām augstskolās Latvijā 

16. Maģistra profesionālo studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” salīdzinājums ar līdzīgām studiju 
programmām augstskolās Eiropas Savienības valstīs 

17. Maģistra profesionālo studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” dokumentu, noteikumu, likumu un 
citu normatīvo aktu atrašanās vietas. 



 

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 

Maģistra profesionālo studiju programma “Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” (1.pielikums) apstiprināta RTU Senāta 
2006.gada 11.decembra sēdē, protokols Nr. 509 (17.pielikums, p.17.1.). Tā 
izveidota saskaņā ar LR MK 20.11.2001. noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (17.pielikums, 
p.17.2.), RTU Senāta 2002.gada 29.aprīļa lēmumu prot. Nr. 467 „Par otrā 
līmeņa profesionālo programmu struktūru” (17.pielikums, p.17.3.). 

Maģistra profesionālo studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” mērķis ir realizēt studiju programmu, kuras 
ietvaros piedāvāt padziļinātu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu, kā arī 
pētnieciskā un zinātniskā darba iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu otrā 
līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un 
profesionālo kompetenci starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas un 
organizēšanas jomā. Studentiem ar iepriekš iegūto sociālo zinātņu bakalaura 
grādu papildus piedāvāt teorētisko zināšanu un padziļinātu praktisko iemaņu 
apguves kopumu starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas un organizēšanas 
jomā, lai nodrošinātu konkrētajam profesijas standartam (ārējo sakaru 
struktūrvienības vadītājs – PS 0229) (17. pielikums, p.17.4.) atbilstošu zināšanu 
bāzi un profesionālo kompetenci. Apgūtajām zināšanām un prasmēm 
jānodrošina absolventam bāzi studijām doktorantūrā un patstāvīgajam izpētes 
darbam. 

Maģistra profesionālo studiju programma paredz lekcijās, praktiskās 
nodarbībās, praksē un literatūras studijās apgūt vispārizglītojošos studiju 
kursus, nozares profesionālās specializācijas kursus, kā arī 
humanitāros/sociālās un vadības kursus. 

Studiju rezultātā tiek iegūtas zināšanas un iemaņas uzņēmuma vai 
iestādes, t.sk. valsts iestādes ārējo ekonomisko sakaru organizēšanā un 
vadīšanā, kas ietver ārējo sakaru plānošanu, koordinēšanu un vadīšanu, 
darījumu un procedūru vadīšanu, personāla vadīšanu, uzņēmuma vai iestādes 
pārstāvēšanas un prezentācijas prasmes.  
 

2. Studiju programmas organizācija 
 

2.1. Izmaiņas studiju programmas struktūrā 
 

Studiju programmas struktūrā pēc licences saņemšanas ir izdarītas 
izmaiņas, pamatojoties uz RTU Senāta 2008.gada 25.februāra lēmumu „Par 
izmaiņām maģistra profesionālo studiju programmā „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana”” (17.pielikums, p.17.5.), veiktas izmaiņas 
par iepriekšējās izglītības prasībām uzņemšanas noteikumos studiju 
programmā. Izdarītās izmaiņas atspoguļotas 1.tabulā.  

 
 
 
 



 

1. tabula 
Izmaiņas studiju programmas  

uzņemšanas noteikumos iepriekš iegūtai izglītībai 
 

Studiju 
apjoms 

Iepriekšējā redakcijā Jaunajā redakcijā 

 1. 2. 

 
 

60 KP 

Bakalaura profesionālais 
grāds ekonomikā vai 
vadībzinātnē un/vai piektā 
līmeņa profesionālā 
kvalifikācija sociālo zinātņu 
jomā (vismaz 4 gadu izglītība) 
vai tam pielīdzināma izglītība 

Bakalaura profesionālais grāds 
un/vai piektā līmeņa profesionālā 
kvalifikācija sociālo zinātņu jomā 
(vismaz 4 gadu izglītība) vai tam 
pielīdzināma izglītība 

100 KP Sociālo zinātņu bakalaura 
grāds ekonomikā vai 
vadībzinātnē 

Sociālo zinātņu bakalaura grāds 

 
 
Pamatojoties uz RTU Senāta 2007.gada 29.janvāra lēmumu „Par 

precizējumiem profesionālo studiju programmu struktūrā” (17.pielikums, 
p.17.6.) studiju programmā veikti precizējumi un tā papildināta ar studiju 
projektiem (1.pielikums). 

Licence Nr. 04051-84 izdota 2007. gada 21.martā par tiesībām īstenot 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Starptautisko 
ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” (17.pielikums, p.17.7.), 
(izglītības klasifikācijas kods 42345) profesionālā maģistra grāda starptautisko 
ekonomisko sakaru vadīšanā un ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja 
kvalifikācijas iegūšanai.  

 
2.2. Studiju programmas plāna atbilstība RTU mērķiem un uzdevumiem 
 

RTU mērķis ir nodrošināt studijas un zinātniskos pētījumus tās darbības 
galvenajās zinātņu nozarēs. Studiju sistēma Rīgas Tehniskajā universitātē ir 
veidota atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās 
izglītības likumam u.c. normatīviem aktiem un noteikumiem, tā, lai maksimāli 
veicinātu studiju programmās izvirzīto mērķu sasniegšanu un atvieglotu 
uzdevumu izpildi. Studiju sistēmu augstskolā iekšēji reglamentē studentu un 
augstskolas attiecības reglamentējošie dokumenti un studiju norisi un 
organizāciju reglamentējošie dokumenti. 

Svarīgākie dokumenti, kas nosaka studentu un augstskolas attiecības ir 
ieskaitīšanas dokumenti un atsevišķs līgums par izglītības iegūšanas 
noteikumiem, kā arī darba kārtības noteikumi. 

Pamatdokumenti un pārvaldes institūcijas, kas reglamentē, vada un nosaka 
studiju norisi, kārtību un organizāciju ir: 

• Rīgas Tehniskās universitātes Satversme; 
• Augstskolas vadība un Senāts;  



 

• Fakultātes vadība un Dome; 
• Studiju programmas administrācija; 
• Studentu pašpārvalde; 
• Studiju programma; 
• Studiju kursu programmas. 

Imatrikulētajiem studentiem izsniedz RTU studentu identifikācijas kartes. 
No imatrikulācijas brīža studentam ir visas RTU studējošā tiesības, ko paredz 
Izglītības likums, Augstskolu likums, Rīgas Tehniskās universitātes Satversme 
un citi saistošie dokumenti. 

Studentiem ir iespējas apgūt papildus zināšanas, mainīt studiju formu un 
studiju programmu, ieskaitīt studiju novērtējumā citās augstākās izglītības 
studiju programmās iegūtās zināšanas, kā arī uz laiku (ne ilgāku par 2 gadiem) 
pārtraukt studijas, saglabājot attiecības ar RTU.  

Augstskolas darbību reglamentējošie normatīvie dokumenti ir pieejami 
pie programmas administrācijas un arī RTU mājas lapā internetā. 
Programma “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” tiek 
realizēta kā otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma 60 vai 
100 kredītpunktu apjomā, atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības.  

 
Katrā mācību gadā ir 2.semestri, katra semestra ilgums ir 20 nedēļas – 

16 mācību nedēļas un 4 nedēļas ilga sesija.  
Lai nodrošinātu programmai izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu, 

pirmajā studiju gadā tiek apgūti obligātie studiju priekšmeti, specializējošie, 
profesionālās sagatavošanās, humanitārie, sociālie un vadības priekšmeti. 
Pirmā studiju gada 2.semestrī tiek iekļauta arī prakse. Uzsākot studijas, studenti 
saņem īsu informatīvo materiālu, kurš satur studentam svarīgāko informāciju 
par studiju organizāciju un praktisko realizāciju, kā arī tiek organizētas grupu 
sapulces, kurās tiek izklāstīta informācija par studiju procesa organizēšanu un 
studentu tiesībām un pienākumiem. 

Lai sekmīgi organizētu studiju procesu RTU ir izveidota iekšējā 
informācijas sistēmu datu bāze „ORTUS”, kurā iekļauta arī e – studiju sistēma 
„Moodle”. Šajā sistēmā iespējams reģistrēties RTU administrācijai, 
akadēmiskajam personālam un studentiem. ORTUS sistēmas lietošana papildus 
nodrošina studējošos ar informāciju par konkrētā studiju priekšmeta apgūšanas 
prasībām un metodiskajiem materiāliem. 
 
2.3. Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 
  
 RTU darbojas iekšējā kvalitātes vadības sistēma. Studiju programmas 
kvalitāti vērtē studiju programmas administrācija, katedra, kura realizē studiju 
programmu un iesaistītās struktūrvienības, fakultātes Nozaru studiju 
programmu komisija, fakultātes Dome un RTU Senāts, kā arī fakultātes 
studējošo pašpārvalde. 
 
Augstākās izglītības studiju programmas iekšējā kvalitātes nodrošināšanas 
mehānisma darbība RTU tiek nodrošināta sekojošos līmeņos: 

1. Mācību prorektora dienesta līmenī iekšējās kvalitātes kontroli veic 
Studiju daļa. Studiju daļa veic: 



 

• RTU mācību priekšmetu (MP) reģistra uzturēšanu un kontroli, 
kas ietver sevī MP atbilstības kontroli augstākās izglītības 
programmai, tās saturam; 

• Studējošo anketēšanu universitātes līmenī. Anketēšanas mērķis ir 
noskaidrot: pirmā kursa studējošo adaptāciju universitātes 
sistēmā un studējošo apmierinātību ar studiju procesu, lekcijām, 
praktiskajām nodarbībām. Anketēšanas rezultāti pieejami RTU 
Studiju daļā; 

• Telpu un tehniskā aprīkojuma nodrošināšanu plūsmas lekcijām 
(100 – 200 vietas). 

2. RTU fakultāšu līmenis: 
• Reizi gadā augstākās izglītības programmas direktors sniedz 

atskaiti fakultātes Domei, iepriekš programmas aktualizāciju 
izvērtējot fakultātes Nozaru studiju programmu komisijā; 

• studiju programmu kvalitātes nodrošināšanai tiek piesaistīta 
fakultātēs studējošo pašpārvalžu biedri, kuri aktīvi darbojas 
augstskolas lēmējinstitūcijās: RTU Akadēmiskajā sapulcē, RTU 
Senātā, RTU Senāta komisijās un fakultātes Domē. Studējošo 
pašpārvalde veic anketēšanu, kuras rezultātā tiek noskaidrots 
studentu viedoklis un saņemti ieteikumi gan par MP realizācijas 
uzlabošanu, gan pasniedzēja darba uzlabošanas iespējām. Reizi 
gadā RTU Inženierekonomikas fakultātes studējošo pašpārvalde 
organizē Pasniedzēju gada balvu. Pasniedzēju gada balva tiek 
pasniegta vairākās nominācijās, kur pretendenti tiek izvirzīti 
pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem; 

• RTU Inženierekonomikas fakultāte rudenī nodos ekspluatācijā 
jaunu korpusu Rīgā, Meža ielā 1/7, kurā telpu un tehniskais 
aprīkojums tiks nodrošināts atbilstoši jaunākajiem standartiem, 
kas savukārt sekmēs fakultātes attīstību un paaugstinās studiju 
programmu realizācijas kvalitāti; 

3. Katedras, studiju programmas administrācijas līmenī: 
• katru semestri studiju programmas administrācija veic studiju 

programmā studējošo aptaujas par pasniedzēju darba kvalitāti un 
studiju programmas novērtējumu. Rezultāti tiek apspriesti 
studiju programmas administrācijas sēdē, katedras sēdē un 
fakultātes Domes sēdē; 

• reizi studiju gadā tiek pārskatītas studiju programmu kursu 
anotācijas un kursu programmas, metodiskie materiāli, jaunākā 
mācību literatūra un studiju darbu (referātu, kursa darbu, prakses 
atskaišu un noslēguma darbu) metodiskie norādījumi; 

• akadēmiskajam personālam tiek organizēti kursi un semināri par 
jaunākajām mācību, pedagoģiskajām metodēm, kā arī tiek 
veicināta kvalifikācijas paaugstināšanas kursu apmeklēšana; 

• akadēmiskais personāls un studiju programmu administrācija 
piedalās dažādos pieredzes apmaiņas pasākumos sadarbojoties ar 
citu valstu augstskolām, tiekoties ar nozaru pārstāvjiem un 
uzņēmējiem, kā arī savstarpēji apspriežot aktualitātes nozarē, 



 

studējošo pētnieciskos darbus un projektus, analizējot to 
rezultātus; 

• katedras nepārtraukti seko telpu un tehniskā aprīkojuma 
kvalitātes prasību atbilstībai. 

 
3. Studiju programmas apraksts 

 
3.1. Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms 
 

Studiju apjoms un ilgums parādīts 2. tabulā. 
2. tabula 

Studiju programmas apjoms un ilgums 
 

Studiju veids Studiju apjoms Studiju ilgums 
60 KP 1,5 gadi Pilna laika (dienas) 

studijām 100 KP 2,5 gadi 
60 KP 2 gadi Nepilna laika 

(neklātienes) studijām 100 KP 3 gadi 
 
Nepilna laika studijas RTU tiek organizētas saskaņā ar RTU Senāta 

lēmumu “Par nepilna laika studiju organizēšanu RTU” 26.06.2000.g. Senāta 
sēdes protokols Nr.451 (17.pielikums, p.17.8).  

Katra semestra ilgums ir 20 nedēļas, vienā studiju gadā ir divi semestri. 
 
3.2. Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi  

 Uzsākot studijas maģistra profesionālo studiju programmā 
„Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana”, jābūt iepriekš 
iegūtam:  

• bakalaura profesionālajam grādam un/vai piektā līmeņa 
profesionālajai kvalifikācijai sociālo zinātņu jomā (vismaz 4 
gadu izglītība) vai tam pielīdzināta izglītība vai 

• sociālo zinātņu bakalaura grāds. 
 
3.3. Studiju programmas īstenošanas vieta un veids 

 
Studiju programma tik īstenota Rīgā gan pilna, gan nepilna laika studijām. 

 
3.4. Programmas daļu apjomi un to laika sadalījums 
  

Maģistra profesionālo studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” programmas daļu apjomi un to laika 
sadalījums attēlots 3. tabulā. 

 
 
 
 
 



 

3. tabula 
Programmas daļu apjomi un to laika sadalījums 

 
Programmas daļa Apjoms  Apjoms  

A. Obligātie studiju priekšmeti 24 KP (40 %) 24 KP (24 %) 
B. Obligātie izvēles priekšmeti 10 KP (17 %) 18 KP (18 %) 

tai skaitā:   
1. Specializējošie priekšmeti 8 KP 8 KP 
2. Profesionālās sagatavošanas 
priekšmeti  8 KP 

3.  Humanitārie/sociālie un vadības 
priekšmeti 

2 KP 2 KP 

D. Prakse 6 KP (10 %) 32 KP (32 %) 
tai skaitā:   
1. Prakse 6 KP 6 KP 
2. Specializējošā prakse  16 KP 
3. Projektēšanas prakse  10 KP 

E. Valsts pārbaudījumi 20 KP (33 %) 26 KP (26 %) 
tai skaitā:   
1. Maģistra darbs  12 KP  
2. Maģistra darbs (ar projekta daļu)  26 KP 

Kopā : 60 KP (100 %) 100 KP (100 %) 
 

3.5. Programmas daļu apraksti 
 

A. Obligātie studiju priekšmeti 
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana; Globalizācijas 
un integrācijas procesi pasaules ekonomikā; Globālā loģistika un transports; 
Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes; Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu vadīšana; Starptautisko ekonomisko sakaru tiesiskā 
regulēšana; Muitas darbības organizēšana un kontrole; Ekonometrija. 
 
B. Obligātie izvēles priekšmeti 
• Specializējošie studiju kursi: Starptautiskās tirgzinības; pasaules 

ekonomikas attīstība; starptautiskās uzņēmējdarbības prognozēšana; 
Intelektuālā īpašuma starptautiskā aizsardzība; Starptautiskais protokols. 

• Profesionālās sagatavošanās  kursi: Eiropas Savienības organizācija un 
funkcijas; Starptautiskā konkurence; Uzņēmējdarbības loģistika 
(speckurss); Starptautiskās pārvadājumu tiesības; Nodokļu sistēma 
ārvalstīs; Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs; Kvalitātes sistēmu 
vadīšana. 

• Humanitārie/sociālie un vadības kursi: psiholoģija, pedagoģija; 
organizāciju psiholoģija; biznesa socioloģija; vadības organizācija 
uzņēmumā. 

Studiju programma paredz praksi 6 KP apjomā. Studējošajiem ar iepriekš 
iegūtu sociālo zinātņu bakalaura grādu papildus jāpraktizējas 20 KP apjomā.  



 

 Maģistra profesionālo studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” visu studiju kursu saraksts, to apjoms, 
īstenošanas plānojums un atbildīgais akadēmiskais personāls pilna laika 
(dienas) studijām dots 2. un 3. pielikumā, nepilna laika (neklātienes) studijām – 
4. un 5. pielikumā.  

Maģistra profesionālo studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” visu studiju kursu anotācijas dotas 6. 
pielikumā, studiju kursu programmas – 7. pielikumā. Studiju programmas 
realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls un tā pasniedzamie studiju kursi - 
8. pielikumā.  
 
3.6. Tiesības studiju turpināšanai 

Beidzot maģistra profesionālās studijas, tālāk izglītību var turpināt studijas 
doktorantūrā. 

 
3.7. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 

Lai piesaistītu potenciālos studentus Rīgas Tehniskā universitāte informē 
sabiedrību un popularizē sevi kopumā, to veic arī katra fakultāte atsevišķi, tai 
skaitā Inženierekonomikas fakultāte, cenšoties sniegt maksimālu informācijas 
apjomu par studiju iespējām un kvalitāti.   

Informācijas izplatīšanai par studiju programmu un iespējām studēt tiek 
izmantoti gan masu mārketinga, gan nišas mārketinga paņēmieni. Pamatā tā ir 
drukātās informācijas izplatīšana – reklāmas sludinājumi, reklāmas bukleti, 
katalogi, piedalīšanās izstādēs, piemēram, “Skola”, „Karjeras dienas” un RTU 
“Atvērto durvju” dienas.  

Tiek izmantots arī populārākais reklāmas un informācijas izplatīšanas 
veids – internets. Informāciju par studiju programmu ir iespējams atrast RTU 
mājas lapā: www.rtu.lv; RTU Inženierekonomikas fakultātes mājas lapā: 
www.ief.rtu.lv un RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta 
mājas lapā: www.sesmi.lv 

 
4. Vērtēšanas sistēma 

 
 Studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanas vērtēšanas 
sistēma atspoguļota 4.tabulā. 
 

4.tabula 
Studiju programmas mērķu sasniegšanas vērtēšanas sistēma 

 
Mērķi Vērtēšanas sistēma 

1. 2. 

1. Profesionālo studiju beidzējam jābūt 
zināšanām starptautisko ekonomisko sakaru 
organizēšanā un vadīšanā, Eiropas Savienības 
ekonomiskajā politikā, starptautisko 
ekonomisko sakaru tiesiskajā regulēšanā,  

Studentu aptauja, 
eksāmenu un ieskaišu 
rezultāti.  
 
 



 

1. 2. 

Muitas darbības organizācijā un kontrolē, 
globālajā loģistikā un transportā, pasaules 
ekonomikas attīstībā, starptautiskajā 
uzņēmējdarbībā, kā arī starptautiskajā 
protokolā. 

 

2. Profesionālo studiju beidzējam studiju 
procesā jāiegūst praktiskā darba iemaņas un 
prasmes: 

– iemaņas dažādu LR likumu, LR 
MK rīkojumu un noteikumu, 
ministriju un to struktūrvienību 
izdoto noteikumu un instrukciju 
izmantošanā; 

– prasme savienot zināšanas 
vispārējā starptautisko 
ekonomisko sakaru 
organizēšanas un vadīšanas 
teorijā ar reālo situāciju ES un 
Latvijā; 

– prasmes izmantot studiju un 
prakses laikā iegūtās zināšanas, 
izstrādājot studiju darbus, kā arī 
maģistra darbu. 

Studiju darbu, prakses 
atskaites un maģistra 
darba vērtējums. 

3. Profesionālo studiju beidzējam jābūt 
spējīgam: 

– saprast problēmas risināšanas 
mērķi, profesionāli piedalīties tā 
realizācijas projekta vadīšanā un 
izstrādāšanā, veicot 
nepieciešamos aprēķinus; 

– mācēt pielietot starptautisko 
ekonomisko sakaru organizēšanā 
un vadīšanā izmantojamos 
principus un metodes konkrēta 
uzņēmuma praktiskajā darbībā; 

– nepārtraukti paaugstināt savas 
profesionālās zināšanas. 

Profesionālo studiju 
beidzēju, darba devēju 
aptaujas un 
atsauksmes. 

 
Studentu zināšanu vērtēšanas pamatā ir otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības standarta prasības (LR MK 2001.gada 20.novembra 
noteikumu Nr.481 punkti 29 - 32).  

Studentu zināšanu vērtējuma rezultāti divreiz mācību gadā tiek apspriesti 
Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras 
sēdēs, tos apkopo un vērtē arī programmas administrācija un tie kalpo par 
pamatu tālākai mācību procesa pilnveidošanai. 

Izglītības vērtēšanas pamatprincipi studiju programmā ir: 
• pozitīvo sasniegumu summēšanas princips; 



 

• pārbaudes obligātuma princips; 
• vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips; 
• vērtēšanas formu dažādības princips; 
• pārbaudījuma pieejamības princips. 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite, 

kas jākārto katra studiju kursa noslēgumā. Pārbaudījuma forma ir noteikta 
studiju programmā.  

  Eksāmenu pieņem studiju kursa mācībspēks vai cits attiecīgās 
struktūrvienības vadītāja norīkots mācībspēks.  

Ieskaitē programmas apguve tiek vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā – 
“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Ieskaiti pieņem studiju kursa mācībspēks.  

Bez noslēguma pārbaudījuma katrā studiju kursā ir iespējami arī kārtējie 
pārbaudījumi – kontroldarbi, uzstāšanās semināros, studiju patstāvīgie darbi 
u.c. Šie kārtējie pārbaudījumi ir noteikti studiju kursu programmās.  

Prakse tiek vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā – “ieskaitīts” vai 
“neieskaitīts”.  

Prakses vērtējumu dod prakses vadītājs un prakses aizstāvēšanas komisija, 
pieņemot prakses atskaišu aizstāvēšanu un izvērtējot prakses uzņēmuma 
atsauksmi.  

Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu un praksi, ja 
vērtējums nav bijis mazāks par 4 (gandrīz viduvēji) vai “ieskaitīts”. 

Lai nodrošinātu studentu informētību par studiju kursu noslēguma 
pārbaudījumu nosacījumiem un prasībām, par prakses programmām un prakses 
atskaites aizstāvēšanas prasībām: 

• studiju kursu noslēguma pārbaudījumu nosacījumi, prasības un 
jautājumi ir pieejami pie programmas administrācijas un 
mācībspēkiem; 

• pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi studentam tiek 
izskaidroti studiju kursa pirmajā nodarbībā. 

 
Programmas apguvi noslēdz Valsts pārbaudījums, kurš tiek vērtēts 

desmit ballu skalā un ietver maģistra darba aizstāvēšanu. Aizstāvot maģistra 
darbu vērtēšanas kritēriji ir: 

• teorētisko zināšanu un pieredzes sistematizācija, nostiprināšana un 
paplašināšana; 

• patstāvīga literatūras un citu informatīvo avotu apguve, t.sk. 
svešvalodās; 

• uzdevumu teorētiskās nostādnes un pētāmās problēmas risināšanas 
prasme, kas ietver atsevišķus un kompleksus kopsavilkumus un 
novitātes elementus; 

• aktuālas lietišķās problēmas analīze; 
• praktisku risinājumu izstrādāšana;   
• patstāvīga lietišķā pētījuma veikšanas iemaņu un iegūto praktisko 

rezultātu aizstāvēšanas spēju attīstība un nostiprināšana. 
Diplomu par otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (9. un 10. 

pielikums) saņem students, kurš ir apguvis programmu un nokārtojis valsts 
pārbaudījumu, iegūstot tajā vērtējumu – ne mazāku par 4 (gandrīz viduvēji).  



 

Šāda vērtēšanas sistēma RTU darbojas no 2001./2002.mācību gada, un tā 
ir sevi attaisnojusi, panākot augstāku studentu zināšanu un prasmju līmeni, kā 
arī studējošo sekmju labāku pārskatāmību un vērtējumu atbilstību prasmēm un 
zināšanām. 

Studējošo sekmība un rezultāti tiek regulāri analizēti un apspriesti 
programmas administrācijas sēdēs, katedras sēdē, maģistra darbu aizstāvēšanas 
rezultāti arī IEF Domes sēdēs. 
 

5. Programmas praktiskā īstenošana 
 

Programmas realizāciju pamatā koordinē un vada Inženierekonomikas 
fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru transporta ekonomikas un 
loģistikas katedra, savukārt, saturu un kvalitāti nodrošina institūti un katedras. 
Mācību procesa nodrošināšanā piedalās sekojošas struktūrvienības:   

• Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (SESMI) 
o Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas 

un loģistikas katedra; 
o Muitas un nodokļu katedra; 
o SESMI Valodu docētāju grupa; 

• Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts; 
o Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra; 
o Ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšanas katedra; 
o Uzņēmējdarbības un cilvēku resursu vadīšanas katedra; 

• Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts; 
o Ekonomikas teorijas un tautsaimniecības katedra; 
o Starptautiskās un reģionālās ekonomikas katedra; 

• Darba un civilās aizsardzības institūts; 
• Humanitārais institūts; 
• Inženiermatemātikas katedra. 

 
Institūti un tajos ietilpstošās katedras nodrošina mācību metodisko darbu: 

izveido un atjauno studiju kursu programmas, nodrošina atbilstošo studiju 
kursu pasniegšanu, maģistra darbu vadīšanu un aizstāvēšanu un citus mācību 
metodiskos darbus. 

Programmas realizācijas nodrošināšanā tiek iesaistīts arī atbilstošs 
tehniskais un saimnieciskais personāls. 

Katra studiju kursa apguves laikā studentam ir jānokārto studiju 
priekšmeta programmā noteiktie kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi un/vai 
studiju patstāvīgie darbi. Studiju priekšmeta apguve noslēdzas ar 
pārbaudījumu – ieskaiti vai eksāmenu.  

Pie eksāmena tiek pielaisti tikai tie studenti, kas izpildījuši visas studiju 
priekšmeta programmā noteiktās prasības (nokārtojuši kontroldarbus, studiju 
patstāvīgos darbus u.c.). Pretējā gadījumā studentam nav tiesības kārtot 
eksāmenu. Pārbaudījumu vērtējumi tiek reģistrēti ieskaišu grāmatiņā un 
eksaminācijas lapā. 



 

Nodarbību sarakstā vai eksāmenu grafikā plānotajā laikā nenokārtotais 
noslēguma pārbaudījums ir studiju parāds. Studiju parādu kārtošanas noteikumi 
un kārtība ir reglamentēti ar atbilstošiem Senāta lēmumiem. 

Lai students tiktu pielaists pie gala pārbaudījumiem, jābūt nokārtotiem 
visiem studiju programmā noteiktajiem studiju kursa noslēguma 
pārbaudījumiem.  

Maģistra darba tematu izvēlas students, un to izvērtē katedras sēdē un 
apstiprina ar fakultātes Dekāna rīkojumu. Maģistra darbu students izstrādā 
patstāvīgi, studiju pēdējā semestrī, konsultējoties ar darba zinātnisko vadītāju. 

Mācību process tiek organizēts auditorijās, datorzālēs un prakses vietās. 
Auditorijās un datorzālēs notiek teorētiskās un praktiskās nodarbības, bet 
prakses vietās – iegūto zināšanu nostiprināšana un speciālista praktisko iemaņu 
iegūšana. 

Notikuši ievērojami uzlabojumi mācību procesa nodrošināšanā un 
modernizācijā. Auditoriju telpas ir pilnībā izremontētas, apgādātas ar jaunām 
mēbelēm, uzstādīti datori un projektori. Studentu rīcībā ir datorzāles, kopētāji. 
Studenti var strādāt arī ar periodiskiem izdevumiem un mācību literatūru, ir 
pieejams internets. 

Maģistra profesionālo studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” studējošie pētnieciskā darba iemaņas iegūst, 
strādājot ar literatūru un internetā, kas nepieciešams, lai varētu sekmīgi 
izstrādāt studiju darbus un maģistra darbu. Studenti pastāvīgi ir iesaistīti 
pētnieciskā darbā, tam nepieciešamās iemaņas iegūstot konsultējoties ar 
pasniedzējiem un izmantojot bibliotēkā pieejamo zinātnisko un periodisko 
literatūru, strādājot ar datu bāzēm un citiem elektroniskajiem resursiem 
internetā. 

Akadēmiskais personāls pētnieciskā darba un kvalifikācijas celšanas laikā 
iegūtās atziņas iestrādā mācību procesā. Studentiem ir iespēja uzstāties un 
publicēt sava zinātniskā darba rezultātus ikgadējās RTU studentu zinātniskās 
un tehniskās konferences ietvaros.   

 
6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 

 
6.1. Atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam un 
profesijas standartam 
 

Studiju programma izveidota saskaņā ar LR MK 2001. gada 20. 
novembra noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu” (17.pielikums, p.17.2.) un ar RTU Senāta 
2002. gada 29. aprīļa sēdes lēmumu protokols Nr. 467 „Par otrā līmeņa 
profesionālo studiju programmu struktūru” (17.pielikums, p.17.3.) un RTU 
Senāta 2007. gada 29. janvāra lēmumu „Par precizējumiem profesionālo studiju 
programmu struktūrā” (17.pielikums, p.17.6.). 

Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības 
standartam parādīta 5.tabulā. 

 
 

 



 

5.tabula 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas  
„Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana”  

atbilstība valsts standartam 
 

LR MK noteikumu Nr.481 
prasības 

Maģistra studiju programma  
„Starptautisko ekonomisko sakaru 

organizēšana un vadīšana” 
1. 2. 

Izpildot uzņemšanas prasības 
attiecīgajā maģistra 
programmā, maģistra 
programmā var imatrikulēt 
izglītojamos ar iepriekš iegūtu 
profesionālo bakalaura grādu 
vai akadēmiskā bakalaura 
grādu, vai profesionālo 
kvalifikāciju, kura iegūta, 
pabeidzot vismaz četru gadu 
studiju programmu 

Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību: 
1) Bakalaura profesionālais grāds un/vai 

piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija 
sociālo zinātņu jomā (vismaz 4 gadu 
izglītība) vai tam pielīdzināma izglītība; 

2) sociālo zinātņu bakalaura grāds. 

 

Maģistra programmas apjoms 
ir vismaz 40 kredītpunktu. 
Profesionālo programmu 
apjoms ir vismaz 40 
kredītpunkti 

1) Maģistra profesionālās programmas 
apjoms ir 60 KP; 

2) Maģistra profesionālās programmas 
apjoms ir 100 KP. 

Kopējais studiju ilgums 
profesionālās augstākās 
izglītības maģistra grāda 
ieguvei ir vismaz pieci gadi. 
Kopējais studiju ilgums 
profesionālās kvalifikācijas 
iegūšanai ir vismaz četri gadi 

1) ar iepriekš iegūtu vismaz 4 gadu augstāko 
profesionālo izglītību: 
1,5 gads – pilna laika studijas; 
2 gadi – nepilna laika studijas; 

2) ar iepriekš iegūtu vismaz 3 gadu augstāko 
akadēmisko izglītību: 
2,5 gads – pilna laika studijas; 
3 gadi – nepilna laika studijas. 

Studiju kursi, kas nodrošina 
jaunāko sasniegumu apguvi 
nozares teorijā un praksē un 
kuru apjoms ir vismaz 7 
kredītpunkti 

1) Specializējošie priekšmeti 8 KP 
2) Specializējošie priekšmeti 8 KP 

Pētnieciskā darba, jaunrades 
darba, projektēšanas darba un 
vadībzinātņu kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 5 
kredītpunkti 

 

 

1) Vadībzinātņu kursi – 8 KP 
2) Vadībzinātņu kursi – 8 KP 



 

1. 2. 

Pedagoģijas un psiholoģijas 
studiju kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 2 kredītpunkti 

1) Humanitārie / sociālie un vadības 
priekšmeti – 2 KP 
2) Humanitārie / sociālie un vadības 
priekšmeti – 2 KP 
 

Nozares teorētiskie un 
profesionālās specializācijas 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 4 
kredītpunkti. 

 
2) Profesionālās sagatavošanas kursi - 8 KP 

Prakse, kuras apjoms ir vismaz 
6 kredītpunkti. 
Prakse, kuras apjoms ir vismaz 
26 kredītpunkti. 

1) Prakses apjoms ir 6 KP; 
2) Prakses apjoms ir 32 KP: 
• prakse 6 KP; 
• specializējošā prakse 16 KP; 
• projektēšanas prakse 10 KP. 

Valsts pārbaudījums, kura 
sastāvdaļa ir maģistra darba 
vai diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrādāšana 
un aizstāvēšana un kura 
apjoms ir vismaz 20 
kredītpunktu. 
Valsts pārbaudījums, kura 
sastāvdaļa ir diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrādāšana 
un aizstāvēšana un kura 
apjoms ir vismaz 10 
kredītpunktu. 

1) Maģistra darbs – 20 KP 
2) Maģistra darbs (ar projekta daļu) – 26 KP 

Pēc maģistra programmas 
apguves piešķir profesionālo 
maģistra grādu nozarē, 
starpnozarē, kopnozarē vai 
profesijā. 

1) Maģistra profesionālais grāds starptautisko 
ekonomisko sakaru vadīšanā 

Maģistra programmā 
izglītojamie ar iepriekš iegūtu 
akadēmisko bakalaura grādu 
iegūst piektā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju. 

2) Maģistra profesionālais grāds starptautisko 
ekonomisko sakaru vadīšanā un ārējo 
sakaru struktūrvienības vadītāja 
kvalifikācija 

 
Maģistra profesionālās studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 

sakaru organizēšana un vadīšana” noslēgumā tiek piešķirts profesionālais 
maģistra grāds starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā un 5. līmeņa 
profesionālā kvalifikācija – ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs. 

Maģistra programmas saturs veidots saskaņā ar atbilstošo profesijas 
standartu un izpildot tā prasības. Studiju programmas atbilstība profesijas 
standartam attēlota 6. tabulā. 

 
 



 

6. tabula 
Maģistra profesionālo studiju programmas 

„Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” 
atbilstība profesijas standartam 

 

Zināšanu līmenis Profesijas standartā 
„Ārējo sakaru 

struktūrvienības 
vadītājs” noteiktas 

zināšanas 

izpratne pielietošana 

Maģistra profesionālo studiju 
programmas priekšmeti 

1. 2. 3. 4. 

VADĪBZINĀTNE 
(organizāciju 
vadīšana, personāla 
vadība, projektu 
vadīšana, lietvedība) 

 X Kvalitātes sistēmu vadīšana; 

Vadības organizācija uzņēmumā; 

Eiropas Savienības līdzfinansēto 
projektu vadīšana; 

Organizāciju psiholoģija. 

EKONOMIKA 
(ekonomikas teorijas 
pamati, starptautiskās 
ekonomiskās 
attiecības, 
mārketings, ES valstu 
tautsaimniecības 
specifika, 
uzņēmējdarbība, 
grāmatvedības 
pamati) 

 X Starptautisko ekonomisko sakaru 
organizēšana un vadīšana; 

Globalizācijas un integrācijas 
procesi pasaules ekonomikā; 

Globālā loģistika un transports; 

Eiropas Savienības ekonomiskās 
politikas aktualitātes; 

Eiropas Savienības līdzfinansēto 
projektu vadīšana; 

Muitas darbības organizēšana un 
kontrole; 

Ekonometrija; 

Starptautiskās tirgzinības; 

Pasaules ekonomikas attīstība; 

Starptautiskās uzņēmējdarbības 
prognozēšana; 

Eiropas Savienības organizācija un 
funkcijas; 

Starptautiskā konkurence; 

Uzņēmējdarbības loģistika 
(speckurss); 

Nodokļu sistēma ārvalstīs. 

 

 

 

 

 

 



 

1. 2. 3. 4. 

TIESĪBU 
ZINĀTNE (tiesību 
pamati, 

starptautiskās publiskās 
un privāttiesības, 
salīdzināmās tiesības) 

 X Starptautisko ekonomisko sakaru 

tiesiskā regulēšana; 

Intelektuālā īpašuma starptautiskā 
aizsardzība; 

Starptautiskās pārvadājumu 
tiesības; 

Nodokļu sistēma ārvalstīs; 

Muitas likumdošana Latvijā un 
ārvalstīs. 

SABIEDRISKĀS 
ATTIECĪBAS 
(organizācijas tēla 
veidošana, sadarbība ar 
plašsaziņas līdzekļiem) 

 X Biznesa socioloģija; 

Organizāciju psiholoģija; 

Vadības organizācija uzņēmumā; 

Starptautiskais protokols. 

VALODNIECĪBA 
(dzimtās valodas runas 
un rakstu kultūra; 
lietišķā komunikācija 
angļu valodā; 
tulkošana, dokumentu 
sastādīšana dzimtajā un 
angļu valodā; franču 
/vācu/ zviedru / krievu 
valodas pamati) 

 X Starptautiskais protokols; 

Pedagoģija. 

SASKARSMES 
PSIHOLOĢIJA 
(starppersonu 
saskarsme, 
multikultūru 
saskarsme) 

 X Psiholoģija; 

Pedagoģija; 

Starptautiskais protokols; 

Organizāciju psiholoģija; 

Vadības organizācija uzņēmumā. 

POLITIKA  
(politika mūsdienu 
pasaulē, ES valstu 
iekšpolitika un 
ārpolitika, politiskā 
kultūra) 

 X Eiropas Savienības organizācija un 
funkcijas; 

Eiropas Savienības ekonomiskās 
politikas aktualitātes; 

Starptautiskais protokols; 

Muitas likumdošana Latvijā un 
ārvalstīs. 

KULTŪRA (estētika, 
etnokultūra,) 

 X Organizāciju psiholoģija; 

Biznesa socioloģija; 

Starptautiskais protokols. 

PRAKTISKĀ 
FILOSOFIJA  
(lietišķā etiķete un 
protokols, profesionālā 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Starptautiskais protokols; 

Intelektuālā īpašuma starptautiskā 
aizsardzība. 

 



 

 1. 2. 3. 4.  

ētika, retorika)    

EKOLOĢIJA UN 
VIDES 
AIZSARDZĪBA 

X  Globālā loģistika un transports; 

Eiropas Savienības līdzfinansēto 
projektu vadīšana; 

Starptautisko pārvadājumu 
tiesības; 

Kvalitātes sistēmu vadīšana. 

INFORMĀCIJAS 
TEHNOLOĢIJAS 

 X Ekonometrija; 

Uzņēmējdarbības loģistika 
(speckurss). 

 
 Maģistra profesionālo studiju programma „Starptautisko ekonomisko 
saraku organizēšana un vadīšana” atbilst profesijas standartā noteiktajām 
prasībām.  
 
6.2. Darba devēju aptaujas 
 

Aptauja tika veikta LR Ekonomikas ministrijā, Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kamerā un SIA „Kuehne+Nagel Latvia”. Aptaujas rezultāti (17. 
pielikums, p.17.9.) parādīja, ka darba devēji pozitīvi novērtē studiju 
programmas aktualitāti, tās nozīmīgumu no Latvijas tautsaimniecības interešu 
viedokļa. Uzskata, ka to ir lietderīgi īstenot RTU Inženierekonomikas fakultātē. 
Darba devēji arī atzīmē, ka attīstoties uzņēmējdarbībai un Latvijas ārējiem 
ekonomiskajiem sakariem, perspektīvā (vismaz tuvākos sešus - desmit gadus) 
būs nodrošināts pieprasījums pēc programmas absolventiem. 

Kopš 2004.gada RTU katru gadu tiek organizētas „RTU Karjeras dienas”. 
Šī pasākuma mērķis ir informēt sociālo un tehnisko zinātņu studentus par 
nozaru uzņēmumiem, satuvināt studentus un potenciālos darba devējus. 
Vienlaicīgi RTU Karjeras dienas parāda situāciju darba tirgū, pieprasījumu pēc 
nozaru speciālistiem. Katru gadu palielinās to uzņēmumu skaits, kurus interesē 
tieši Starptautisko ekonomisko sakaru speciālisti.  

 
 

7. Studējošie 
 
7.1. Studējošo skaits programmā 
 

Uzņemšana studiju programmā pirmo reizi tika realizēta 2007./2008. 
mācību gadam, līdz ar to 2. un 3. kursā šobrīd nav studējošo. Pašreiz 
programmā 1. kursā studē 7 studenti, no tiem: 

• pilna laika studenti - 7; 
• nepilna laika studenti – 0. 

 
7.2. Pirmā kursā imatrikulēto skaits  

 



 

2007./2008. studiju gadā pirmajā kursā imatrikulēti 9 studenti: 9 pilna 
laika studijām (pēc pirmā studiju semestra eksmatrikulēti 2 studējošie) un 0 
nepilna laika studijām. 

 
7.3. Absolventu skaits 
 

 Pirmais izlaidums notiks 2009.gadā.  
 Līdz šim starptautisko ekonomisko sakaru speciālisti tika sagatavoti 
maģistra akadēmisko studiju programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
virzienā „Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana”, uz kuras bāzes izveidota 
maģistra profesionālo studiju programma „Starptautisko ekonomisko sakaru 
organizēšana un vadīšana”. Ir izmantota akadēmiskās studiju programmas 
īstenošanas ilggadīgā pieredze, jo akadēmiskā programma pastāv jau kopš 
1997. gada un ir divas reizes starptautiski akreditēta – 2000.g. un 2003.g. 
Pēdējos sešos gados (laikā no 2002. līdz 2007.gadam) akadēmisko programmu 
novirzienā „Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana” ir beiguši 130 studenti. 
Vienmēr ir bijis konkurss, iestājoties programmā, un programmas absolventi 
vienmēr ir bijuši pieprasīti darba tirgū.   
 
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 

 
Studējošo aptaujas notiek divējādi un neatkarīgi viena no otras: 

• studējošo aptauju veic studiju programmas administrācija; 
• studējošo aptauju veic fakultātes studējošo pašpārvalde. 

Studiju programmas administrācijas studējošo aptaujas anketas 
(11.pielikums) ir izveidotas tā, lai studentu sniegtās atbildes palīdzētu novērtēt 
studiju kursu un mācībspēka darba kvalitāti, kā arī dod iespēju studentiem 
izteikt savu viedokli un sniegt priekšlikumus pasniedzēja darbības uzlabošanai 
un konkrētā studiju kursa programmas pilnveidošanai.  

Aptaujas anketas studējošie aizpilda vienu reizi studiju semestrī, 
novērtējot katru studiju priekšmetu un pasniedzēju konkrētajā studiju kursā. 
Anketas tiek aizpildītas anonīmi, lai sniegtie atbilžu varianti nevarētu ietekmēt 
pasniedzēja attieksmi pret konkrēto studentu vai studentu grupu un tiktu 
sasniegts galvenais aptaujas mērķis – saņemt studentu objektīvu vērtējumu. 

Aptaujas anketas ietver jautājumus par konkrētā studiju kursa mācību 
literatūras pieejamību, pasniedzēja vērtēšanas kritērijiem, darba kultūru un 
kvalitāti, studentu tiesību ievērošanu nodarbību laikā, studenta patstāvīgajam 
darbam veltīto laiku un mācību disciplīnu. Anketas nobeiguma daļa ir 
paredzēta studentu priekšlikumiem un ierosinājumiem studiju priekšmeta un 
pasniedzēja darba kvalitātes uzlabošanai. 

Maģistra profesionālo studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” studējošo aptaujā piedalījās 7 studneti (100% 
no studiju programmā studējošiem). Aptaujas rezultāti liecina par to, ka 98% 
pasniedzēju uzsākot studiju priekšmetu iepazīstina studentus ar prasībām 
studiju kursa apguvei un vērtēšanas sistēmu konkrētajā studiju priekšmetā. 
Studējošie norādījuši, ka 35% pasniedzēji labi un 63% ļoti labi sagatavojušies 
nodarbībām, konkrētā studiju kursa viela nedublējās ar citu studiju kursu vielu,  
pasniedzēji tēmas izklāsta loģiski, saprotami un rosina studentu domāšanu. 



 

60% gadījumu pasniedzējs kursa laikā aptvēra visu paredzētu vielu un 
nodarbību laiks tika lietderīgi izmantots (aptaujā tika iekļauti arī 2007./08. 
studiju gada pavasara semestra studiju priekšmeti). Līdz ar to studenti atzīmēja, 
ka šobrīd nav iespējams izvērtēt vai kursa laikā tiks aptverta visa paredzētā 
viela. Rudens semestrī 97% gadījumu tika aptverta visa paredzētā viela. 
Pavasara semestrī līdz šim brīdim viela tiek apgūta atbilstoši studiju kursu 
programmām, ievērojot tam paredzēto nodarbību skaitu un tēmas. 83% 
pasniedzēji studiju kursa ietvaros atspoguļo jaunākos nozares sasniegumus un 
problēmas. Studentu aptaujas rezultāti liecina, ka ir zināmas problēmas ar 
mācību literatūru. Pasniedzēju ieteiktā literatūra 90% gadījumu ir noderīga, bet 
grūti pieejama. Bibliotēkās nav pietiekams skaits nepieciešamo avotu, kā arī 
vairākās jomās nav mācību līdzekļu latviešu valodā. Studenti atzinīgi 
novērtējuši pasniedzējus, kuri paši sagatavojoši mācību līdzekļus un/vai izdales 
materiālus studiju priekšmetu apgūšanai. Galvenie ieteikumi studiju 
programmas uzlabošanai no studentu puses saistīti ar papildus svešvalodu 
iekļaušanu studiju programmā, mācību literatūras vienību skaita palielināšanu. 
Atsevišķiem pasniedzējiem ieteikums vairāk izmantot audiovizuālos uzskates 
līdzekļus un datoru, projektoru, kā arī ievietot mācību materiālus RTU iekšējās 
informācijas sistēmā ORTUS.  

RTU Maģistra profesionālo studiju programmā „Starptautisko 
ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” studējošie iepriekš izglītību 
ieguvuši citās augstskolās, atšķirīgās bakalaura līmeņa studiju programmās. 
Līdz ar to studenti kā problēmu norāda iepriekšējo sagatavošanas līmeni. 
Vairākos studiju priekšmetos trūkst priekšzināšanas, nepieciešams vairāk laika 
mājas darbu, praktisko darbu un kontroldarbu sagatavošanai.  

 
 Studējošo aptaujas anketu rezultāti tiek analizēti studiju programmas 
administrācijas, katedras sēdēs un institūta sēdēs, nepieciešamības gadījumā 
piesaistot studējošo pašpārvaldes pārstāvjus. Studējošo aptaujas anketas un to 
rezultāti pieejami pie studiju programmas administrācijas. 
 Fakultātē studējošo pašpārvalde regulāri veic studentu aptaujas par 
studiju procesa kvalitāti, pasniedzēju darba kvalitāti un citiem ar studiju 
procesa organizāciju saistošiem jautājumiem. Aptauju rezultāti tiek iesniegti 
IEF fakultātes dekānam un apspriesti fakultātes Domes sēdē. Studējošo 
aptaujas anketas pieejamas IEF Studējošo pašpārvaldes birojā, Meža ielā 1/7 – 
110.kab. 
 
7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 

 
Aptaujas pagaidām netika veiktas, jo šajā studiju programmā vēl nav 

absolventu. Tās tiks organizētas atbilstoši fakultātē iedibinātajai kārtībai, 
izmantojot absolventu aptaujas anketas (12.pielikums.). 
 
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 
Studējošie savu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā var realizēt 

tieši – izsakot savas vēlmes tiešajam mācību priekšmeta pasniedzējam, katedru 
vadītājiem, programmas direktoram vai ar studentu pašpārvaldes palīdzību, 



 

kuras pārstāvji ir Inženierekonomikas fakultātes Domes sastāvā, RTU Senāta 
un RTU Senāta komisiju locekļi, kā arī RTU Akadēmiskās sapulces locekļi. 

Īpaša nozīme ir studējošo aptaujām, kuras regulāri tiek organizētas un 
objektīvi parāda studentu viedokli gan par konkrētu studiju kursu, gan par 
studiju procesa organizāciju.  

 
8. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais 

personāls 
 
8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 

Studiju programmas realizācijā piedalās 24 mācībspēki no dažādiem institūtiem 
un katedrām. No tiem 92 % ir vēlēts akadēmiskais personāls. 

63% no mācībspēkiem ir ar doktora zinātnisko grādu, pārējie ir ar 
maģistra akadēmisko grādu, kā arī savas nozares profesionāļi ar maģistra grādu 
vai profesionālo kvalifikāciju.  

No mācībspēkiem, kas nodrošina studiju procesu, 33% ir profesori, 13% - 
asociētie profesori, 13% - docenti, 13% - praktiskie docenti, 21% - lektori un 
7% - asistenti. 

Mācībspēku saraksts dots 13.pielikumā. 
Maģistra profesionālo studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 

sakaru organizēšana un vadīšana” realizācijā piedalās zinātņu doktori un lektori 
vai augsti kvalificēti profesionāļi ar atbilstošu darba pieredzi, kuru 
raksturojošie rādītāji parādīti katra dzīves un darba gājumā 14. pielikumā. 
 Studiju programmā iesaistītais akadēmiskais personāls atbilst studiju 
priekšmetu īstenošanas prasībām. Par to liecina raksturojuma rādītāji 7. tabulā, 
kā arī dzīves un darba gājuma apraksts un mācībspēku zinātniskās un 
metodiskās izstrādes, to piedalīšanās starptautiskās, RTU un IEF organizētajās 
zinātniskās un metodiskās konferencēs.  

7. tabula 
Akadēmisko personālu raksturojošie rādītāji 

 

Nr.p.k. Rādītāji Skaits, cilv. 
Procentuālā 

attiecība 
1. Amati:   
  Profesori 8 33 
  Asociētie profesori 3 13 
  Docenti 3 13 
  Praktiskie docenti 3 13 
  Lektori 5 21 
  Asistenti 2 7 
 Kopā: 24 100 

2.  Zinātniskie grādi:   
  Zinātņu doktori 15 63 
  Maģistri 9 37 
  Kopā: 24 100 

3. Pēc vecuma:   



 

  Līdz 30 5 20 
  31 – 40 4 15 
  41 – 50 5 20 
  51 – 60 5 20 
  Virs 60 6 25 
 Kopā: 24 100 

 
Kopumā dati liecina par atbilstošu mācībspēku kvalifikāciju un spējām 

nodrošināt studiju kursu kvalitāti. 
 
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība 
 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas 
priekšmetu īstenošanai, par ko liecina personāla dzīves un darba gājumu 
apraksts (14.pielikums).  

Par akadēmiskā personāla kvalifikācijas līmeni liecina arī pasniedzēju 
aktīvā zinātniskā darbība. Tā fakultātes akadēmiskais personāls laika periodā 
no 2002.gada ir piedalījies 4 LZP grantu izpildē, tai skaitā: 
1. Nr. 01.0566 „Informācijas tirgus attīstības modelēšana”, skat. „LZP 

Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni”, Nr.7 – Rīga, 
2002. – 82. – 87. lpp.; Nr.8 – Rīga, 2003. – 84. – 90.lpp. 

2. Nr. 04.0567 „Makroekonomisko procesu stohastiskā modelēšana”, skat. 
„LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni”, Nr.8. 
–Rīga, 2003. – 117. – 119.lpp. 

3. Nr.04.1026 „Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas 
uzņēmējdarbības attīstībā”, skat. „LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 
galvenie pētījumu virzieni”,  Nr.9 – Rīga, 2004. – 92. – 97. lpp. 

4. Nr. 04.1233 „Latvijas makroekonomika nepārtraukta laika modeļa 
izstrādāšana”, skat. „LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie 
pētījumu virzieni”, Nr.10 – Rīga, 2004. – 121. – 123.lpp., Nr.12 – Rīga, 
2007. – 155. – 156.lpp. 

Fakultātes mācībspēki aktīvi piedalās arī dažādos citos zinātniskos 
pētījumos -  ES programmās, ministriju un pašvaldību pasūtītos pētījumos, 
RTU zinātniskajos projektos.  

  Mācībspēki savas zinātniskās izstrādes ir apkopojuši daudzās zinātniskās 
publikācijās, t.sk. ārzemju izdevumos. Dažas no nozīmīgākajām publikācijām 
2006.g. un 2007.g.: 
1. M.Grassini, R.Počs, G.Pinke, L.Neiders. Overview of the Latvian 

Economy in the Context of the Development of the Multisectoral 
Makroeconomic Model of Latvia.  Acta Universitatis Lodziensis. Folia 
198. Inforum Models for the New EU Members. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Lodzkiego.  Lodz, 2006. pp.87.-109. 

2. Didenko K., Ketners K. Nodokļu politikas ekoloģiskie aspekti // RTU 
zinātniskie raksti. 3.sēr., Ekonomika un uzņēmējdarbība (Uzņēmējdarbība 
un vadīšana).  – 15.sēj. (2007), 39.-46.lpp. 

3. V.Ozoliņa, R.Počs. Latvijas iedzīvotāju un nodarbināto skaita 
prognozēšana (lietojot ekonometriskos modeļus). RTU zinātiskie raksti. 3. 



 

sērija, 13.sējums „Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija 
un prakse”, Rīga, RTU, 2006. 87.-97.lpp. 

4. Р.Почс, Е.Царков, Н.Гутманис. Об ассимптотической стационарности 
GARCH(p,q) процесса. Материалы международной научно - 
практической конференции. Україна, Чернiвцi: Рута, 2006. c.99-102. 

5. Velga Ozoliņa, Remigijs Počs. Short- and Long-term Forecasting of 
Population in Latvian Macro- and Multisectoral Models. Recent 
Developments in INFORUM-tipe Modeling. Lodz University Press. Lodz, 
2007. pp. 129.-140. 

6. Ozoliņa V., Počs R. Elektroenerģijas patēriņa prognozēšana Latvijā 
(lietojot ekonometriskos modeļus). RTU zinātniskie raksti. 3. sērija,  
14.sējums “Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un 
prakse”, Rīga, RTU, 2007. 94.-107.lpp. 

7. Komkova J., Počs R. Uzņēmuma risku vadīšanas modeļu veidošanas 
problēmas, izmantošanas priekšrocības un trūkumi. RTU zinātniskie raksti. 
3. sērija, 14.sējums “Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: 
teorija un prakse”, Rīga, RTU, 2007. 63.-69.lpp. 

8. Počs R., Carkovs J., Buiķis, Ajevskis V.. Latvijas makroekonometriska 
nepārtraukta laika modeļa izstrādāšana. LZP Ekonomikas un juridiskās 
zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006.g. Nr.12, LZP Ekonomikas un 
juridiskās zinātnes Ekspertu komisija. Rīga, 2007. 155.-156.lpp. 

9. Ketners K., Krastiņš A., Zvidriņa S. Latvijas finanšu politikas 
novērtēšanas principi un valsts drošības kritēriji // RTU zinātniskie raksti. 
3. sēr., Ekonomika un uzņēmējdarbība (Tautsaimniecība: teorija un 
prakse). – 14.sēj. (2007), 34.-42.lpp. 

10. Magidenko A., Ketners K. Inovāciju aktivitāšu efektivitātes novērtēšana // 
RTU zinātniskie raksti. 3.sēr., Ekonomika un uzņēmējdarbība 
(Uzņēmējdarbība un vadīšana).  – 15.sēj. (2007), 68.-76.lpp. 

11. Patlin P. Circural Routes Optimization for Cities with Intensive Traffic // 
In: Proc. of 6th Int. Conf. „Engineering for Rural Development”, Jelgava, 
Latvia, May 24-25, 2007.  – p.340-344. 

12. N.Sprancmanis, P.Patļins. Preču fiziskās sadales organizēšana intensīvas 
satiksmes apstākļos. RTU zinātnisko rakstu 3.sērija, 12.sējums, Rīga, 
RTU, 2006. 125-133.lpp. 

 
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstību apliecina daudzie sagatavotie 
metodiskie materiāli studiju procesa nodrošināšanai studiju kursiem. Pēdējo 
gadu svarīgākie no tiem: 

1. I.Pucens. Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana. 
Mācību līdzeklis. Rīga, RTU, 2008. 152 lpp. 

2. P.Patļins. Starptautisko pārvadājumu vadīšana. Mācību līdzeklis. Rīga, 
RTU, 2008. 87 lpp. 

3. A.Gulbis, A.Čevers. Muitas darbības pamati. Mācību līdzeklis. Rīga, 
RTU, 2007. 234 lpp. 

4. Nolikums par maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu. Rīga, RTU, 
2000, 2006 (R.Počs, A.Landsbergs, A.Krastiņš, N.Sprancmanis). 



 

5. Nolikums par maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu (maģistra 
profesionālā grāda iegūšanai). Rīga, RTU, 2006 (R.Počs, A.Landsbergs, 
A.Krastiņš, N.Sprancmanis). 

6. R.Počs, V.Ozoliņa. Makroekonomisko procesu modelēšana. Lekciju 
konspekts. RTU, 2007. 70 lpp. 

7. N.Sprancmanis. Uzņēmējdarbības loģistika. Mācību grāmata. Rīga, 
RTU, 2005. 300 lpp. 

8. R.Počs. Kvantitatīvās metodes ekonomikā un vadīšanā. Mācību 
līdzeklis. RTU, 2003. 148 lpp. 

9. Judrupa Eiropas valstu ekonomika. Rīga, RTU izdevniecība, 2007. 332 
lpp. 

10. I.Geipele, K.Fedotova. Stratēģiskie pārvaldības lēmumi: preces 
izplatīšana tirgū, mārketinga loģistika, merčendaizings. Mācību grāmata. 
Rīga, RTU izdevniecība, 2007. 180 lpp. 

 
8.3. Studiju programmā iesaistīto zinātņu doktoru atbilstība studiju 
programmas zinātnes nozarei 
 
 Maģistra profesionālo studiju programmā „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” iesaistīti 15 mācībspēki ar doktora zinātnisko 
grādu, no tiem 10 ar ekonomikas doktora zinātnisko grādu. Studiju programmā 
iesaistīto zinātņu doktoru atbilstība studiju programmas zinātnes nozarei 
parādīta 8.pielikumā. 
 
8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 
politika 
 

Mācībspēku personāls ir stabils, piedalās konferencēs, semināros un citos 
ar kvalifikācijas celšanu saistītos pasākumos, turpina izglītību doktorantūrā. 

Akadēmiskais personāls kvalifikācijas celšanas laikā un pētnieciskā darba 
iegūtās atziņas iestrādā mācību procesā.  

Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek ar doktorantūras 
palīdzību. Pašlaik doktorantūrā studē 12 fakultātes lektori. Apmācības un 
kvalifikācijas celšana notiek akadēmiskam personālam piedaloties konferencēs 
un semināros, mācoties dažādos kursos, ņemot dalību citu organizāciju darbā, 
veicot praktisko darbu kā konsultanti. 2007./2008. gadā kvalifikācijas celšanas 
kursos apmācību izgājuši 6 no studiju programmas realizācijā iesaistītajiem 
pasniedzējiem. 

Pasniedzēji katru gadu aktīvi piedalās RTU un citu augstskolu organizētos 
metodiskos semināros.  

 
 

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 

Šogad programma „Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un 
vadīšana” tiek realizēta kā maksas programma. Studiju maksa 2007./2008. 
mācību gadā ir Ls 890,- pilna laika (dienas) studijām un  Ls 650,- nepilna laika 
(neklātienes) studijām .   



 

Nākošajā mācību gadā programmai ir plānots pieprasīt valsts budžeta 
finansētas studiju vietas 1.kursā. Uzņemšanai nākošajā mācību gadā ir 
apstiprināta augstāka studiju maksa, kas ir Ls 1300,- pilna laika (dienas) 
studijām un Ls 850,- nepilna laika (neklātienes) studijām. 

Programmas realizēšanā tiek izmantota šāda materiālā bāze: 
• Auditorijas (ar 30 vietām lekcijām un 30 vietām praktiskajām 

nodarbībām); 
• Datorzāles; 
• Metodiskais kabinets; 
• RTU Zinātniskā bibliotēka. 

Programmas realizācijai tiek izmantota arī visa pārējā RTU un IEF 
pieejamā infrastruktūra (auditorijas, mācību metodiskie kabineti, sporta 
kompleksi, ēdnīcas, garderobes u.tml.). Tāpat programmu apkalpo arī RTU 
grāmatvedība, studentu lietvedības daļa, arhīvs u.c. 

Tiek uzlabots auditoriju iekārtojums, radīti jauni metodiskie kabineti un 
mācību laboratorijas, papildināta biroja tehnika, iegādāta mācību literatūra, 
datori mācību procesa vajadzībām un tiek veiktas citas aktivitātes. Pašlaik 
fakultātes rīcībā ir 256 datori, no tiem 161 izvietoti 8 datorzālēs, kuras izmanto 
programmā studējošie. Papildus ar datortehniku aprīkotas arī lekciju auditorijas 
un administrācijas darba kabineti, kā arī 44 fakultātes pasniedzēji izmanto 
portatīvos datorus. Izveidots Harmonizētās sistēmas uzskaites līdzekļu 
kabinets, norisinās pakāpenisks telpu remonts. Starptautisko ekonomisko 
sakaru un muitas institūtā, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūtā, 
Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūtā, mācību metodiskajā 
kabinetā studenti var iepazīties ar jaunākiem periodiskiem izdevumiem, 
statistikas materiāliem, grāmatām, konferenču materiāliem par ekonomikas un 
uzņēmējdarbības jautājumiem. 

2008.gada rudenī plānots pabeigt Inženierekonomikas fakultātes jauno 
mācību korpusu un to nodot ekspluatācijā. Jaunajā korpusā izveidotas 
mūsdienīgas auditorijas, kuras aprīkotas ar datoriem un projektoriem, 
administrācijas telpas un pasniedzēju kabineti. 

 
10. Ārējie sakari 

 
10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 

Saistība ar darba devējiem tiek realizēta, izmantojot Latvijas Darba 
devēju konfederāciju, sadarbojoties ar Valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī 
privātām organizācijām un uzņēmumiem. Ar RTU Senāta 2001.gada 
24.septembra lēmumu ir apstiprināts „RTU Padomnieku konvents”, kura 
sastāvā ir 26 dažādu uzņēmumu, banku, asociāciju un Valsts organizāciju 
pārstāvji. Tas nodrošina vēl ciešāku saistību ar darba devējiem. 

RTU, RTU Inženierekonomikas fakultāte un RTU Starptautisko 
ekonomisko sakaru un muitas institūts ir noslēguši virkni līgumu (17. 
pielikums, p.17.10.), kuru ietvaros tiks nodrošinātas prakses vietas studiju 
programmu studentiem, piemēram, 



 

• Sadarbības līgums starp akciju sabiedrību „VEF Radiotehnika 
RRR” un Rīgas Tehnisko universitāti; 

• Sadarbības Līgums starp Rīgas Tehnisko universitāti un 
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociāciju; 

• AS „PARITATE BANKA”, Rīgas Tehniskās universitātes 
Attīstības fondu un Rīgas Tehniskās universitātes 
Inženierekonomikas fakultātes vienošanās; 

• Vienošanās par sadarbību starp RTU Inženierekonomikas 
fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta 
Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un 
loģistikas katedru un SIA „Kuehne+Nagel Latvia”. 

Noslēgto sadarbību galvenie mērķi ir: 
• informācijas apmaiņa par aktuālākiem jautājumiem un 

problēmām starptautisko ekonomisko sakaru apmācības un 
pakalpojumu sfērā; 

• sadarbība studiju programmas uzlabošanā un satura tālākā 
attīstībā, lai sagatavotu kvalificētus speciālistus; 

• veicināt sadarbību zinātnisko pētījumu veikšanā; 
• sadarbība prakses vietu nodrošināšanā studentiem; 
• sadarbība pasniedzēju apmācībā praktisku zināšanu apguvē. 

Plānots nākotnē noslēgt vēl vairākas vienošanās par sadarbību ar 
ieinteresētājiem uzņēmumiem. 

Galvenās sadarbības jomas un aktualitātes: 
• izzināt programmu un speciālistu sagatavošanas nepieciešamību, 
• prakses vietas, 
• maģistra darba tēmas (izzināt risināmo problēmu klāstu 

uzņēmumos, lai piedāvātu tās studentiem prakses laikā), 
• profesionāļu (uzņēmumu speciālistu) iesaistīšana studiju procesā. 

 
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām līdzīgu studiju 
programmu īstenošanā 
 

Sadarbība līdzīgu studiju programmu īstenošanā ir ar Latvijas 
Universitāti un Lavijas Lauksaimniecības Universitāti. Vienlaikus ir plaša 
sadarbība ar ārvalstu augstskolām, t.sk. Maskavas Ekonomikas, menedžmenta 
un tiesību institūtu, Sofijas Tehnisko Universitāti, Tallinas Tehnoloģisko 
Universitāti, Viļņas Tehnisko Universitāti, Doņeckas Nacionālo Universitāti, 
Kijevas Politehnisko institūtu, Vismāras augstskolu, Hāgenes Tālmācības 
Universitāti, Florences Universitāti. 

Šīs saites tiek nostiprinātas ar sadarbības līgumiem (17.pielikums, 
p.17.11). Līgumu mērķi ir ne tikai sadarbība studiju programmu īstenošanā, bet 
arī attīstīt zinātnisko pētniecību, studentu apmaiņu, organizēt kopīgus 
seminārus un konferences, apmainīties ar akadēmisko un zinātnisko 
informāciju, veicināt kvalificētu speciālistu sagatavošanu u.c. 

Maģistra profesionālās studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” studenti pagaidām nav piedalījušies 
starptautiska mēroga pasākumos vai starptautiskās studentu apmaiņas 
programmās (pirmā uzņemšana studiju programmā notika 2007./08. studiju 



 

gadam). Šobrīd 2 maģistrantes ir pieteikušās stipendiju konkursam 2008./2009. 
mācību gada rudens semestrim Erasmus programmas ietvaros. Savukārt 
maģistra akadēmisko studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
specializācijas virziena „Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana” studenti 
regulāri papildina savas zināšanas ārvalstu augstskolās, tajā skaitā ERASMUS 
ietvaros.  

2006./2007.mācību gadā Tallinā 10 dienu intensīvās programmas  
(EU Intensive Programme "Making Business Work in the New Europe: 
Learning 
from the Baltic Sea Region.") ietvaros starptautisku pieredzi un zināšanas, 
(kas apliecinātas ar sertifikātu par 3 ECTS iegūšanu) ieguva 2 studentes 
(piedalījās 12 
studentu grupa no Latvijas, kopā 60 studenti no 6 dažādām dalībvalstīm). 

2006./2007. mācību gadā 3 starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas 
virziena maģistrantes papildināja zināšanas ārvalstu augstskolās (Čehijas 
Tehniskajā universitātē, Prāgā; Pforcheimas augstskolā, Vācijā; Fernando 
Pessoa universitātē, Portugālē). 2007./2008. mācību gada rudens semestrī 2 
maģistrantes devušās Erasmus programmas ietvaros uz Fernando Pessoa 
universitāti Portugālē, savukārt pavasara semestrī 2 maģistrantes papildina 
zināšanas jau iepriekš minētajā Fernando Pessoa universitātē Portugālē un 1 
maģistrante Šveicē. 

Maģistra profesionālo studiju programma „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” tiek salīdzināta ar līdzīgām tāda paša līmeņa 
akreditētās augstākās izglītības studiju programmas Latvijā. Šādas programmas 
tiek īstenotas: 

• Latvijas Universitātē (LU): profesionālā maģistra studiju 
programma „Starptautiskais bizness”; 

• Daugavpils Universitātē (DU): profesionālā maģistra studiju 
programma „Starpkultūru attiecības” un profesionālā maģistra 
studiju programma „Sabiedrības un iestāžu vadība”. 

Šīs programmas tika izvēlētas salīdzināšanai, pamatojoties uz studiju 
līmeņi un programmas kodiem. Pēc piešķiramās kvalifikācijas līdzīgo 
akreditēto un licencēto neakreditēto profesionālā maģistra programmu Latvijā 
nav. 

Programmu studiju rezultātu, vispārējā satura, struktūras un apjoma 
salīdzinājums dots 15. pielikumā. 

Salīdzinot minētās programmās, var izdarīt sekojošos secinājumus: 
• programmu beidzējiem tiek piešķirti profesionālā maģistra grādi 

līdzīgās ekonomikas jomās (uzņēmējdarbības vadībā vai 
starpkultūru attiecībās vai sabiedrības pārvaldē); 

• programmu beidzējiem tiek piešķirta atšķirīgā kvalifikācija – 
RTU programmai - ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs, LU - 
uzņēmumu un iestāžu vadītājs, DU - starpkultūru attiecību 
menedžeris vai iestāžu vadītājs; 

• programmas ir vienādās pēc studiju apjoma (60 vai 100 vai 80 
KP) un prakses apjoma (6 vai 26 KP) atkarībā no studentu 
iepriekšējās izglītības; 



 

• RTU un LU programmas paredz dažu līdzīgo priekšmetu 
apgūšanu starptautisko ekonomisko sakaru jomā; 

• RTU un DU programmām līdzīgo priekšmetu nav (viens 
priekšmets ir līdzīgs salīdzinot ar DU realizēto programmu 
„Sabiedrības un iestāžu vadība”). 

Atšķiras specializējošo priekšmetu jomas: LU programma paredz priekšmetu 
apgūšanu uzņēmuma vadības jomā, DU programmas –sabiedrisko attiecību un 
kultūras vai valsts pārvaldes jomās, bet RTU programma – starptautisko 
ekonomisko attiecību jomā. 

RTU Inženierekonomikas fakultātes augstākās profesionālās izglītības 
maģistra profesionālo studiju programmas “Starptautisko ekonomisko sakaru 
organizēšana un vadīšana” salīdzinājums ar ārvalstu augstskolās piedāvātām 
līdzīgām studiju programmām veikts balstoties pārsvarā uz Eiropas Savienības 
augstskolu programmu izpēti. Līdzīgas pēc līmeņa un apjoma studiju 
programmas tiek realizētas: 

• Aston University, Lielbritānijā; 
• Tilburg University, Nīderlandē; 
• Vilnius Gediminas Technical University, Lietuvā. 

Šo universitāšu līdzīgās programmas tika izvēlētās arī salīdzinājumam ar 
RTU IEF augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmu 
“Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana”, lai parādītu, kā 
Eiropas augstskolās tiek nodrošināta izglītības pēctecība bakalaura un maģistra 
līmeņos. 

Programmu studiju rezultātu, vispārējā satura, struktūras un apjoma 
salīdzinājums dots 16. pielikumā. 

Salīdzinot minētās programmās, var izdarīt sekojošos secinājumus: 
• programmu beidzējiem tiek piešķirti līdzīgie maģistra grādi 

starptautisko ekonomisko sakaru jomā; 
• programmas ir vienādās pēc studiju ilguma (1 – 2 gadi), bet 

izvēlētajās Eiropas augstskolās nav paredzēta prakse programmu 
ietvaros; 

• studiju programma, kas tiek realizēta Tilburg University, 
Nīderlandē, līdzīgi RTU programmai paredz papildus studijas (1 
gads) studentiem ar iepriekš iegūto akadēmiskā bakalaura grādu; 

• programmas paredz līdzīgo priekšmetu apgūšanu ekonomikas 
jomā un padziļināto zināšanu apgūšanu starptautisko ekonomisko 
attiecību jomā. 

 
11. Rīcība studiju programmas likvidācijas gadījumā 

 
Ja maģistra profesionālo studiju programmas “Starptautisko ekonomisko 

sakaru organizēšana un vadīšana” īstenošana tiek pārtraukta, tad studējošie var 
turpināt izglītību RTU Inženierekonomikas fakultātes akreditētās maģistra 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Uzņēmējdarbība un 
vadīšana” vai „Muitas un nodokļu administrēšana” veicot studiju apjoma un 
satura salīdzinājumu.  

Nokārtojot pārbaudījumus starpības priekšmetos, studenti var pāriet arī uz 
citām profesionālās augstākās izglītības programmām, kuras piedāvā RTU 



 

Inženierekonomikas fakultāte. Šāda iespēja tiek garantēta, jo programmas 
“Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” studenti ir 
pilntiesīgi RTU studenti, kuriem ir visas no tā izrietošās tiesības. 

Pamatojoties uz RTU un Latvijas Universitātes starpaugstskolu līgumu 
(17.pielikums, p.17.12.), maģistra profesionālo studiju programmas 
„Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” studentiem 
studiju programmas likvidācijas gadījumā ir tiesības turpināt studijas Latvijas 
Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes radniecīgā studiju programmā. 

 
12. Studiju programmas attīstības plāns 

 
Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu vērtēšana, kā 

arī programmas attīstības plāna izstrādāšana ir programmas administrācijas, 
katedru, institūtu, fakultātes kopīgs uzdevums, kas ietver gan dažādu jautājumu 
analīzi, gan rezultātu vērtēšanu, gan plānošanu.  

Analizējot studiju procesu specializācijā „Starptautisko ekonomisko 
sakaru vadīšana” maģistra akadēmiskajās studijās un 1.semestra rezultātus 
maģistra profesionālo studiju programmā „Starptautisko ekonomisko sakaru 
organizēšana un vadīšana”, kā arī šīs studiju programmas studiju procesu, tika 
noteikts pašreizējais studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo vietu 
vērtējums, kas dots 8.tabulā. 

8.tabula 
Studiju programmas stipro un vājo pušu vērtējums 

 
Stiprās vietas Vājās vietas 

Studenti: 
• iegūstama kvalitatīva izglītība; 
• labas karjeras iespējas; 
• iespējas tālāk turpināt izglītību 

doktora studijās. 

Studenti: 
• dažiem studentiem 

nepietiekošas priekšzināšanas 
atsevišķos mācību priekšmetos 
pēc citā augstskolā iegūtā 
bakalaura grāda vai atsevišķu 
mācību priekšmetu trūkums 
studiju programmu atšķirību 
dēļ; 

• spiesti apvienot mācības ar 
darbu finansiālo apstākļu dēļ. 

Studiju process: 
• ar praktiskiem piemēriem Latvijā 

papildināti studiju kursi; 
• pietiekoša apgāde ar mācību 

literatūru svešvalodās; 
• laba materiālā bāze un auditoriju 

tehniskais aprīkojums. 

Studiju process: 
• par maz tiek attīstītas 

pētnieciskā darba iemaņas; 
• nav pietiekamā daudzumā 

pieejam mācību literatūra 
latviešu valodā. 

 
Akadēmiskais personāls: 
• motivēts un profesionāli kvalificēts 

personāls; 
• valda lietišķas attiecības starp 

Akadēmiskais personāls: 
• mācībspēku vecuma struktūra. 
 



 

mācībspēkiem un studentiem. 
Pārējie faktori: 
• lietišķas saites ar darba devējiem un 

to apvienībām; 
• lietišķas saites ar ārvalstu 

augstskolām. 

Pārējie faktori: 
• nepietiekoša aktivitāte līdzekļu 

piesaistīšanā no ārpuses. 

Iespējas Draudi 
• maģistra darbu izstrādes piesaiste 

nozares problēmu risināšanai, ko 
piedāvā valsts institūcijas, nozaru 
asociācijas un uzņēmumi. 

• nav budžeta vietu. 

 
Studiju programmas attīstības plāns parādīts 9.tabulā, kas izveidots 

pamatojoties uz stipro un vājo pušu vērtējumu un RTU Senāta apstiprinātajiem 
„RTU darbības stratēģiskie mērķi un uzdevumi”. 

 
9.tabula 

Studiju programmas attīstības plāns 
 

Nr. 
p.k. 

Pasākums Izpildītāji 
Pasākumu 

izpildes 
sākums 

1. Regulāri atjaunot un publicēt studiju 
materiālus (mācību priekšmetu 
programmas, lekciju konspektus, 
kursa projektu izstrādāšanas 
metodiskos norādījumus, praktisko 
nodarbību palīgmateriālus u.c.) 

mācībspēki pastāvīgi 

2.  Izstrādāt projektus plašākai IT 
ieviešanai mācību procesā, sagatavot 
mācībspēkus darbam elektroniskajā 
vidē (izmantojot Moodle sistēmu) 

mācībspēki pastāvīgi 

3. Paaugstināt studiju kvalitāti, 
padziļinot studiju programmas 
sasaisti ar esošo uzņēmumu praktisko 
darbību 

Programmas 
direktors, 

mācībspēki 
pastāvīgi 

4. Veikt regulāras studentu, darba 
devēju un absolventu aptaujas; 
apkopot aptauju rezultātus, analizēt 
tos un izmantot studiju procesa tālākā 
pilnveidošanā  

Programmas 
direktors, 

mācībspēki 
pastāvīgi 

5. Regulāri celt pasniedzēju 
kvalifikāciju (kvalifikācijas celšanas 
kursi, semināri, konferences u.c.) 

Programmas 
direktors, 

mācībspēki 
pastāvīgi 

6. Veicināt doktorantu iesaistīšanos 
studiju procesā 

Programmas 
direktors 

pēc 
iespējām 

7. Veicināt studentu vēlmi patstāvīgi Programmas pastāvīgi 



 

papildus apgūt svešvalodas, IT, 
dažādus izglītojošus kursus 

direktors 

8. Nodrošināt, lai vismaz 2 – 3 studenti 
no katras specializācijas uzstātos 
RTU studentu zinātniskā konferencē 

Programmas 
direktors, vadošie 

mācībspēki 

katru 
studiju 
gadu 

9. Aktivizēt vēl aktīvāku potenciālo 
darba devēju dalību studiju procesa 
organizēšanā, realizēšanā un 
pilnveidošanā 

Programmas 
direktors 

pēc 
iespējām 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pielikumi 



 

1. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programma 
„Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 

un vadīšana” 



 

Rīgas Tehniskā universitāte Apstiprināta RTU Senāta sēdē 
Starptautisko ekonomisko sakaru  2006. gada 11.decembrī, protokols Nr.509 
un muitas institūts Izmaiņas apstiprinātas ar:  
Starptautisko ekonomisko sakaru,  1/Māc.pror. 2008.g. 6.februāra rīk. 02000-01/08 
transporta ekonomikas un loģistikas katedra 2/RTU Senāta sēdē  2008.gada 25.februārī,  

prot.Nr.250 
  
 
 

 
Mācību prorektors........................................ 

U.Sukovskis 
 

STUDIJU PROGRAMMA 
 

Programmas nosaukums:  Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un  
  vadīšana 

Organization and management of International 
Economic Relations 
Организация и управление международными 
экономическими связями 

Studiju līmenis: maģistra  profesionālās studijas 
Izglītības klasifikācijas kods:  46345 
Nominālais studiju ilgums: 1) 1,5 gadi pilna laika (klātienes) studijām 
  2 gadi nepilna laika (neklātienes) studijām 
 2) 2,5 gadi pilna laika (klātienes) studijām 
  3 gadi nepilna laika (neklātienes) studijām 
Studiju apjoms: 1) 60 kredītpunkti (KP) 
 2) 100 kredītpunkti (KP) 
Iepriekšējā izglītība: 1) bakalaura profesionālais grāds un/vai piektā līmeņa 

profesionālā kvalifikācija sociālo zinātņu jomā (vismaz 
4 gadu izglītība) vai tam pielīdzināma izglītība; 

 2) sociālo zinātņu bakalaura grāds. 
Iegūstamais grāds/kvalifikācija: 1) maģistra profesionālais grāds starptautisko 

ekonomisko sakaru vadīšanā; 
2) maģistra profesionālais grāds starptautisko 
ekonomisko sakaru vadīšanā un ārējo sakaru 
struktūrvienības vadītāja kvalifikācija. 

 (PK 1229 36, PS 0229) 
Programmas licencēšana un  lic.Nr.04051-84; 22.02.2007 – 22.02.2010. 
akreditācija:  
Programmas direktors:  prof. R.Počs 
 
  Studiju programmas šifrs IGS0 
  Uzņemšana ar 2007. /2008.  akad. gadu  
 
                                          Studiju saturs                         1) studijām  2) studijām  
       60 KP                 100 KP 
          apjomā                 apjomā 
 
 
A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 24 KP  24 KP 
1.1. Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 2 KP   2 KP 
1.2. Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā 2 KP    2 KP 
1.3. Globālā loģistika un transports 4 KP   4 KP 
1.4. Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes 2 KP   2 KP 
1.5. Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana 4 KP   4 KP 



 

1.6. Starptautisko ekonomisko sakaru tiesiskā regulēšana 3 KP   3 KP 
1.7. Muitas darbības organizēšana un kontrole 3 KP   3 KP 
1.8. Ekonometrija  2 KP   2 KP 
1.9. Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana  
(studiju projekts) 2 KP   2 KP 
 
 
B. OBLIGĀTIE IZVĒLES PRIEKŠMETI 10 KP  18 KP 
1. Specializējošie priekšmeti    8 KP  8 KP 
1.1. Starptautiskās tirgzinības 2 KP   2 KP 
1.2. Pasaules ekonomikas attīstība 2 KP   2 KP 
1.3. Starptautiskās uzņēmējdarbības prognozēšana 2 KP   2 KP 
1.4. Intelektuālā īpašuma starptautiskā aizsardzība 2 KP   2 KP 
1.5. Starptautiskais protokols 2 KP   2 KP 
 
2. Profesionālās sagatavošanas priekšmeti    8 KP 
2.1. Eiropas Savienības organizācija un funkcijas    2 KP 
2.2. Starptautiskā konkurence    2 KP 
2.3. Uzņēmējdarbības loģistika (speckurss)    2 KP 
2.4. Starptautiskās pārvadājumu tiesības    2 KP  
2.5. Nodokļu sistēma ārvalstīs    2 KP 
2.6. Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs    2 KP 
2.7. Kvalitātes sistēmu vadīšana    2 KP  
  
3. Humanitārie / sociālie un vadības priekšmeti  2 KP 2 KP  
3.1. Psiholoģija 2 KP   2 KP 
3.2. Pedagoģija 2 KP   2 KP 
3.3. Organizāciju psiholoģija 2 KP   2 KP 
3.4. Biznesa socioloģija 2 KP   2 KP 
3.5. Vadības organizācija uzņēmumā 2 KP   2 KP 
 
D. PRAKSE 6 KP   32 KP 
1. Prakse 6 KP   6 KP 
2. Specializējošā prakse    16 KP 
3. Projektēšanas prakse    10 KP 
 
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI  20 KP  26KP 
  
1. Maģistra darbs 20 KP 
2. Maģistra darbs (ar projekta daļu)    26 KP 
 
 Kopā:   60 KP  100 KP 
 
 
Programma akceptēta Inženierekonomikas fakultātes Domes 2006. gada 13. novembra sēdē, 
protokols Nr. 105.  
 Parakstījis IEF Domes priekšsēdētājs K.Didenko 
 
Izmaiņas programmā akceptētas: 
1/ Inženierekonomikas fakultātes Domes 2008. gada 14. janvāra sēdē, protokols Nr. 2; 
2/ Inženierekonomikas fakultātes Domes 2008. gada 28. janvāra sēdē, protokols Nr. 3. 
 
 
IEF Domes priekšsēdētājs  R.Počs 
 
 



 

Programma akceptēta Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Padomes 
2006. gada 2. novembra sēdē, protokols Nr. 4.  

Parakstījis SESMI Padomes priekšsēdētājs R.Počs 
 
Izmaiņas programmā akceptētas: 
1/ Vadības un administrēšanas nozares studiju programmu komisijas 2008. gada 11. janvāra 
sēdē, prot. Nr.1; 
2/ Vadības un administrēšanas nozares studiju programmu komisijas 2008. gada 25. janvāra 
sēdē, prot. Nr.2; 
 
 
Vadības un administrēšanas nozares     J. Ķipsna 
studiju programmu komisijas priekšsēdētājs 

 



 

2. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas 
„Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 

un vadīšana”  
studiju kursu apraksts, apjoms, īstenošanas 

plānojums un atbildīgais akadēmiskais personāls 
pilna laika (dienas) studijām 60 KP apjomā



 

Studiju 
kursa 

apjoms 
Šifrs Studiju kurss 

KP St.sk. 

Pārbaudes 
veids 

Studiju 
kursa 

īstenošanas 
plānojums 

Studiju kursa 
atbildīgais 

akadēmiskais 
personāls 

   Semestri  
   

I E D 
1 2 3  

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 24 KP 

IĀS435 
Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un 
vadīšana 

2 32  E  2   Pucens Ivars 

IĀS511 
Globalizācijas un integrācijas 
procesi pasaules ekonomikā 

2 32   D 2   
Sprancmanis 
Nikolajs 

ITE448 Globālā loģistika un transports 4 64  E   4  
Sprancmanis 
Nikolajs 

IRE404 
Eiropas Savienības 
ekonomiskās politikas 
aktualitātes 

2 32 I   2   Šenfelde Maija 

IRE407 
Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu vadīšana 

4  64  E  4   Šenfelde Maija 

IĀS512 
Starptautisko ekonomisko 
sakaru tiesiskā regulēšana 

3  48 I   3   
Krastiņš Aivars 
Vilnis 

IMP303 
Muitas darbības organizēšana 
un kontrole 

3 48  E  3   
Krastiņš Aivars 
Vilnis 

IĀS507 Ekonometrija 2 32  E  2   Počs Remigijs 

IĀS436 
Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un 
vadīšana (studiju projekts) 

2 32  E   2  Pucens Ivars 

B. OBLIGĀTIE IZVĒLES PRIEKŠMETI 10 KP 
1. Specializējošie priekšmeti 8 KP 
IĀS437 Starptautiskās tirgzinības 2  32  E   2  Počs Remigijs 
IĀS306 Pasaules ekonomikas attīstība 2  32 I    2  Počs Remigijs 

IĀS433 
Starptautiskās uzņēmējdarbības 
prognozēšana 

2  32 I    2  Počs Remigijs 

IĀS513 
Intelektuālā īpašuma 
starptautiskā aizsardzība 

2  32 I    2  Počs Remigijs 

IĀS514 Starptautiskais protokols 2  32 I    2  Počs Remigijs 

2. Humanitārie / sociālie un vadības priekšmeti 2 KP 

HSP484 Psiholoģija 2  32 I   2   
Šteinberga 
Airisa 

HSP446 Pedagoģija 2  32 I   2   Lanka Anita 

HSP489 Organizāciju psiholoģija 2  32 I   2   
Šteinberga 
Airisa 

HSP488 Biznesa socioloģija 2  32 I   2   
Kuņickis 
Valerijs 

IRO202 
Vadības organizācija 
uzņēmumā 

2  32 I   2   Zvanītājs Jānis 

D. PRAKSE 6 KP 
ITE010 Prakse 6  0.0 I    6  Počs Remigijs 

E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 20 KP 
ITE002 Maģistra darbs 20  0.0   D   20 Počs Remigijs  



 

Saīsinājumi:  
KP – kredītpunkti    
I – ieskaite   
D – darbs 
St.sk. – stundu skaits   
E – eksāmens   



3. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas 
„Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 

un vadīšana”  
studiju kursu apraksts, apjoms, īstenošanas 

plānojums un atbildīgais akadēmiskais personāls 
pilna laika (dienas) studijām 100 KP apjomā



Studiju 
kursa 

apjoms 
Šifrs Studiju kurss 

KP St.sk. 

Pārbaudes 
veids 

Studiju kursa 
īstenošanas plānojums 

Studiju kursa 
atbildīgais 

akadēmiskais 
personāls 

   Semestri  
   

I E D 
1 2 3 4 5  

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 24 KP 

IĀS435 
Starptautisko 
ekonomisko sakaru 
organizēšana un vadīšana 

2 32  E  2     Pucens Ivars 

IĀS511 
Globalizācijas un 
integrācijas procesi 
pasaules ekonomikā 

2 32   D 2     
Sprancmanis 
Nikolajs 

ITE448 
Globālā loģistika un 
transports 

4 64  E   4    
Sprancmanis 
Nikolajs 

IRE404 
Eiropas Savienības 
ekonomiskās politikas 
aktualitātes 

2 32 I   2     Šenfelde Maija 

IRE407 
Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu 
vadīšana 

4  64  E  4     Šenfelde Maija 

IĀS512 
Starptautisko 
ekonomisko sakaru 
tiesiskā regulēšana 

3  48 I   3     
Krastiņš Aivars 
Vilnis 

IMP303 
Muitas darbības 
organizēšana un kontrole 

3 48  E  3     
Krastiņš Aivars 
Vilnis 

IĀS507 Ekonometrija 2 32  E  2     Počs Remigijs 

IĀS436 

Starptautisko 
ekonomisko sakaru 
organizēšana un vadīšana 
(studiju projekts) 

2 32  E   2    Pucens Ivars 

B. OBLIGĀTIE IZVĒLES PRIEKŠMETI 18 KP 
1. Specializējošie priekšmeti 8 KP 
IĀS437 Starptautiskās tirgzinības 2  32  E   2    Počs Remigijs 

IĀS306 
Pasaules ekonomikas 
attīstība 

2  32 I    2    Počs Remigijs 

IĀS433 
Starptautiskās 
uzņēmējdarbības 
prognozēšana 

2  32 I    2    Počs Remigijs 

IĀS513 
Intelektuālā īpašuma 
starptautiskā aizsardzība 

2  32 I    2    Počs Remigijs 

IĀS514 Starptautiskais protokols 2  32 I    2    Počs Remigijs 

3. Profesionālās sagatavošanas priekšmeti 8 KP 

IUE128 
Eiropas Savienības 
organizācija un funkcijas 

2 32 I     2   
Didenko 
Konstantīns 

IET218 Starptautiskā konkurence 2 32 I     2   Saulītis Juris 

ITE535 
Uzņēmējdarbības 
loģistika (speckurss) 

2 32  E    2   
Sprancmanis 
Nikolajs 

ITE433 
Starptautiskās 
pārvadājumu tiesības 

2 32 I      2  
Sprancmanis 
Nikolajs 

IMP444 Nodokļu sistēma ārvalstīs 2 32  E     2  Niedrītis Jānis 



 

 
Saīsinājumi:  
 
KP – kredītpunkti 
St.sk. – stundu skaits 
I – ieskaite 
E – eksāmens  
D – darbs 

Ēriks 

IMP314 
Muitas likumdošana 
Latvijā un ārvalstīs 

2 32 I      2  
Krastiņš Aivars 
Vilnis 

IĀS213 
Kvalitātes sistēmu 
vadīšana 

2 32 I      2  
Solovjovs 
Dmitrijs 

2. Humanitārie / sociālie un vadības priekšmeti 2 KP 

HSP484 Psiholoģija 2  32 I   2     
Šteinberga 
Airisa 

HSP446 Pedagoģija 2  32 I   2     Lanka Anita 

HSP489 Organizāciju psiholoģija 2  32 I   2     
Šteinberga 
Airisa 

HSP488 Biznesa socioloģija 2  32 I   2     
Kuņickis 
Valerijs 

IRO202 
Vadības organizācija 
uzņēmumā 

2  32 I   2     Zvanītājs Jānis 

D. PRAKSE 32 KP 
ITE010 Prakse 6  0.0 I    6    Počs Remigijs 
ITE013 Specializējošā prakse 16 0.0 I     16   Počs Remigijs 
ITE014 Projektēšanas prakse 10 0.0 I      10  Počs Remigijs 

E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 26 KP 

ITE011 
Maģistra darbs ar 
projekta daļu  

26  0.0   D    6 20 Počs Remigijs  



4. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas „Starptautisko 
ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana”  

studiju kursu apraksts, apjoms, īstenošanas plānojums un 
atbildīgais akadēmiskais personāls nepilna laika 

(neklātienes) studijām 60 KP apjomā



Studiju 
kursa 

apjoms 
Šifrs Studiju kurss 

KP St.sk. 

Pārbaud
es veids 

Studiju kursa 
īstenošanas 
plānojums 

Studiju kursa 
atbildīgais 

akadēmiskais personāls 

   Semestri  
   

I E D 
1 2 3 4  

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 24 KP 
IĀS435 Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 2 32  E  2    Pucens Ivars 
IĀS511 Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā 2 32   D 2    Sprancmanis Nikolajs 
ITE448 Globālā loģistika un transports 4 64  E   4   Sprancmanis Nikolajs 
IRE404 Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes 2 32 I     2  Šenfelde Maija 
IRE407 Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana 4  64  E    4  Šenfelde Maija 
IĀS512 Starptautisko ekonomisko sakaru tiesiskā regulēšana 3  48 I   3    Krastiņš Aivars Vilnis 
IMP303 Muitas darbības organizēšana un kontrole 3 48  E  3    Krastiņš Aivars Vilnis 
IĀS507 Ekonometrija 2 32  E  2    Počs Remigijs 

IĀS436 
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (studiju 
projekts) 

2 32  E   2   Pucens Ivars 

B. OBLIGĀTIE IZVĒLES PRIEKŠMETI 10 KP 
1. Specializējošie priekšmeti 8 KP 
IĀS437 Starptautiskās tirgzinības 2  32  E   2   Počs Remigijs 
IĀS306 Pasaules ekonomikas attīstība 2  32 I    2   Počs Remigijs 
IĀS433 Starptautiskās uzņēmējdarbības prognozēšana 2  32 I    2   Počs Remigijs 
IĀS513 Intelektuālā īpašuma starptautiskā aizsardzība 2  32 I    2   Počs Remigijs 
IĀS514 Starptautiskais protokols 2  32 I    2   Počs Remigijs 

2. Humanitārie / sociālie un vadības priekšmeti 2 KP 
HSP484 Psiholoģija 2  32 I   2    Šteinberga Airisa 
HSP446 Pedagoģija 2  32 I   2    Lanka Anita 
HSP489 Organizāciju psiholoģija 2  32 I   2    Šteinberga Airisa 



 

 
Saīsinājumi:  

KP – kredītpunkti  
I – ieskaite  
D – darbs 
St.sk. – stundu skaits   
E – eksāmens  

HSP488 Biznesa socioloģija 2  32 I   2    Kuņickis Valerijs 
IRO202 Vadības organizācija uzņēmumā 2  32 I   2    Zvanītājs Jānis 

D. PRAKSE 6 KP 
ITE010 Prakse 6  0.0 I     6  Počs Remigijs 

E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 20 KP 
ITE002 Maģistra darbs 20  0.0   D    20 Počs Remigijs  



5. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas 
„Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 

un vadīšana”  
studiju kursu apraksts, apjoms, īstenošanas 

plānojums un atbildīgais akadēmiskais personāls 
nepilna laika (neklātienes) studijām 100 KP 

apjomā



Studiju 
kursa 

apjoms 
Šifrs Studiju kurss 

KP St.sk. 

Pārbaudes 
veids 

Studiju kursa īstenošanas 
plānojums 

Studiju kursa atbildīgais 
akadēmiskais personāls 

   Semestri  
   

I E D 
1 2 3 4 5 6  

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 24 KP 

IĀS435 
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un 
vadīšana 

2 32  E  2      Pucens Ivars 

IĀS511 
Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules 
ekonomikā 

2 32   D 2      Sprancmanis Nikolajs 

ITE448 Globālā loģistika un transports 4 64  E   4     Sprancmanis Nikolajs 
IRE404 Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes 2 32 I   2      Šenfelde Maija 
IRE407 Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana 4  64  E    4    Šenfelde Maija 
IĀS512 Starptautisko ekonomisko sakaru tiesiskā regulēšana 3  48 I     3    Krastiņš Aivars Vilnis 
IMP303 Muitas darbības organizēšana un kontrole 3 48  E  3      Krastiņš Aivars Vilnis 
IĀS507 Ekonometrija 2 32  E  2      Počs Remigijs 

IĀS436 
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un 
vadīšana (studiju projekts) 

2 32  E    2    Pucens Ivars 

B. OBLIGĀTIE IZVĒLES PRIEKŠMETI 18 KP 
1. Specializējošie priekšmeti 8 KP 
IĀS437 Starptautiskās tirgzinības 2  32  E   2     Počs Remigijs 
IĀS306 Pasaules ekonomikas attīstība 2  32 I    2     Počs Remigijs 
IĀS433 Starptautiskās uzņēmējdarbības prognozēšana 2  32 I    2     Počs Remigijs 
IĀS513 Intelektuālā īpašuma starptautiskā aizsardzība 2  32 I    2     Počs Remigijs 
IĀS514 Starptautiskais protokols 2  32 I    2     Počs Remigijs 

3. Profesionālās sagatavošanas priekšmeti 8 KP 
IUE128 Eiropas Savienības organizācija un funkcijas 2 32 I     2    Didenko Konstantīns 



 

 
Saīsinājumi:  

 
KP – kredītpunkti  
I – ieskaite  
D – darbs 
St.sk. – stundu skaits   
E – eksāmens

IET218 Starptautiskā konkurence 2 32 I     2    Saulītis Juris 
ITE535 Uzņēmējdarbības loģistika (speckurss) 2 32  E    2    Sprancmanis Nikolajs 
ITE433 Starptautiskās pārvadājumu tiesības 2 32 I     2    Sprancmanis Nikolajs 
IMP444 Nodokļu sistēma ārvalstīs 2 32  E    2    Niedrītis Jānis Ēriks 
IMP314 Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs 2 32 I     2    Krastiņš Aivars Vilnis 
IĀS213 Kvalitātes sistēmu vadīšana 2 32 I     2    Solovjovs Dmitrijs 

2. Humanitārie / sociālie un vadības priekšmeti 2 KP 
HSP484 Psiholoģija 2  32 I   2      Šteinberga Airisa 
HSP446 Pedagoģija 2  32 I   2      Lanka Anita 
HSP489 Organizāciju psiholoģija 2  32 I   2      Šteinberga Airisa 
HSP488 Biznesa socioloģija 2  32 I   2      Kuņickis Valerijs 
IRO202 Vadības organizācija uzņēmumā 2  32 I   2      Zvanītājs Jānis 

D. PRAKSE 32 KP 
ITE010 Prakse 6  0.0 I    6     Počs Remigijs 
ITE013 Specializējošā prakse 16 0.0 I      16   Počs Remigijs 
ITE014 Projektēšanas prakse 10 0.0 I       10  Počs Remigijs 

E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 26 KP 
ITE011 Maģistra darbs ar projekta daļu  26  0.0   D     6 20 Počs Remigijs  



6. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas 
„Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 

un vadīšana”  
studiju kursu anotācijas 



 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 
 
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 2 KP 
Ivars Pucens, Dr.oec., docents 
Starptautisko ekonomisko sakaru (SES) vadīšana un klasifikācija. Starptautiskā preču 
tirdzniecības organizēšana. Starptautisko pakalpojumu tirdzniecības organizēšana. 
Ārējās tirdzniecības politika. Sarunu organizēšana starptautiskā biznesā. 
Starptautiskās uzņēmējdarbības integrētās korporatīvās struktūras. Starptautisko 
kompāniju tehnoloģiskās politikas vadīšana. SES finansēšanas vadīšana. 
Starptautisko investīciju vadīšana. Brīvās ekonomiskās zonas. 

 
Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā 2 KP 
Nikolajs Sprancmanis, Dr.habil.oec., profesors 
Globalizācija, tās cēloņi, attīstību ietekmējošie faktori. Globalizācijas galvenie 
dalībnieki un viņu ietekme uz mūsdienu pasauli. Pasaules saimniecības globalizācija. 
Ekonomiskie un sociālie globalizācijas aspekti. Integrācija kā viena no globalizācijas 
izpausmēm. Mūsdienu tehnoloģijas un globalizācijas procesi. Starptautiskā darba 
dalīšanas jaunās tendences. Valstu un starptautisko organizāciju loma, politikas, 
kopējas rīcības pasaules ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Globalizācija un attīstības 
iespējas. Eiropas Savienības paplašināšanās - ieguvumi un zaudējumi. ES galvenais 
politikās. ES ārējās tirdzniecības politika ES paplašināšanās. Latvija un Eiropas 
Savienība. Latvijas integrācija pasaules saimniecībā. 
 
Globālā loģistika un transports 4 KP 
Nikolajs Sprancmanis, Dr.habil.oec., profesors 
Starptautiskā darba dalīšana un preču sadales kanālu organizācija lielos attālumos. 
Multimodālās preču pārvadāšanas organizācija. Tranzītpārvadājumi kā tās paveids. 
Latvijas tranzīta infrastruktūra un tās vadīšana. Pieprasījuma prognozēšanas un riska 
analīzes metodes. Loģistikas centru izvietojuma un maršrutu optimizācijas metodes. 
Preču piegādes laika un precizitātes kontrole. 
 
Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes 2 KP 
Maija Šenfelde, Dr.oec., profesore 
Ekonomiskās integrācijas pieejas un formas. ES izveidošanās un ES konstitūcija. ES 
struktūra, lēmumu pieņemšana. ES budžets un nodokļu politika. ES kopējā 
lauksaimniecības politika. ES rūpniecības politika. ES enerģētikas un apkārtējās vides 
politika. ES ārējās tirdzniecības politika. ES nodarbinātības un sociālā politika. ES 
reģionālā politika.  
 
Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana 4 KP 
Maija Šenfelde, Dr.oec., profesore 
ES finansējuma veidi. Eiropas reģionālās attīstības fonds. Eiropas Sociālais fonds. 
Eiropas lauksaimniecības virzības un garantiju fonds. Zivsaimniecības vadības 
finansēšanas instruments. Vispārīgie projektu atlases kritēriji. Projektu pieteikšana. 
Nacionālās programmas. Grantu shēmas. Atklāto konkursu projekti. Projekta cikls un 
tā galvenie elementi. ES struktūrfondu vadība. Projekta budžets. Projekta budžeta 
izstrāde. Projekta izvērtēšana. Projekta izvērtēšanas kritēriji. Projekta ieviešana un 
uzraudzība. 
 



 

Starptautisko ekonomisko sakaru tiesiskā regulēšana 3 KP 
Aivars Vilnis Krastiņš, Dr.oec., profesors 
Starptautiskās tirdzniecības tiesību (STT) jēdziens. Moderno STT sistēma. STT 
kodifikācija un unifikācija. Starptautiskās tirdzniecības regulējums ekonomiskās 
integrācijas apstākļos. Ārējās tirdzniecības darījumi. Preču piegāde starptautiskajā 
tirdzniecībā. Starptautiskie pārvadājumi, apdrošināšana un norēķini un to loma 
starptautiskajā tirdzniecībā. Starptautisko komerciālo strīdu izšķiršanas kārtība.  
 
Muitas darbības organizēšana un kontrole 3 KP 
Aivars Vilnis Krastiņš, Dr.oec., profesors 
Muitas administratīvās struktūras un organizācija. Muitas procedūras un to 
organizēšana. Preču pārbaude. Preču un transporta līdzekļu pārvietošana pāri LR 
muitas robežai. Muitas maksājumi un to pielietošana. Muitas brokeri. Muitas kontrole 
un tās formas.  
 

Ekonometrija 2 KP 
Remigijs Počs, Dr.habil.oec., profesors 
Ekonometriskā modelēšana, teorētiskā un pielietojumā ekonometrija. Savstarpēji 
saistītu vienādojumu sistēmas. Identifikācijas problēma ekonometrijā. Parametru 
novērtēšanas metodes. Datu sagatavošanās problēmas. Dinamiska tipa ekonometrijas 
modeļi. Nelineāra tipa ekonometrijas modeļi. Daudzfaktoru regresijas modeļi, 
dinamikas rindu modeļi. Modeļu praktiskā pielietošana. 
 
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (studiju 
projekts) 2 KP 
Ivars Pucens, Dr.oec., docents 
Pamatojoties uz iepriekš iegūtajām zināšanām priekšmetā „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” un pētot specializējošo literatūru, studenti izvēlas 
studiju projekta tematu un apstiprina to pie par projektēšanu atbildīgā mācībspēka. 
Studenti patstāvīgi izstrādā studiju projektus par projektēšanu atbildīgā mācībspēka 
pārraudzībā. Par projektēšanu atbildīgais mācībspēks izstrādā projektēšanas mērķiem 
atbilstošus studiju projektu uzdevumus, izstrādā projektēšanas grafikus un kontrolē to 
izpildi, kā arī projektu izpildes laikā konsultē studentus un organizē projektu 
aizstāvēšanu un novērtēšanu. 



 

B. OBLIGĀTIE IZVĒLES PRIEKŠMETI 

1. Specializējošie priekšmeti 
 
Starptautiskās tirgzinības 2 KP 
Remigijs Počs, Dr.habil.oec., profesors 
Starptautiskā marketinga jēdziens. Starptautiskā marketinga vide un informācijas 
sistēma. Iesaistīšanas pakāpes starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās. Produkts 
pasaules tirgum. Eksporta cenu stratēģija. Starptautiskā marketinga komunikācijas, 
organizācija un kontrole. 
 
Pasaules ekonomikas attīstība 2 KP 
Remigijs Počs, Dr.habil.oec., profesors 
Pasaules līdervalstu, augsti  attīstīto valstu un jaunattīstības valstu attīstības dinamika, 
ekonomikas struktūra un modeļi. Starptautiskā ekonomiskā integrācija. Starptautiskās 
darba dalīšanas, kooperācijas un koncentrācijas attīstība. Darba resursu un dabas 
resursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas faktori. Ražošanas un patēriņa 
attīstība.  
 
Starptautiskās uzņēmējdarbības prognozēšana 2 KP 
Remigijs Počs, Dr.habil.oec., profesors 
Starptautiskā uzņēmējdarbība. Starptautiskā un iekšzemes biznesa salīdzinājums. 
Ieviešana starptautiskajā tirgū. Tiešās un netiešās metodes, ieejot ārzemju tirgū. 
Ārzemju tirgus organizēšana. Realizācijas prognozēšana un tirgus testēšana. 
Realizācijas prognozēšanas kvantitatīvās metodes. 

 
Intelektuālā īpašuma starptautiskā aizsardzība 2 KP 
Remigijs Počs, Dr.habil.oec., profesors 
Intelektuālā īpašuma aizsardzības nepieciešamība. Intelektuālā īpašuma klasifikācija. 
Intelektuālā īpašuma ekonomiskie aspekti. Starptautisko institūciju darbība 
intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā. Līgumi intelektuālā īpašuma jomā. ES 
paplašināšanās: Kopienas preču zīmes un dizainparaugi. Eiropas Patentu sistēma.  
 
Starptautiskais protokols 2 KP 
Remigijs Počs, Dr.habil.oec., profesors 
Diplomātiskais protokols. Protokolārā kārtība. Diplomātiskā sarakste, uzrunas 
formas. Vizītkartes. Ielūgumi. Sēdināšana pie galda. Ēdienkarte. Vīna karte. Oficiālo 
un lietišķo tikšanos organizēšana. Vizīšu protokols. Dāvanas. Starptautisko 
konferenču un tikšanos organizēšana. Valsts ceremonijas. Apģērbs. Komunikācijas 
veidi. Biznesa kultūra. Ikdienas etiķete iestādē. Vēstuļu noformēšana. Reliģijas. 
Etiķetes īpatnības pasaules reģionos. 
 

2. Profesionālās sagatavošanas priekšmeti 
 
Eiropas Savienības organizācija un funkcijas 2 KP 
Konstantīns Didenko, Dr.oec., profesors 
Nodrošina spēju orientēties ES organizācijas funkcijās, likumdošana un noteikumos. 
Palīdz apzināties Latvijas integrācijas ES procesa ietekmi uz ekonomiku un politiku, 
kā arī likumdošanu Latvijā. ES rašanās vēsturiska attīstība. ES pamati. Eiropas 



 

Kopienas (EK) politikas. ES attiecības ar Centrāl – un Austrumeiropas valstīm. 
Latvija un Eiropas Savienība.  
 
Starptautiskā konkurence 2 KP 
Juris Saulītis, Dr.oec., profesors 
Valsts konkurētspējas nosacījumi. Konkurētspējas attīstības etapi. Attīstības 
pamatfaktori. Valsts loma nacionālo priekšrocību veidošanā un uzturēšanā. 
Ģeogrāfiskā faktora loma konkurētspējas paaugstināšanā. Klasteri un to izveide. 
Globalizācijas ietekme uz starptautisko konkurenci. 

 
Uzņēmējdarbības loģistika (speckurss) 2 KP 
Nikolajs Sprancmanis, Dr.habil.oec., profesors 
Ar transportu saistīto izmaksu sadalījums pircēju un pārdevēju iekšējos un 
starptautiskos pārvadājumos, maksas aprēķina metodes pārvadājumos ar dažādiem 
transporta veidiem. Maksas diskriminācija. Pārvadājumu prognozēšanas metodes īsā 
un vidējā laika posmā. Krājumi un to regulēšanas metodes, garantijas krājumu 
aprēķins. Noliktavu organizēšanas kritēriji un to izvietojuma optimizācija teorijā. 
Noliktavām nepieciešamo investīciju aprēķina metodes. 
 
Starptautiskās pārvadājumu tiesības 2 KP 
Nikolajs Sprancmanis, Dr.habil.oec., profesors 
Aplūkoti tiesiskie pamati kravas un pasažieru pārvadājumos, to īpatnības dažādos 
transporta veidos. Pasažieru un kravas nosūtītāju attiecību regulēšana ar 
pārvadātājiem un starpniekiem. Starpnieku un pārvadātāju savstarpējās tiesiskās 
attiecības. Atbildība par kravu nozušanu, bojāšanos un daudzuma samazināšanos. 
 
Nodokļu sistēma ārvalstīs 2 KP 
Jānis Ēriks Niedrītis, Dr.oec., asoc.profesors 
Nodokļu likumdošana un prakse, nodokļu sfēru reglamentējošie starptautiskās 
vienošanās dokumenti. Tiks analizēts šajā sistēmā kopīgais līmenis, kā arī parādīta 
atsevišķa nodokļu loma. ES nodokļu sistēma. 
 
Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs 2 KP 
Aivars Vilnis Krastiņš, Dr.oec., profesors 
Muitas loma starptautiskajā tirdzniecībā un valsts iekšējā tirgus aizsardzībā. Ar 
muitas jomu saistītie starptautiskie normatīvie dokumenti (KIOTO, TIR, CMR, ATA 
konvencijas). Ar muitas jomu saistītie nacionālie normatīvie dokumenti. Likums "Par 
Valsts ieņēmumu dienestu", likums "Par muitas nodokli (tarifiem)". Muitas likums: 
pirmsmuitošanas darbības, preču muitošana, preču pārvietošana pāri muitas robežai, 
muitas kontrole, brīvās zonas, muitas noteikumu pārkāpumi, muitas noliktavas, 
muitas brokeri. 

 
Kvalitātes sistēmu vadīšana 2 KP 
Dmitrijs Solovjovs, Dr.oec., asoc. profesors 
Ievads kvalitātes sistēmas vadīšanas (KVS) teorijā. Kvalitātes vadības sistēmas to 
veidi un formas. Kvalitātes vadības sistēmas darbības principi. Kvalitātes audits – kā 
sistemātiska un neatkarīga KVS analīze. Starptautiskie kvalitātes standarti. Kvalitātes 
vadības politika, kvalitātes rokasgrāmata. Visaptverošas kvalitātes vadības kultūra. 
KVS efektivitātes novērtējums, tā metodes un pielietojums. KVS ieviešanas 



 

tendences uzņēmumos Latvijā un pasaulē. Kvalitātes personāla apmācība un 
sertificēšana. Latvijas nacionālās kvalitātes akreditācijas sistēma. Kvalitātes vadības 
sistēmas attīstības perspektīvas. Eiropas kvalitātes izcilības modelis EFQM. 

 
3. Humanitārie/ sociālie un vadības priekšmeti 

 
Psiholoģija 2 KP 
Airisa Šteinberga, Dr.psyh., docente 
Psiholoģijas pamatjēdzieni, psiholoģija kā zinātne, galvenie virzieni. Izpētes metodes. 
Psihiskie procesi. Cilvēku uzvedība. Personība. Pedagoģiskā saskarsme.  
 
Pedagoģija 2 KP 
Anita Lanka, Dr.paed., asoc.profesore 
Pedagoģija kā zinātne, tas struktūra. Pedagoģijas pamatjēdzieni. Audzināšana, 
pedagoģiskais process. Mācības, brīva un atbildīga, radoša kultūras personība. Izziņas 
darbība mācībās. Vērtēšana, tās formas. Mūžizglītības aspekti pedagoģijā. 
 
Organizāciju psiholoģija 2 KP 
Airisa Šteinberga, Dr.psyh., docente 
Vadītāja psiholoģiskais raksturojums. Darbinieka psiholoģiskais raksturojums. 
Vadības psiholoģiskās teorijas. Organizāciju kultūra un tās līmeņi. Personālā atlase, 
efektīvu darba grupu veidošana. Organizāciju pilnveidošana. 

 
Biznesa socioloģija 2 KP 
Valērijs Kuņickis, Dipl.phil., docents 
Biznesa uzņēmējdarbības galvenie sociālie priekšnosacījumi un likumsakarības. 
Biznesa kā sabiedrības sociālā institūta loma un attīstība. Uzņēmēja sociālais portrets. 
Sabiedrības sociālekonomiskā stratifikācija. 
 
Vadības organizācija uzņēmumā 2 KP 
Jānis Zvanītājs, Dr.oec., profesors 
Uzņēmums kā struktūra. Vadības funkcijas. Uzņēmuma mērķi un uzņēmējdarbības 
plānošana. Mērķu vadīšana. Lēmumu pieņemšana. Darba projektēšana. Strādājošo 
skaitu plānošana: komplektēšana un atlase, strādājošo atlase darbam, darbu 
novērtējums. Organizācijas struktūras. Deleģēšana un kontroles intervāls. 
Komunikācijas organizācijas. Laika vadīšana. Vadīšanas kontrole: kontroles metodes, 
darba izpildījuma novērtēšana. Vadības finansiālais aspekts. 



 

7. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas 
„Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 

un vadīšana”  
studiju kursu programmas 
(skat. pievienoto pielikumu) 



 

8. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programmā 
„Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 

un vadīšana”  
iesaistītais akadēmiskais personāls un tā 

pasniedzamie studiju kursi 



 

 

Akadēmiskais 
personāls  

Akadēmiskais vai 
zinātniskais grāds, 

amats 

Ievēlēts vai 
uz laiku 
pieņemts 

darbā 

Pasniedzamie studiju kursi 

Počs Remigijs  
Dr.habil.oec., 
profesors 

vēlēts 

Ekonometrija 
Starptautiskās tirgzinības 
Pasaules ekonomikas 
attīstība 
Starptautiskās 
uzņēmējdarbības 
prognozēšana 
Intelektuālā īpašuma 
starptautiskā aizsardzība 
Starptautiskais protokols 
Specializējošā prakse 
Projektēšanas prakse 
Maģistra darbs 
Maģistra darbs ( ar projekts 
daļu) 

Sprancmanis 
Nikolajs 

Dr.habil.oec., 
profesors 

vēlēts 

Globalizācijas un integrācijas 
procesi pasaules ekonomikā 
Globālā loģistika un 
transports 
Uzņēmējdarbības loģistika 
(speckurss) 
Starptautiskās pārvadājumu 
tiesības 

Buiķis Māris  Dr.math., profesors vēlēts Ekonometrija 
Didenko 
Konstantīns  

Dr.oec., profesors vēlēts 
Eiropas Savienības 
organizācija un funkcijas 

Krastiņš Aivars 
Vilnis  

Dr.oec., profesors vēlēts 

Starptautisko ekonomisko 
sakaru tiesiskā regulēšana 
Muitas darbības 
organizēšana un kontrole 
Muitas likumdošana Latvijā 
un ārvalstīs 

Saulītis Juris  Dr.oec., profesors vēlēts Starptautiskā konkurence 

Šenfelde Maija  Dr.oec., profesore vēlēts 

Eiropas Savienības 
ekonomiskās politikas 
aktualitātes 
Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu 
vadīšana 

Zvanītājs Jānis Dr.oec., profesors vēlēts 
Vadības organizācija 
uzņēmumā 

Niedrītis Jānis 
Ēriks  

Dr.oec., asoc. 
profesors 

vēlēts Nodokļu sistēma ārvalstīs 

Solovjovs 
Dmitrijs 

Dr.oec., asoc. 
profesors 

vēlēts 
Starptautiskās tirgzinības 
Kvalitātes sistēmu vadīšana 

Pucens Ivars Dr.oec., docents vēlēts Starptautisko ekonomisko 



 

 
 

 
 

sakaru organizēšana un 
vadīšana  

Lanka Anita 
Dr.paed., 
asoc.profesore 

vēlēts Pedagoģija 

Šteinberga 
Airisa 

Dr.psyh., docente vēlēts 
Psiholoģija 
Organizāciju psiholoģija 

Gudzuka 
Sandra  

Dr.psyh., 
prakt.docente 

vēlēts Organizāciju psiholoģija 

Kuņickis 
Valerijs 

Dipl.phil., docents vēlēts Biznesa socioloģija 

Gulbis Aivars  
Mg.oec., prakt. 
docents 

vēlēts 

Muitas darbības 
organizēšana un kontrole 
Muitas likumdošana Latvijā 
un ārvalstīs 

Čevers Aldis  
Mg.iur., prakt. 
docents 

vēlēts 
Starptautisko ekonomisko 
sakaru tiesiskā regulēšana 

Judrupa Ilze  Mg.oec., lektore vēlēts 
Eiropas Savienības 
ekonomiskās politikas 
aktualitātes 

Priedīte Liene Mg.oec., lektore 
vieslektors Starptautiskās pārvadājumu 

tiesības 
Griķe Krista  Mg.oec., lektore vēlēts Starptautiskais protokols 

Jakubāne Judīte Mg.oec., lektore vēlēts 
Vadības organizācija 
uzņēmumā 

Laskejeviča 
Ksenija  

Mg.oec., lektore vēlēts 

Globalizācijas un integrācijas 
procesi pasaules ekonomikā 
Pasaules ekonomikas 
attīstība 
Intelektuālā īpašuma 
starptautiskā aizsardzība 

Bogdanova 
Olga 

Mg.oec., lektore vieslektors 
Starptautiskās 
uzņēmējdarbības 
prognozēšana 

Starčenko Alla  Mg.oec., asist. vēlēts 
Starptautiskās pārvadājumu 
tiesības 

Kamols Uldis Mg.oec., asist. vēlēts 
Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu 
vadīšana 



 

9. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par augstākās izglītības maģistra profesionālo 
studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 

sakaru organizēšana un vadīšana”  
apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma 

paraugs studijām 60 KP apjomā 



 

PARAUGS 
 

Ar valsts pārbaudījuma komisijas 
0000. gada 00. mēneša lēmumu Nr. 000 

 
 

 
 
 
 

Māra Kalniņa 

personas kods 000000 - 00000 
 

 
 
 

 
ieguvusi 

PROFESIONĀLO MAĢISTRA GRĀDU 
starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā 

 
 
 
 
 
   
 
                  
                                             Rektors      Ivars Knēts 
           Z.v.         
                                             Valsts pārbaudījuma komisijas vadītājs   

  Jānis Krūmiņš 
                                                     
 
                        Rīgā 
                                              0000.gada 00. mēnesis 
                              Reģistrācijas Nr. 000 - 000 



 

PARAUGS 

 
 
 
 

 
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

 

DIPLOMA PIELIKUMS 
Diploma sērija xxx Nr. 0000, reģ. nr. 000 – 000 

 
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam 
paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu 
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un 
profesionālu atzīšanu. 
 
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto 
studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par 
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju 
sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 
 
1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju 
 1.1. uzvārds: KALNIŅA 
 1.2. vārds: Māra 
 1.3. dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads):         00.00.0000 
 1.4. personas kods: 000000-00000 
2.  Ziņas par kvalifikāciju 
 2.1. kvalifikācijas nosaukums:  
   profesionālais maģistra grāds starptautisko ekonomisko sakaru 

vadīšanā 
 2.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:  
   starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana 
 2.3. kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 
   Rīgas Tehniskā universitāte, valsts dibināta universitāte, 

valsts akreditēta 2001. gada 12. jūlijā 
 2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums: 
   tā pati, kas 2.3. punktā 
 2.5. mācību un eksaminācijas valoda (valodas): 
   latviešu 
3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni 
 3.1.  kvalifikācijas līmenis: 
   profesionālās augstākās izglītības diploms par otrā profesionālā 

grāda iegūšanu  
 3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas sākuma un beigu datums:  
   1,5 gadi; 60 Latvijas kredītpunkti, 90 ECTS kredītpunkti. 

Programma apgūta 00.00.0000. – 00.00.0000. 



 

 3.3. uzņemšanas prasības: 
   bakalaura profesionālais grāds ekonomikā vai vadībzinātnē 

un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija sociālo zinātņu 
jomā ( vismaz 4 gadu izglītība) vai tam pielīdzināma izglītība 

4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem 
 4.1. studiju veids:  
   pilna laika studijas 
 4.2. programmas prasības: 
   Studiju programmas kopapjoms ir 60 kredītpunktu, t.sk. tās 

obligātās daļas apjoms 24 kredītpunkti, obligātās izvēles daļas 
apjoms 10 kredītpunktu, prakse 6 kredītpunkti, maģistra darbs 20 
kredītpunktu.  
Obligātā un obligātās izvēles daļas ietver studiju kursus par 
jaunākajiem sasniegumiem nozares teorijā un praksē 20 
kredītpunktu apjomā, pētniecības darba, jaunrades darba, 
projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursus 20 kredītpunktu 
apjomā, pedagoģijas vai psiholoģijas kursus 2 kredītpunktu 
apjomā.  

 4.3. programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums / atzīmes / 
kredītpunkti: 

 
Kredītpunkti Kursi 

Latvijas ECTS 
Atzīme 

A daļa (obligāta)   
 Starptautisko ekonomisko sakaru 

organizēšana un vadīšana 
2 3 9 

 Globalizācijas un integrācijas procesi 
pasaules ekonomikā 

2 3 8 

 Globālā loģistika un transports 4 6 8 
 Eiropas Savienības ekonomiskās politikas 

aktualitātes 
2 3 ieskaitīts 

 Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu 
vadīšana 

4 6 8 

 Starptautisko ekonomisko sakaru tiesiskā 
regulēšana 

3 4.5 ieskaitīts 

             Muitas darbības organizēšana un 
kontrole 

3 4.5 9 

 Ekonometrija 2 3 8 
 Starptautisko ekonomisko sakaru 

organizēšana un vadīšana ( studiju 
projekts) 

2 3 8 

B daļa (ierobežota izvēle) 
 Starptautiskās tirgzinības 2  3 9 
 Pasaules ekonomikas attīstība 2  3 ieskaitīts 
 Starptautiskās uzņēmējdarbības 

prognozēšana 
2  3 ieskaitīts 

 Starptautiskais protokols 2  3 ieskaitīts 
 Pedagoģija 2  3 ieskaitīts 
Prakse 6 9 ieskaitīts 
Gala pārbaudījumi  



 

 Maģistra darbs   
 

 
Eiropas Savienības tirdzniecības politika ar 
Latīņamerikas valstīm 

20 30 9 

Vidējā svērtā atzīme: 8.7   
 

 4.4. atzīmju sistēma: 
   atzīmju skala 10-1; 10 - augstākā atzīme, 4 – minimālā 

pietiekamā 
  nozīme:  

 
10 – izcili,  
  9 – teicami, 
  8 – ļoti labi, 

7 – labi,                            
6 – gandrīz labi, 
5 – viduvēji, 
4 – gandrīz viduvēji, 
3-1 - neapmierinoši 

 4.5. kvalifikācijas klase:          
   nav 
    
5. Ziņas par kvalifikāciju  
 5.1. turpmākās studiju iespējas: 
   tiesības stāties doktorantūrā 
 5.2. profesionālais statuss: 
   dod tiesības veikt profesionālo, jaunrades, pētniecības un 

pedagoģijas darbu starptautisko ekonomisko sakaru 
vadīšanas jomā 

6. Papildinformācija 
 6.1. sīkāka informācija: 
   profesionālo studiju programma „Starptautisko ekonomisko 

sakaru organizēšana un vadīšana” ir valsts akreditēta 0000. 
gada 00. mēneša uz akreditācija laiku līdz 0000. gada 00. 
mēnesim.  

 6.2.  papildinformācijas avoti: 
   Studiju daļa 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Kaļķu ielā 1, Rīga LV – 1658 
 telef. 7089423, fakss 7089027 
www.rtu.lv, e-pasts: rtu@rtu.lv 

    
Akadēmiskās informācijas centrs  
Vaļņu ielā 2, Rīga, LV-1050 
telef. 7225155, fakss 7221006 
e-pasts: diplomi@aic.lv 

7. Pielikuma apstiprinājums 
 7.1. datums: 0000. gada 00. mēnesis 
 7.2. paraksts:  U. Sukovskis 
 7.3. pielikuma parakstītāja amats: 

mācību prorektors 

 7.4. zīmogs:  
    
8.  Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī 

Skat. pielikumu  



 

8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī. 
 

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. 
Vidējās izglītības pakāpē ir divu veidu programmas – vispārējās vidējās un 
profesionālās vidējās izglītības programmas. Reflektantus uzņem augstskolā vai 
koledžā saskaņā ar vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. 
Augstskolas un koledžas var noteikt arī specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, 
noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā 
augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas apguvei). 

 
 
Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un 

profesionālo augstāko izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan 
akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā izglītībā. 

Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, 
kā arī sniegt teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu 
(turpmāk – KP)1, no tiem obligātā daļa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir 
≥20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. 
Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri. 

Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no 
kuriem ne mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais 
saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas ≥30 KP (45 
ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts 
akadēmiskās izglītības standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu 
apguvi konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, 
produktus un tehnoloģijas un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un 
pedagoģiskajam darbam šajā nozarē. 



 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo 
kompetenci, šo programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie 
kursi ≥20 KP  
(30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija 
≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39 ECTS), valsts 
pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS). 

Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 
ECTS) – jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse 
≥6 KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥20 KP (30 ECTS), 
kā arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet 
maģistra grādu ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī 
medicīnas, zobārstniecības un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 
un 6 gadu studijas), un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā. 
  Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām 
pastāv vairāki citi programmu veidi. 
• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, 
pēc kuru apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms 
ir 80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču 
to absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
programmās. 
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru 
apguves iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt 
vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP 
(240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai 
programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts 
pārbaudījumu (tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 
kredītpunktu programma ietver bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi 
iegūst tiesības stāties maģistrantūrā. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida 
zinātniskais grāds – doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra 
grāds. Doktora grādu piešķir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus 
izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski 
aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu pētījumu rezultātus un sniedz 
jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz 
četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša 
apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski 
vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir 
promocijas padome. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts 
zinātniskā kvalifikācijas komisija. 

 
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 
 

Apguves 
līmenis 

Atzīme Skaidrojums 
Aptuvenā 

ECTS atzīme 

   10    izcili (with distinction)   A 
  ļoti augsts 

   9    teicami (excellent)   A 

   8    ļoti labi (very good)   B 
  augsts 

   7    labi (good)   C 

  vidējs    6   gandrīz labi (almost good)   D 



 

   5    viduvēji (satisfactory)   E 

   4    gandrīz viduvēji (almost satisfactory)   E/FX 

  zems    3–1    negatīvs vērtējums (unsatisfactory)   Fail 
  

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem augstskolas un koledžas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir 
notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju programmā un 
augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas 
akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas 
akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 

Papildinformācija: 
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.gov.lv 

   http://www.aic.lv 
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 
 
Piezīme. 
1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba 
apjoms. Vienam studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 
kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas 
kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 

 



 

10. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par augstākās izglītības maģistra profesionālo 
studiju programmas „Starptautisko ekonomisko 

sakaru organizēšana un vadīšana”  
apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma 

paraugs studijām 100 KP apjomā 



 

PARAUGS 
 

Ar valsts pārbaudījuma komisijas 
0000. gada 00. mēnesis lēmumu Nr. 000 

 
 

 
 
 
 

Māra Kalniņa 

personas kods 000000 - 00000 
 

 
 
 

 
ieguvusi 

ĀRĒJO SAKARU STRUKTŪRVIENĪBAS 
VADĪTĀJA KVALIFIKĀCIJU 

 

Iegūtā kvalifikācija atbilst  
piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 

un 
 

PROFESIONĀLO MAĢISTRA GRĀDU 
starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā 

 
 
 
 
 
  
                  
                                             Rektors      Ivars Knēts 
           Z.v.         
                                             Valsts pārbaudījuma komisijas vadītājs   

  Jānis Krūmiņš 
                                                     
 
                        Rīgā 
                                              0000.gada 00. mēnesī 
                              Reģistrācijas Nr. 000 - 000 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 

DIPLOMA PIELIKUMS 
Diploma sērija xxx Nr. 0000, reģ. nr. 000 – 000 

 
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam 
paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu 
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un 
profesionālu atzīšanu. 
 
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto 
studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par 
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju 
sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 
 
1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju 
 1.1. uzvārds: KALNIŅA 
 1.2. vārds: Māra 
 1.3. dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads):         00.00.0000 
 1.4. personas kods: 000000-00000 
2.  Ziņas par kvalifikāciju 
 2.1. kvalifikācijas nosaukums:  
   ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja kvalifikācija un 

profesionālais maģistra grāds starptautisko ekonomisko sakaru 
vadīšanā 

 2.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:  
   starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana 
 2.3. kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 
   Rīgas Tehniskā universitāte, valsts dibināta universitāte, 

valsts akreditēta 2001. gada 12. jūlijā 
 2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums: 
   tā pati, kas 2.3. punktā 
 2.5. mācību un eksaminācijas valoda (valodas): 
   latviešu 
3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni 
 3.1.  kvalifikācijas līmenis: 
   profesionālās augstākās izglītības diploms par piektā līmeņa 

profesionālās kvalifikācijas un otrā profesionālā grāda iegūšanu  
 3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas sākuma un beigu datums:  
   2,5 gadi; 100 Latvijas kredītpunktu, 150 ECTS kredītpunktu. 

Programma apgūta 00.00.0000. – 00.00.0000. 



 

 3.3. uzņemšanas prasības: 
   sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai vadībzinātnē 
4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem 
 4.1. studiju veids:  
   pilna laika studijas 
 4.2. programmas prasības: 
   Studiju programmas kopapjoms ir 100 kredītpunktu, t.sk. tās 

obligātās daļas apjoms 24 kredītpunkti, obligātās izvēles daļas 
apjoms 18 kredītpunktu, prakse 32 kredītpunkti, maģistra darbs ar 
projekta daļu 26 kredītpunkti.  
Obligātā un obligātās izvēles daļas ietver studiju kursus par 
jaunākajiem sasniegumiem nozares teorijā un praksē 10 
kredītpunktu apjomā, pētniecības darba, jaunrades darba, 
projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursus 30 kredītpunktu 
apjomā, profesionālās sagatavošanās studiju kursus 8 
kredītpunktu apjomā, pedagoģijas vai psiholoģijas kursus 2 
kredītpunktu apjomā.  

 4.3. programmas sastāvdaļas un personas iegūtais 
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

 

Kredītpunkti Kursi 
Latvijas ECTS 

Atzīme 

A daļa (obligāta)   
 Starptautisko ekonomisko sakaru 

organizēšana un vadīšana 
2 3 9 

 Globalizācijas un integrācijas procesi 
pasaules ekonomikā 

2 3 8 

 Globālā loģistika un transports 4 6 8 
 Eiropas Savienības ekonomiskās politikas 

aktualitātes 
2 3 ieskaitīts 

 Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu 
vadīšana 

4 6 8 

 Starptautisko ekonomisko sakaru tiesiskā 
regulēšana 

3 4.5 ieskaitīts 

             Muitas darbības organizēšana un 
kontrole 

3 4.5 9 

 Ekonometrija 2 3 8 
 Starptautisko ekonomisko sakaru 

organizēšana un vadīšana (studiju 
projekts) 

2 3 8 

B daļa (ierobežota izvēle) 
 Starptautiskās tirgzinības 2  3 9 
 Pasaules ekonomikas attīstība 2  3 ieskaitīts 
 Starptautiskās uzņēmējdarbības 

prognozēšana 
2  3 ieskaitīts 

 Starptautiskais protokols 2  3 ieskaitīts 
 Pedagoģija 2  3 ieskaitīts 
 Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs 2  3 ieskaitīts 
 Uzņēmējdarbības loģistika (speckurss) 2  3 8 
 Starptautiskā konkurence 2  3 ieskaitīts 
 Kvalitātes sistēmu vadīšana 2  3 ieskaitīts 
Prakse 32 48 ieskaitīts 



 

Gala pārbaudījumi  

 Maģistra darbs (ar projekta daļu)   
 

 
Eiropas Savienības tirdzniecības politika ar 
Latīņamerikas valstīm 

26 39 9 

Vidējā svērtā atzīme: 8.7   
 

 4.4. atzīmju sistēma: 
   atzīmju skala 10-1; 10 - augstākā atzīme, 4 – minimālā 

pietiekamā 
  nozīme:  

 
10 – izcili,  
  9 – teicami, 
  8 – ļoti labi, 

7 – labi,                            
6 – gandrīz labi, 
5 – viduvēji, 
4 – gandrīz viduvēji, 
3-1 - neapmierinoši 

 4.5. kvalifikācijas klase:          
   nav 
    
5. Ziņas par kvalifikāciju  
 5.1. turpmākās studiju iespējas: 
   tiesības stāties doktorantūrā 
 5.2. profesionālais statuss: 
   dod tiesības veikt profesionālo, jaunrades, pētniecības un 

pedagoģijas darbu starptautisko ekonomisko sakaru 
vadīšanas jomā 

6. 
Papildinformācija 

 6.1. sīkāka informācija: 
   profesionālo studiju programma „Starptautisko ekonomisko 

sakaru organizēšana un vadīšana” ir valsts akreditēta 0000. 
gada 00. mēneša uz akreditācija laiku līdz 0000. gada 00. 
mēnesim.  

 6.2.  papildinformācijas avoti: 
   Studiju daļa 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Kaļķu ielā 1, Rīga LV – 1658 
 telef. 7089423, fakss 7089027 
www.rtu.lv, e-pasts: rtu@rtu.lv 

    

Akadēmiskās informācijas centrs  
Vaļņu ielā 2, Rīga, LV-1050 
telef. 7225155, fakss 7221006 
e-pasts: diplomi@aic.lv 

7. Pielikuma apstiprinājums 
 7.1. datums: 0000. gada 00. mēnesis 
 7.2. paraksts:  U. Sukovskis 
 7.3. pielikuma parakstītāja amats: mācību prorektors 
 7.4. zīmogs:  
    
8.  Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī 
Skat. pielikumu 



 

8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī. 
 

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. 
Vidējās izglītības pakāpē ir divu veidu programmas – vispārējās vidējās un 
profesionālās vidējās izglītības programmas. Reflektantus uzņem augstskolā vai 
koledžā saskaņā ar vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. 
Augstskolas un koledžas var noteikt arī specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, 
noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā 
augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas apguvei). 

 
 
Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un 

profesionālo augstāko izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan 
akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā izglītībā. 

Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, 
kā arī sniegt teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu 
(turpmāk – KP)1, no tiem obligātā daļa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir 
≥20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. 
Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri. 

Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no 
kuriem ne mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais 
saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas ≥30 KP (45 
ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts 
akadēmiskās izglītības standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu 
apguvi konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, 
produktus un tehnoloģijas un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un 
pedagoģiskajam darbam šajā nozarē. 



 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo 
kompetenci, šo programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie 
kursi ≥20 KP  
(30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija 
≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39 ECTS), valsts 
pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS). 

Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 
ECTS) – jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse 
≥6 KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥20 KP (30 ECTS), 
kā arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet 
maģistra grādu ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī 
medicīnas, zobārstniecības un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 
un 6 gadu studijas), un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā. 
  Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām 
pastāv vairāki citi programmu veidi. 
• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, 
pēc kuru apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms 
ir 80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču 
to absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
programmās. 
• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru 
apguves iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt 
vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP 
(240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai 
programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts 
pārbaudījumu (tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 
kredītpunktu programma ietver bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi 
iegūst tiesības stāties maģistrantūrā. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida 
zinātniskais grāds – doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra 
grāds. Doktora grādu piešķir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus 
izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski 
aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu pētījumu rezultātus un sniedz 
jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz 
četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša 
apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski 
vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir 
promocijas padome. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts 
zinātniskā kvalifikācijas komisija. 

 
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 
 

Apguves 
līmenis 

Atzīme Skaidrojums 
Aptuvenā 

ECTS atzīme 

   10    izcili (with distinction)   A 
  ļoti augsts 

   9    teicami (excellent)   A 

   8    ļoti labi (very good)   B 
  augsts 

   7    labi (good)   C 

  vidējs    6   gandrīz labi (almost good)   D 



 

   5    viduvēji (satisfactory)   E 

   4    gandrīz viduvēji (almost satisfactory)   E/FX 

  zems    3–1    negatīvs vērtējums (unsatisfactory)   Fail 
  

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem augstskolas un koledžas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir 
notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju programmā un 
augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas 
akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas 
akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 

Papildinformācija: 
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.gov.lv 

   http://www.aic.lv 
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 
 
Piezīme. 
1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba 
apjoms. Vienam studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 
kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas 
kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 

 

 



 

11. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas 
„Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 

un vadīšana”  
studējošo aptaujas anketas paraugs 



 

Cienījamo Student! 
 

Jūsu atbildes ir svarīgs informācijas avots par studiju kursa kvalitāti. Jūsu 
sniegtā informācija palīdzēs novērtēt studiju kursu un mācībspēka darba lietderību.  
 Lūdzu atbildiet uz katru jautājumu pārdomāti un godprātīgi. Ja domājat, ka 
kāds jautājums nav attiecināms uz studiju priekšmetu, atstājiet to neatbildētu.  
 

Studiju līmenis:  � bakalaura  � maģistra 
 

Studiju priekšmets:  
Studiju priekšmeta pasniedzējs:  
 
 
Atbildes atzīmējiet, ievelkot krustiņu kvadrātā � un/vai ar aplīti apvelkot skaitļus  
 

1. Uzsākot kursu, pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām 
kursa apguvei un kursa programmu: 

� jā � nē 

2. Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa 
apguve: 

� jā � nē 

3. Pasniedzējs bija sagatavojies nodarbībām: 
� ļoti labi 
� labi 
� viduvēji 

                          � nebija sagatavojies 
4. Kursa viela nedublējās ar citu kursu vielu: � jā � nē 
5. Pasniedzējs izklāstīja tēmas saprotami: � jā � nē 
6. Tēmu izklāsts bija sistemātisks un loģisks: � jā � nē 
7. Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto vielu: 

                     � jā 
                     � nē 
                     � gandrīz 

8. Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama: � jā � nē 
9. Nodarbību laiks tika izmantots lietderīgi: � jā � nē 
10. Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares 

sasniegumus un problēmas: 
� jā � nē 

11. Pasniedzējs rosināja domāšanu: � jā � nē 
12. Ieteiktā mācību literatūra un citi izdales materiāli ir pieejami: 

� bibliotēkā 
� tos sagatavo un izdala pats mācībspēks  
� ir pieejami citur 
� ir grūti pieejami 
� nav pieejami 

13. Noteiktā mācību literatūra noder mācību procesā: � jā � nē 
14. Pasniedzējs vērtēja studenta darbu visa semestra 

laikā: 
� jā � nē 

15. Mācībspēks bija: 
Taktisks 5 4 3 2 1 Netaktisks 
Pieejams 5 4 3 2 1 Nepieejams 
Atsaucīgs 5 4 3 2 1 Neatsaucīgs 
Kompetents 5 4 3 2 1 Nekompetents 
Iecietīgs 5 4 3 2 1 Neiecietīgs 

16. Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju:  � jā � nē 
17. Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās: � jā � nē 
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18. Mācībspēka nodarbību vadīšana un satura izklāsts bija: 
Organizēts 5 4 3 2 1 Haotisks 
Viegli saprotams 5 4 3 2 1 Grūti saprotams 
Interesants 5 4 3 2 1 Neinteresants 
Lieto audiovizuālos 
uzskates līdzekļus 

5 4 3 2 1 
Nelieto audiovizuālos 
uzskates līdzekļus 

Ir izdales materiāli 5 4 3 2 1 Nav izdales materiālu 

Uzsver svarīgāko 5 4 3 2 1 
Tērē laiku 
mazsvarīgam 

Atvērts diskusijām 5 4 3 2 1 Neatļauj diskusijas 
Gatavs atbildēt uz 
jautājumiem 

5 4 3 2 1 Neļauj jautāt 

19. Vērtēšanas metodikas un kvalitāte: 
Objektīvi 5 4 3 2 1 Neobjektīvi 
Stingrs vērtējums 5 4 3 2 1 Viegls vērtējums 
Saprotams vērtējums 5 4 3 2 1 Nesaprotams vērtējums 
Paskaidro un analizē 
kļūdas 

5 4 3 2 1 
Nepaskaidro un 
neanalizē kļūdas 

20. Cik stundas nedēļā ārpus nodarbībām Jūs patērējat studiju kursa 
apgūšanai: 

� līdz 1 stundai 
� 2 - 3 stundas 
� 4 - 6 stundas 
� 7 - 8 stundas 

                          � vairāk par 8 stundām 
21. Cik daudz Jūs kavējat nodarbības: 

� Nekad (0 – 9 %) 
� Dažreiz (10 – 29 %) 
� Apmēram pusi (30 – 60 %) 
� Bieži (70 – 90 %) 
� Vienmēr (100 %) 

22. Studiju kursa sagatavošanai mācos kopā ar citiem studentiem: 
� Nekad (0 – 9 %) 
� Dažreiz (10 – 29 %) 
� Apmēram pusi (30 – 60 %) 
� Bieži (70 – 90 %) 
� Vienmēr (100 %) 

 

23. Novērtējiet, kā dažādas mācību metodes (lekcijas, semināri, mājas darbi, 
pastāvīgas literatūras studijas, speciālie uzdevumi u.c.) kopumā palīdz 
apgūt studiju kursu: 
.......................................................................................................................  
.......................................................................................................................  

 

24. Jūsu ieteikumi, komentāri par šī studiju kursa saturu, mācību metodēm 
un organizāciju, pārbaudes formām, mācību materiāliem u.c. kursu 
aspektiem: 
.......................................................................................................................  
.......................................................................................................................  

25. Kādas, Jūsuprāt, ir mācībspēka labākās īpašības un trūkumi? 
.......................................................................................................................  
.......................................................................................................................  

Paldies par sadarbību! 



 

12. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas 
„Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 

un vadīšana”  
absolventu aptaujas anketas paraugs 



 

Rīgas Tehniskās universitātes 
Inženierekonomikas fakultātes  

Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas 
katedras 

 

ABSOLVENTU APTAUJAS ANKETA 
 
Programma: ............................................................................................. 
 
Studiju līmenis: ........................................................................................ 
 
(atbildes variantu apvelciet vai ierakstiet savu atbildi) 
 

1. Kā Jūs vērtējat apgūto studiju programmu kopumā: 
 

� pozitīvi  
� negatīvi 
� ...........................................................................................  
 

2. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās zināšanas: 
 

� noderīgas 
� daļēji noderīgas 
� nav noderīgas 
� ...........................................................................................  

 
3. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās praktiskās iemaņas: 
 

� noderīgas 
� daļēji noderīgas 
� nav noderīgas 
� ...........................................................................................  

 
4. Kas mācību procesā bija: 
 

� pozitīvs ..............................................................................  
 ...........................................................................................  
 ...........................................................................................  
� negatīvs ..............................................................................  
 ...........................................................................................  
 ...........................................................................................  
 

5. Kā Jūs vērtējat studiju praksi: 
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  



 

6. Kādus studiju kursus, kas tika apgūti, Jūs uzskatāt par liekiem 
un nederīgiem, norādiet kāpēc: 

 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 
7. Kādus studiju kursus Jūs ieteiktu iekļaut studiju programmā: 
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  

 
8. Kādas izmaiņas Jūs ieteiktu studiju procesa uzlabošanai: 
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 
9. Vai Jūsu iegūtā izglītība ir nepieciešama, vai vajadzētu arī 

turpmāk sagatavot speciālistus šajā jomā: 
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  
 ..........................................................................................................  

 
10. Vai Jūsu izvēlētā profesija ir saistīta ar iepriekš iegūto izglītību: 
 

� jā 
� nē 
� ...........................................................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paldies par atsaucību! 

 



 

13. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas 
„Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 

un vadīšana”  
iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts un to 

darba attiecības ar RTU 



 

    Maģistra profesionālās augstākās izglītības programmā 
„Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” 

iesaistītā akadēmiskās personāla 

SARAKSTS 
 

Nr.p.k. 
Mācībspēka 

zinātniskais grāds un 
amats 

Uzvārds, Vārds 
Darba 

attiecības ar 
RTU 

1.  Dr.habil.oec., profesors Počs Remigijs  vēlēts 
2.  Dr.habil.oec., profesors Sprancmanis Nikolajs  vēlēts 
3.  Dr.math., profesors Buiķis Māris  vēlēts 
4.  Dr.oec., profesors Didenko Konstantīns  vēlēts 
5.  Dr.oec., profesors Krastiņš Aivars Vilnis  vēlēts 
6.  Dr.oec., profesors Saulītis Juris  vēlēts 
7.  Dr.oec., profesors Šenfelde Maija  vēlēts 
8.  Dr.oec., profesors Zvanītājs Jānis vēlēts 

9.  Dr.oec., assoc. profesors Niedrītis Jānis Ēriks  
nav vēlēts, 

blakusdarbs 

10.  Dr.oec., assoc. profesors Solovjovs Dmitrijs 
vēlēts, 

blakusdarbs 
11.  Dr.oec., docents Pucens Ivars vēlēts 
12.  Dr.paed., assoc. profesors Lanka Anita vēlēts 
13.  Dr.psyh., docents Šteinberga Airisa vēlēts 
14.  Dr.psyh., prakt.docents Gudzuka Sandra  vēlēts 
15.  Dipl.phil., docents Kuņickis Valerijs vēlēts 
16.  Mg.oec., prakt.docents Gulbis Aivars  vēlēts 
17.  Mg.iur., prakt.docents Čevers Aldis  vēlēts 
18.  Mg.oec., lektors Judrupa Ilze  vēlēts 

19.  Mg.oec., lektors Griķe Krista  
vēlēts, papildus 

darbs 
20.  Mg.oec., lektors Jakubāne Judīte  vēlēts 
21.  Mg.oec., lektors Laskejeviča Ksenija  vēlēts 
22.  Mg.oec., lektors Bogdanova Olga vieslektors 
23.  Mg.oec., assistents Starčenko Alla  vēlēts 

24.  Mg.oec., assistents Kamols Uldis 
vēlēts, 

blakusdarbs 

 
 

 



 

14. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programmā 
„Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 

un vadīšana”  
iesaistītā akadēmiskā personāla darba un dzīves 

gājums (CV)  



 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds:  Remigijs Počs 
E-pasts:  remigijs.pocs@rtu.lv 
Tālrunis darbā:  7089010 
Personas kods:   080947 - 11803 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas: krievu, angļu, vācu  
 
IZGLĪTĪBA 
 
1966-71 Latvijas Valsts Universitāte. Ekonomikas fakultāte 

(ekonomista-matemātiķa kvalifikācija) 
1972-75 Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūts. Aspirantūra 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
 
1976 Ekonomisko zinātņu kandidāts 

Disertācija: "Darba ražīguma prognozēšanas metožu un modeļu 
izvēles un novērtēšanas jautājumi (piemērojot Latvijas PSR rūpniecībai)". 
Aizstāvēta Latvijas Valsts Universitātē  

1986 Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 
Specialitāte: "Ekonomiski-matemātisko metožu un skaitļošanas tehnikas 
pielietošana ekonomiskos pētījumos tautsaimniecības un tās nozaru 
plānošanā un vadīšanā". 
Grādu piešķīrusi bijušās PSRS Valsts Atestācijas komisija, Maskava 

1991 Ekonomisko zinātņu doktors  
Disertācija "Republikas tautsaimniecības attīstības lietišķo ekonomiski-
matemātisko modeļu izstrādāšana un pielietošana (piemērojot Latvijas 
Republikai)". 
Aizstāvēta Lietuvas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūtā, Viļņā 

1992 Habilitētais ekonomisko zinātņu doktors (Dr.habil.oec.) 
Grādu piešķīrusi Latvijas Zinātnes padome 

2000 Rīgas Tehniskās universitātes profesors 
(profesora nosaukumu piešķīris RTU Senāts) 

 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 
1993-94 Arhūzas (Dānija) Universitātes Ekonomikas institūts: 

lekcijas un semināri mikro- un makroekonomikā (4 mēneši) 
1997 Arhūzas (Dānija) Universitāte Ekonomikas institūts: 

mācību-metodiskais darbs (1 mēnesis) 
2007 Tālākizglītības kursi „Loģistika – mazo un vidējo uzņēmumu 

speciālistiem”, RTU, 24 stundas 
 
DARBA PIEREDZE 
 



 

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūts: 
 
1975-76 Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 
1976-78 Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 
1978-82 Skaitļošanas tehnikas laboratorijas vadītājs 
1982-91 Tautsaimniecības modelēšanas sektora vadītājs 
 
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija: 

1993-94 Makroekonomiskās analīzes un prognožu departamenta direktors 
 
Rīgas Tehniskā Universitāte: 

1992 - pašlaik profesors 
1997 - 2002 Tautsaimniecības un ārējo ekonomisko sakaru modelēšanas 

profesora grupas vadītājs 
1999 - pašlaik Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors 
2002 - pašlaik Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un 

loģistikas katedras vadītājs  
2007 - pašlaik RTU Inženierekonomikas fakultātes dekāns 
 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
 

1) LZP grants: „Makroekonomisko procesu stohastiskā modelēšana”, 
2001.-2003.g., vadītājs; 

2) LR Ekonomikas ministrijas projekts: “Latvijas makroekonomiskās un 
nozaru attīstības analīze un prognozēšana, modelēšanas instrumentārija 
izstrāde”, 2002.-2003.g., vadītājs; 

3) LR Zemkopības ministrijas projekts: “Meža un saistīto nozaru attīstības 
analīzes un prognozēšanas modelēšanas instrumentārija izstrāde”, 
2003.g., vadītājs. 

4) LZP grants „Latvijas makroekonomiska nepārtraukta laika modeļa 
izstrādāšana ", 2004.-2007.g., vadītājs; 

5) LR Ekonomikas ministrijas projekts: “Tautsaimniecības vienotās 
stratēģijas mērķu rādītāju sistēmas un īstenošanas scenārija izstrāde, 
izmantojot modelēšanas instrumentāriju”, 2004.g., vadītājs; 

6) VAS „Latvenergo”, LR Ekonomikas ministrijas, LR Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas projekts: “Vispārējā līdzsvara 
aprēķina modeļa un Latvijas enerģētikas nozares attīstības prognožu 
izstrāde”, 2005.-2006.g., vadītājs; 

7) IZP-RTU I projekts: „Pieprasījuma pēc speciālistiem Latvijas 
tautsaimniecības nozarēs prognožu izstrādē, izmantojot ekonomiski-
matemātiskos modeļus”, 2005.g., vadītājs; 

8) IZM-RTU II projekts: ”Latvijas elektroenerģijas patēriņa prognožu 
izstrāde, izmantojot ekonometriskos modeļus”, 2006.g., vadītājs; 

9) IZM-RTU III projekts: ”Latvijas būvniecības nozares un nekustāmā 
īpašuma tirgus attīstības prognozēšanas modeļa izstrādāšana”, 2007.g.,  
vadītājs; 

10)  LR Ekonomikas ministrijas projekts: „Inflācijas un darbaspēka izmaksu 
izmaiņu ietekmes uz tautsaimniecības struktūru novērtēšana, izmantojot 
vispārējā līdzsvara aprēķina modeli”, 2007.g., vadītājs; 



 

11) IZM-RTU IV projekts: “Latvijas uzņēmējdarbības konkurētspējas 
sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrādāšana”, 2008.g., vadītājs; 

12) LZP grants: „Izmaksu – izlaides tabulu izstrādes nodrošināšana Latvijā” 
2008.g., vadītājs. 

 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
 

1) The Conjuncture Type Model of Latvian Economy (practical realisation). 
International conference “Research in Statistics – Basis of Social Sciences and 
Education”. Riga, University of Latvia, October 2-4, 2003; 

2) Latvijas Inforum saimes modeļa izstrādāšana. RTU 47. Starptautiskās 
zinātniskās konference “Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības 
problēmas”. Rīga, RTU, 2006.g. 21.-23.septembris; 

3) Iedzīvotāju un nodarbināto skaita prognozēšana Latvijas makroekonometriskā 
modeļa ietvaros. RTU 47. Starptautiskās zinātniskās konference: 
“Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas”, Rīga, RTU, 
2006.g. 21.-23.septembris; 

4) Elektroenerģijas patēriņa prognozēšana Latvijā (lietojot ekonometriskos 
modeļus). RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference: “Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības attīstības problēmas”, Rīga, RTU, 2007.g. 11.-13. oktobris; 

5) Base-scenario forecasts by Latvian INFORUM model: results and problems. 
15th INFORUM World Conference, Trujillo (Spānija), September 10-14, 2007. 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādēs 30 gadi. 
 
Lekciju kursi 
 

1) Kvantitatīvās metodes ekonomikā un vadīšanā. 3 KP. 
2) Transporta procesu modelēšana. 3 KP. 
3) Makroekonomisko procesu modelēšana. 3 KP. 
4) Ekonometrija. 3 KP. 

 
Studiju programmu izstrāde un vadīšana 
 

1) Doktorantūras studiju programma „Vadībzinātne”. 
2) Profesionālo bakalauru studiju programma „Uzņēmējdarbības loģistika”. 
3) Profesionālo bakalauru studiju programma „Starptautisko ekonomisko sakaru 

organizēšana un vadīšana”. 
4) Profesionālo maģistru studiju programma „Starptautisko ekonomisko sakaru 

organizēšana un vadīšana”. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 

1) RTU Inženierekonomikas fakultātes Promocijas padomes priekšsēdētājs. 
2) RTU Inženierekonomikas fakultātes Profesoru padomes loceklis. 
3) LU Ekonomikas un vadības fakultātes Profesoru padomes loceklis. 
4) LUU Ekonomikas fakultātes Profesoru padomes loceklis. 
5) RTU Zinātnisko rakstu sērijas „Ekonomika un uzņēmējdarbība. 

Tautsaimniecība: teorija un prakse” galvenais zinātniskais redaktors. 



 

6) LZP izdevuma „Ekonomikas un juridisko zinātņu galvenie pētījumu virzieni” 
redkolēģijas loceklis. 

7) LZP eksperts. 
8) RTU Inženierekonomikas fakultātes ikgadējās starptautiskās zinātniskās 

kokonferences orgkomitejas loceklis. 
9) RTU Inženierekonomikas fakultātes Programmu komisijas loceklis. 
10) RTU Senāta loceklis. 
11) RTU Senāta finanšu komisijas loceklis. 

 
PUBLIKĀCIJAS 
 
Vairāk nekā 70 zinātniskās publikācijas, tai skaitā 2 individuālas un 4 kolektīvas 
monogrāfijas: 
 
Publikācijas no 2000.g. 
 
Zinātniskās monogrāfijas 
 

1) R.Zīle, I.Šteinbuka, R.Počs, J.Krūmiņš, H.Ancāns, U.Cērps. Latvia Entering 
the XXIst Century. Economics. Integration. Finance. Riga, Published by  
“Nacionālais Medicīnas Apgāds”, 2000. Chapter I: Economic Development 
(1992-1999), p.19-43 (co-authors H.Ancāns, I.Šteinbuka), Chapter II: 
Economic Strategy, p.43-49, Chapter IX: Scenario of Latvia’s Economic 
Development, p.159-175 (co-author I.Šteinbuka). 

2) V.Skribans, R.Počs. Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas 
modelis. RTU Izdevniecība, Rīga, 2008. 110 lpp. (izdevniecībā) 

 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 

1) R.Počs. Latvijas ilgtermiņa ekonomiskās stratēģijas mērķi. Rīgas Tehniskās 
universitātes zinātniskie raksti. 3. sērija – Ekonomika un uzņēmējdarbība. 
1.sējums -  Tautsaimniecība: teorija un prakse. Izdevniecība “RTU”, Rīga, 
2000. 8-16.lpp. 

2) R.Počs, M.Buiķis, V.Ajevskis. Latvijas ekonomikas konjunktūras tipa 
modelis. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 3. sērija – 
Uzņēmējdarbība un vadīšana (Tautsaimniecība: teorija un prakse). 4.sējums. 
Izdevniecība “RTU”, Rīga, 2001. 106-111.lpp. 

3) J.Carkovs, M.Leidmans, R.Počs. Stochastic Analysis of Price Equilibrium 
Stability for Marshall-Samuelson Adaptive Market. 1st International 
Conference APLIMAT, February 7.-8. 2002, Department of Mathematics 
Faculty of Mechanical Engineering Slovak University of Technology. 
Bratislava, Slovak Republic. pp.103-108. 

4) J.Carkovs, R.Počs. Price Equilibrium Volatility Reserve for Stability for 
Marshall-Samuelson Adaptive Market. Proceedings of 17th International 
Workshop on Statistical Modelling. 8-12 July, 2002. Chania, Greece. pp.153-
156. 

5) V. Ajevskis, N.Gutmanis, E.Liepa, R. Pocs. On Latvian Economic Indicators. 
The 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. 14-
18 July, 2002. Orlando, Florida, USA. pp. 462-463. 

6) M. Leidman, J.Carkovs, R. Počs. Price Equilibrium Stochastic Analysis. The 
6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. 14-18 
July, 2002. Orlando, Florida, USA. pp. 472-473. 

7) Počs R., Buiķis M., Ajevskis V. The Conjuncture Type Model of Latvian 
Economy (practical realisation). International conference “Research in 



 

Statistics – Basis of Social Sciences and Education”. (Riga, October 2-4, 
2003), Riga: University of Latvia, 2004, pp.139-143. 

8) M.Grassini, R.Počs, G.Pinke, L.Neiders. Overview of the Latvian Economy in 
the Context of the Development of the Multisectoral Makroeconomic Model 
of Latvia.  Acta Universitatis Lodziensis. Folia 198. Inforum Models for the 
New EU Members. Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego.  Lodz, 2006. 
pp.87.-109. 

9) V.Ozoliņa, R.Počs. Latvijas iedzīvotāju un nodarbināto skaita prognozēšana 
(lietojot ekonometriskos modeļus). RTU zinātiskie raksti. 3. sērija, 13.sējums 
„Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse”, Rīga, 
RTU, 2006. 87.-97.lpp. 

10) Р.Почс, Е.Царков, Н.Гутманис. Об ассимптотической стационарности 
GARCH(p,q) процесса. Материалы международной научно - 
практической конференции. Україна, Чернiвцi: Рута, 2006. c.99-102. 

11) Velga Ozoliņa, Remigijs Počs. Short- and Long-term Forecasting of 
Population in Latvian Macro- and Multisectoral Models. Recent Developments 
in INFORUM-tipe Modeling. Lodz University Press. Lodz, 2007. pp. 129.-
140. 

12) Ozoliņa V., Počs R. Elektroenerģijas patēriņa prognozēšana Latvijā (lietojot 
ekonometriskos modeļus). RTU zinātniskie raksti. 3. sērija,  14.sējums 
“Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse”, Rīga, 
RTU, 2007. 94.-107.lpp. 

13) Komkova J., Počs R. Uzņēmuma risku vadīšanas modeļu veidošanas 
problēmas, izmantošanas priekšrocības un trūkumi. RTU zinātniskie raksti. 3. 
sērija, 14.sējums “Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un 
prakse”, Rīga, RTU, 2007. 63.-69.lpp. 

14) Počs R., Carkovs J., Buiķis, Ajevskis V.. Latvijas makroekonometriska 
nepārtraukta laika modeļa izstrādāšana. LZP Ekonomikas un juridiskās 
zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006.g. Nr.12, LZP Ekonomikas un 
juridiskās zinātnes Ekspertu komisija. Rīga, 2007. 155.-156.lpp. 

 
Mācību un metodiskie līdzekļi 

1) R.Počs, V.Ozoliņa. Makroekonomisko procesu modelēšana. Lekciju 
konspekts. RTU, 2007. 70 lpp. 

2) R.Počs. Kvantitatīvās metodes ekonomikā un vadīšanā. Mācību līdzeklis. 
RTU, 2003. 148 lpp. 

3) Nolikums par bakalaura darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu. Rīga, RTU, 2000, 
2001 (līdzautori A.Landsbergs, A.Krastiņš, N.Sprancmanis). 

4) Ievads studiju nozarē. „Ekonomika” un „Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 
Mācību līdzeklis. 5.nodaļa „Starptautisko ekonomisko sakaru un 
organizēšanas un muitas darbības pamati”, Rīga, RTU, 2002, 69.-76.lpp. 
(līdzautors A.Gulbis). 

5) Nolikums par maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu. Rīga, RTU, 2000, 
2006 (līdzautori A.Landsbergs, A.Krastiņš, N.Sprancmanis). 

6) Nolikums par diplomdarba izstrādāšanu un aizstāvēšanu. Rīga, RTU, 2001, 
2005 (līdzautori A.Landsbergs, A.Krastiņš, N.Sprancmanis). 

7) Nolikums par maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu (maģistra 
profesionālā grāda iegūšanai). Rīga, RTU, 2006 (līdzautori A.Landsbergs, 
A.Krastiņš, N.Sprancmanis). 

8) Nolikums par prakses organizēšanu, īstenošanu un aizstāvēšanu bakalaura 
profesionālo studiju programmās. Rīga, RTU, 2007 (līdzautori 
N.Sprancmanis, K.Griķe). 



 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds:  Sprancmanis Nikolajs 
E-pasts:  Nikolajs.Sprancmanis@rtu.lv 
Personas kods:  131036 - 10649 
Tālrunis darbā:  67089375 
 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: Latviešu valoda 
Citas valodas: Angļu valoda,  
 krievu valoda 
  
 
IZGLĪTĪBA 
 
1958 - 1973 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
Inženieris – mehāniķis  
 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
 
Dr.habil.oec. – Vadības struktūras optimizācija autosaimniecībās. Maskavas 
automobiļu un ceļu institūts, 1989. 
 
Tehn. zin. kandidāts – Siltuma vadības procesi iekšdedzes dzinējos. Maskavas 
automobiļu un ceļu institūts, 1969.  
  
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 
1998. – Gētes universitāte 
1997. – Karlsrues tehniskā universitāte 
1994. – PHARE publiskās administrēšanas reformu programma, Bornholma 
1993. – Norvēģijas biznesa skola 
 
 
DARBA PIEREDZE 
 
No 2004. g.  
Uzņēmējdarbības loģistikas pētījumu un mācību centrs  
Direktors  
 
No 2003. g.   
RTU SESMI SESTEL katedra 
Profesors 
 



 

 
1993. – 2002. g.  
RTU Uzņēmējdarbības loģistikas un transporta ekonomikas profesoru grupa 
Vadītājs 
 
1979. – 1993. g.  
Starpnozaru speciālistu kvalifikācijas celšanas institūta ekonomikas katedra 
Vadītājs 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
 
2007. g. 
Interreg III B projekts „Baltic Tangent” – līgumdarba vadītājs 
 
2006. g. 
Latvijas IZM pētījums „Preču krājumu regulēšanas metodes Latvijā” – līgumdarba 
vadītājs  
 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
 

1. N.Sprancmanis, R. Šķērītis. Satiksmes drūzmu samazināšanas modelis Rīgā. 
RTU ZR. Sērija 3. Sējums 15, 2007. – 84. – 89.lpp. 

2. N. Sprancmanis, P. Patļins. Preču fiziskās sadales organizēšana intensīvas 
satiksmes apstākļos. RTU ZR, sērija 3, sējums 12, 2006. – 125. – 132. lpp. 

3. N. Sprancmanis, M. Čakste. Loģistikas pakalpojumi un konkurence Baltijas 
valstu reģionā. RTU ZRm, sērija 3, sējums 10, 2005. – 110. – 116. lpp. 

4. N. Sprancmanis, R. Šķērītis. Pasažieru satiksmes attīstības problēmas Latvijā. 
RTU ZR, sērija 3, sējums 9, 2004. – 101. – 111.lpp.  

 
Mācību un metodiskie līdzekļi 
 

1. Biznesa loģistika. Rīga, Vaidelote, 2003. – 357 lpp. 
2. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga, RTU, 2001. – 280 

lpp. 
3. Uzņēmējdarbības loģistikas terminu angļu – latviešu vārdnīca. Rīga, 

Zvaigzne, 2007 – 167 lpp. 
 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
 
2007. g. 24. – 25. maijs 
6. Starptautiskā zinātniskā konference 
Latvijas Lauksaimniecības universitēte 
Satiksmes sastrēgumu modelis Rīgā. 
 
 
2004. g. aprīlis 
45. RTU Studentu zinātniskā un tehniskā conference 



 

Gada ražošanas programmas daudzkritēriju optimizācijas modelis. 
 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 37 gadi. 
 
Lekciju kursi: 
 

1. Globālā loģistika un transports 
2. Uzņēmējdarbība transportā 

 
Studiju programmu izstrāde un vadīšana  
 
Studiju programma bakalauriem un maģistriem „Uzņēmējdarbības loģistika un 
transporta ekonomika” – 1993. 
 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 
1997. – 2002. – RTU Promocijas padomes P – 13 vadītājs. 
2002. – šodien – IEF Promocijas padomes loceklis 
1994. – šodien – Latvijas transporta izglītības un attīstības asociācijas valdes loceklis 
1994. – 2002. – RTU senāta loceklis 
2003. - šodien Latvijas EM. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
Zinātniskās Padomes loceklis.   



 

 
 DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds:  Buiķis Māris 
E-pasts:   Buikis@rsebaa.lv 
Tālrunis darbā: 67089366; 26808798 
Personas kods:  200742-10608 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas: angļu, vācu, krievu 
 
IZGLĪTĪBA 
   
1968. – 1972.g. 
Latvijas Valsts Universitāte  
 
1960. – 1965.g. 
Latvijas Valsts Universitāte, fizikas un matemātikas fakultāte 

  
1956. – 1960.g.   
Tukuma 1. vidusskola. 
 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
 
Dr.math. – matemātikas doktors 

 
DARBA PIEREDZE 
 
2005.g. – šodien 
RTU  
profesors 
 
2002. – 2005.g. 
RTU  
asociētais profesors 
 
1984. – 2002.g.  
RTU  
docents 
 
1978. – 1984.g. 
RTU  
vecākais pasniedzējs 
 
1965. -  1978.g.     
LVU Skaitļošanas centrs  



 

Vecākais laborants, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, vecākais zinātniskais 
līdzstrādnieks 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA NOZĪMĪGOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
 
LZP, valsts finansēto vai Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks vai vadītājs 

LZP projekta 04.123 „Latvijas makroekonomiskā nepārtraukta laika modeļa 
izstrādāšana” dalībnieks 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 

Publikācijas zinātniskajos izdevumos 
 
M. Buikis, G. Burov  “Forecasting of temporary series with use of informative 
mapping and imitative simulation”. Scientific Proceedings of RTU.  Thematic issue 
“Information Technology and Management Science” Vol. 5, RTU, Rīga, 2001. 33-42 
pp. 
 
M. Buikis, Y. Barsky  “A Mathematical Model for Cascade Separation   at Identical 
Stages of the Separator” . Latvian Journal of Physics and  Technical Sciences, Riga, 
2001, N 5.  22-32 pp. 

 
   M.Buikis, G.Burov "Topological - Associative Analytical Model of Forecasting of 

Dynamic   Processes”. Scientific Proceedings of RTU. 42 Thematic issue "Boundary 
Field Problems and 

  Computer Simulation". RTU, Riga - 2000. 84 – 93 pp. 
 

  M. Buikis, G.Burov, I.Iltins "Computing Instability of Identification and Forecasting 
Associative Algorithms and Their Regularization". Second International Conference 
"Simulation, Gaming, Training and Business Process Reengineering in Operations", 
Riga Technical University. Riga, 8-9 September 2000. 145 – 150 pp. 

 
E.Barsky, M.Buikis. “Mathematical Model for Gravitational Cascade  Separation of 
Pourable Materials at Identical Stages of a Classifier”. Progress in Industrial 
Mathematics at ECMI 2002, Springer, 2003. 229-233pp.  

 
Mācību un metodiskie līdzekļi 
 
M. Buiķis  “Finansu matemātika”. – Rīga, Elpa, 2002. – 104  lpp. 
M. Buiķis  “Finansu matemātika”. 2. papildinātais izdevums – Rīga, Elpa, 2004. – 
124  lpp. 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
 

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. 
 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 

Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā (RTU) 30 gadi. 
 

Lekciju kursi 
  

• Matemātika 
• Matemātika ekonomistiem 
• Kvantitatīvās metodes ekonomikā 
• Varbūtību teorija un matemātiskā statistika  
• Ievads finanšu informācijas tehnoloģijās 
• Risku apdrošināšanas matemātiskie modeļi  
• Finanšu matemātika  
• Ievads vērtspapīru portfeļa analīzē  
• Finanšu matemātika un statistika  
• Auto apdrošināšanas aktuārie modeļi  
• Finanšu riska vadīšana 
• Vērtspapīru portfeļa analīze  
• Aktuārmatemātika  
• Investīciju risku vadība  
• Statistiskās metodes uzņēmējdarbības ekonomikā  
• Apdrošināšanas riska teorija  
• Praktiskā riska teorija  
• Finanšu tirgus stohastiskā analīze  
• Finanšu Ekonometrija 
• Kvantitatīvās metodes ekonomikā un vadīšanā  



 

• Kvantitatīvās metodes vadīšanā  
• Vērtspapīru tirgus modelēšana  
• Vērtspapīru portfeļa veidošana  
• Inovatīvie finanšu instrumenti  
• Ekonometrija 

 
 
 
 
 
 



 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds:   Didenko Konstantīns  
E-pasts:   konstantins.didenko@rtu.lv 
Tālrunis darbā:   +371 67089397 
Dzimšanas gads:    1946. g. 
 
VALODAS 
 
Latviešu, krievu, vācu 
 
IZGLĪTĪBA 
 
1992. 
Ekonomikas doktors (Dr. oec.); 
 
1985. 
Ekonomikas zinātņu kandidāts, Rīga, LZA, Ekonomikas institūts; 
 
1964.- 1969. 
Rīgas Politehniskais institūts, Inženieris- ekonomists. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
 
1985. 
Doktora disertācija „Izmaksu koeficientu stabilitātes pētīšana” Latvijas Zinātņu 
akadēmija, Ekonomikas institūts, Rīga. 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 
2007. gada septembris.  
15th CEEMAN Annual Conference „Globalization and Its Implications for 
Management Development.” Istambul, Turkey. 
 
2007. gada augusts.  
PhD Summer school „Creative Business Environment: possibilities of Research”. 
 
2007. gada jūnijs.  
Nice Network Conference 2007. „Partners in the EU Lifelong Learning Programme 
(LLP) Spoyer” Heilbronn, Deutschland. 
 
2007. gada maijs.  
5th Annual BMDA Cionference „Future of the Regions- People Behind the 
Prosperity.” Oslo, Norway. 
 
2007. gada 12., 13. aprīlis.  
“TOWARDS KNOWLEDGE-BASED ECONOMY” & “ENTERPRISE 
MANAGEMENT: DIAGNOSTICS, STRATEGY, EFFECTIVENESS” RTU, Rīga. 
 
2006. gada decembris.  



 

„Izglītības nozīme nekustamo īpašumu nozarē” RTU, Rīga. 
 
2006. gada decembris.  
Starptautiskais zinātniskais seminārs „Uz zināšanu vadīšanu balstītas inovatīvas 
uzņēmējdarbības attīstība” RTU, Rīga. 
 
2006. gada septembris.  
„Inovāciju diena 2006”, LDDK. Rīga. 
 
2006. gada jūnijs.  
4th Annual BMDA Conference “Creating. Well-being- Enterpreneurs in the Drives 
Seat.” Helsinki, Finland. 
 
2006. gada jūnijs.  
Small Business Management: Innovation Strategy, Values. International Scientific 
Seminar. RTU, Rīga. (Programmkomitejas vadītājs). 
 
2006. г. февраль.  
Международний научно- практический семинар «Мировая економика и бизнес-
администрирование на малых и средных предприяциях» Белорусия. Минек. 
 
2004. gada jūnijs.  
“Par drošu un sakoptu vidi”. Seminārs, Rīga. 
 
2004. gada aprīlis.  
“Nepilna laika studijas un tālākizglītība. Problēmas un iespējas”. Metodiskais 
seminārs, RTU. 
 
2004. март.  
Семинар международной ассоциации деканов экономических факультетов 
технических вузов. Украина, Киев, НТУУ, «КПИ», ФММ.  
 
2003. gada oktobris.  
RTU Zinātniski praktiskais seminārs “Latvijas rūpniecības konkurētspējas 
paaugstināšanas iespējas”. (semināra vadītājs). Latvija, Rīga. 
 
2002. 
Baltijas universitāšu administratoru seminārs. Tartu, Igaunija. 
 
2002. 
Diskusija par ekonomikas zinātni Latvijā. LZA EI. Latvija, Rīga. 
 
2002. 
Augstākās izglītības padomes rīkotais seminārs “Profesiju standartu izstrāde un 
pielietojums akreditācijas procesā augstākajā izglītībā”. Latvijā, Rīgā. 
 
2002. 
RTU metodiskais seminārs “Studentu patstāvīgais darbs un darbs grupās”. Latvijā, 
Rīgā. 
 
 
 



 

DARBA PIEREDZE 
 
kopš 2007.  
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Inženierekonomikas fakultāte (IEF),  
dekāna vietnieks mācību darbā; 
 
kopš 2005. gada 
RTU, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta (RUI) direktors; 
 
kopš 2001. gada 
RTU profesors; 
 
1997.- 2007. 
RTU IEF dekāns; 
 
1998.- 2001. 
RTU asociētais profesors; 
 
1982.- 1997. 
RTU IEF dekāna vietnieks mācību darbā; 
 
1993.-1997. 
Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta (RUI) vadītājs; 
 
1990.- 1998. 
RTU docents; 
 
1973.-1990.  
RTU lektors; 
 
kopš 1989. gada 
RTU Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas (RUE) katedras vadītājs; 
 
1971.-1973. 
RTU asistents; 
 
1969.-1971. 
RTU inženieris. 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
 
2007. 
„Atkritumu savākšanas un pārstrādāšanas vadīšana Latvijā”, IZM projekta vadītājs; 
 
2007. 
„Informācijas resursu ekonomiska nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā” LZP 
ekonomiskās un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006. gadā. 
 
2006. 
„Ekoloģijas vadīšanas ekonomiskie aspekti cieto atkritumu utilizācijā” IZM projekta 
vadītājs; 



 

 
2006. 
„Uz zināšanu ekonomisko vadīšanu balstītas inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība 
Latvijā” IZM projekta dalībnieks. 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
 
1. K. Krūzs, K.Didenko, A. Magidenko. Atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanas 

iespēja // RTU Zinātniskie raksti „Ekonomika un uzņēmējdarbība, 
uzņēmējdarbība un vadīšana”, 3.sērija 15.sējums 2007.g. – 58.-67. lpp.; 

2. N. Dubro, A. Magidenko, K. Didenko. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas 
pamatprincipi Latvijā // RTU Zinātniskie raksti „Ekonomika un uzņēmējdarbība, 
uzņēmējdarbība un vadīšana”, 3.sērija 15.sējums 2007.g. – 47.-57. lpp.; 

3. K.Didenko, K. Ketners. Nodokļu politikas ekoloģiskie aspekti // RTU Zinātniskie 
raksti „Ekonomika un uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbība un vadīšana”, 3.sērija 
15.sējums 2007.g. – 39.-46. lpp.; 

4. J. Kolomeičuka, K. Didenko. Management in Small and middle – sized business 
and the faktor of time // The 14th international Scientific conference Enterprise 
management: diagnosis, strategy, efficiency. Selected papers. Vilnius Gediminas 
Technical  University 2007, 31-35 p.; 

5. J. Kolomeichuk, K. Didenko The papers CD_ROM – 6 p.. Crisis Management 
within the Frame works of the Nation „Crisis”, // International scientific dual 
conference „Towards knowledge – Based economy” Enterprise management: 
diagnostics conferences proceedings, RTU, 2007,  p. 151-152.; 

6. „Informācijas resursu ekonomiska nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā”// 
LZP ekonomiskās un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006. gadā 
Nr. 12. Rīga LZP, 2007. 76-82. lpp. 

7. Strādere M., Didenko K. Vides novērtējuma ietekme uz Uzņēmējdarbību Latvijā 
// Ekonomika un uzņēmējdarbība, RTU zinātniskie raksti, 3 sērija, 12 sējums, 
2006, 133.- 139. lpp.; 

8. Tumaņana L., Didenko K. Funkcionālo un personāla audita veikšanas metodika 
Latvijas valsts pārvaldes iestādēs // Ekonomika un uzņēmējdarbība, RTU 
zinātniskie raksti, 3 sērija, 12 sējums, 2006, 140.- 147. lpp.; 

9. Диденко К., Специфика подготовки экономистов в Рижском Техническом 
Университетею.// Материалы 3-й международной научно-технической 
конференции “Наука-образованию производству, экономике”, Минск 2006, 
294-301 с.; 

10. Didenko K., Jurēnoks V. Use of modelings for research and eduacation //, 
Материалы 3-й международной научно-технической конференции “Наука-
образованию производству, экономике”, Минск 2006, 301- 309 с.; 

11. Диденко К., Интеграция малых и средних предприятий Латвии в 
Европейский союз// Материалы 3-й международной научно-технической 
конференции “Наука-образованию, производству, экономике”, Минск 2006, 
92-96 с.; 

12. Пушкина Ю., Диденко К., Проблемы классификации ущерба при 
реализации технических рисков на предприятиях Латвии// Материалы 4-ого 
международного научно-технического семинара “Мировая экономика и 
бизнес администрирование малых и средних предприятий”, Минск 2006, 
132-135 с.; 



 

13. Kolomeličuka J., K. Didenko Critics Management in smell and middle- sized 
business and the factor of time // 4th International Scientific Conference Business 
and Management, conference proceeding, 2006, CDROM- 6 p; 

14. Цудечкис В. М., Диденко К.К., Магиденко А. С, Анализ динамики 
образования отходов в Латвии и факторы влияния на этот процесс// 
Материалы  международной научно-практической конференции 
“Окружающая среда, рынок и регион.”, Россия, Великий Новгород 2006, 45-
51 с.; 

15. Магиденко А. С., Диденко К.К., Цудечкис В. М., Экономические основы 
экологического управления твердыми  отходами в Латвии// Материалы  
международной научно-практической конференции “Окружающая среда, 
рынок и регион.”, Россия, Великий Новгород 2006, 100-107 с.; 

16. Didenko K. Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas uzņēmējdarbības 
attīstībā // LZP ekonomisko un juridiskās zinātnes galvenie pētījumi virzieni 
2004. gadā Nr.10. Rīga, LZP, 2005. - 80.-84. lpp.; 

17. Didenko K., Marinska K. Vadības grāmatvedība, kā uzņēmuma informācijas 
sistēmas sastāvdaļa // Ekonomika un uzņēmējdarbība.8. sējums. RTU zinātniskie 
raksti. 3. sērija – Rīga: RTU, 2004. – lpp. 21- 26.; 

18. Didenko K., Saulītis J. Conditions and Problems in the Economic Development of 
Latvia on the Eve of the 21st Century // Latvian Economy at the Turn of 
Centuries. 1(26)/2000, University of Latvia 2000.p. 35.-48.; 

19. Диденко К. Методология экономического обоснования новой продукции как 
инструмент маркетинговых исследований // Управлiння органiзацiею: 
дiагностика,стратегiя, ефективнiсть. Збiрник матерiалiв IV Всеукраiнскої 
науково-практичної конференцiї 26-27. березня 1998. Киiв НТУУ, КПІ. 1999. 

 
Mācību un metodiskie līdzekļi 
 
1. Didenko K., Lāce N. Korporatīvās finanses: investīciju lēmumu pieņemšana. 

Rīga, RTU,2001. 126. lpp. 
2. Ievads studiju nozarē „Ekonomika” un Uzņēmējdarbībā un vadīšana. Rīga, RTU, 

2002. 106. lpp. 
3. Didenko K., Sundukova Z. Ekonomiskās analīzes teorētiskie pamati. Rīga, RTU, 

2003 71. lpp.  
4. Uzņēmējdarbības ekonomika. Māc. Priekšmeta programma. Metodiski norādījumi 

kursa darba izstrādāšanai. Rīga, RTU, 2005. 23. lpp. 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
 
2007. gada oktobris.  
International Mediterranean Modelling Multiconference. Bergeggi. Italy. 
 
2007. gada septembris.  
6th EUROSIM CONGRESS. Ljubljana, Slovēnija. 
 
2007. gada jūnijs.  
21th European Conference on Modelling and Simulation. Prague, Czech Republic. 
 
2006. gada oktobris.  
The 4th International Scientific conference BUSINESS AND MANAGEMENT 
2006. Vilnius, Lithuania. 
 



 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 37 gadi 
 
Lekciju kursi: „Ievads studiju nozarē”, „Ekonomiskās analīzes metodes”, 
„Uzņēmējdarbības ekonomika”, „Ievads specialitātē”, „Ekonomisko procesu analīze”, 
„Ekonomiskās analīzes teorija”, „Ekonomiskās analīzes teorija un prakse”. 
 
Studiju programmu izstrāde un vadīšana, studiju programmu direktors: 
1. „Uzņēmējdarbība un vadīšana” akadēmiskā bakalaura studiju programma;  
2. „Uzņēmējdarbība un vadīšana” profesionālā bakalaura studiju programma; 
3. Programma maģistra akadēmiskā grāda iegūšanai ekonomikā un vadībzinātnē; 
4. Programma maģistra profesionālā grāda iegūšanai. 
 
Lekciju kursi ārvalstu augstskolās 
 
2006. gada septembris.  
Lekcijas „Ekonomiskā analīze” Tehniskā universitāte Gabrova 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 
1. LZA korespondētājloceklis;  
2. Accademician in International Akademy of Ecology and Life Protection Sciences 

(IAELPS); 
3.  Promocijas padomes loceklis;  
4. Profesoru padomes priekšsēdētājs;  
5. Zinātnisko žurnālu redkolēģijas loceklis;  
6. Eksperts akreditācijas komisijā;  
7. Konferenču organizācijas un programmu komiteju vadītājs un loceklis;  
8. Asociāciju loceklis;  
9. RTU Senāta loceklis,  
10. IEF Domes loceklis;  
11. Darbs komisijās u. tml. 
 
CITA INFORMĀCIJA 
 
RTU Goda darbinieks. 
On the decision of IAELPS Presidium granted by Lomonosov Medal. 
Apbalvots ar vairākiem LR Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, 
Latvijaszinātnes fonda, Rīgas Tehniskās universitātes atzinības rakstiem. 



 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
1. Personas dati: 
 Vārds, uzvārds:  Aivars Krastiņš 
 Dzimšanas gads:  30.04.1938. 
 Dzimšanas vieta:  Latvijas Republika, Rīga 
 Pilsonība :   Latvijas Republika 
 Akadēmiskais grāds:   Ekonomikas doktors,  (dr.oec.), asoc. 
profesors 
 
2. Svešvalodu prasme: 
 krievu – brīvi; 

angļu – brīvi. 
 
3. Izglītība: 

1. Ekonomikas zinātņu kandidāts, Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas 
institūts (1963. – 1967.) 

2. Finansista specialitāte, Latvijas Universitāte Ekonomikas un juridiskā 
fakultāte (1956. – 1961.) 
 

4.Zinātniskie grādi 
1. Ekonomikas doktors,  (dr.oec.), asoc. profesors 
2. Nostrifikācijas laiks: 13.11.1992. 
3. Nostrifikācijas vieta: Rīga, RTU Habilitācijas padome H - 09 

 
5. Kvalifikācijas paaugstināšana: 

1. WCO PICARD, Brisele 2007 
2. WCO Brisele, 2006 
3. WCO, Brisele 2005 
4. ASV, Ouklenda Joint Ineragency Task Force West (2001) 
5. Zviedrijas muitas Mācību centrs (2000.) 
6. Varšavas Starptautiskā biznesa skola (1991.) 
7. Helsinku Tehnoloģiskā Universitāte (1990.) 
8. Maskavas Inženierceltniecības Kvalifikācijas celšanas institūts (1985.) 
9. Budapeštas Tehnoloģiskā Universitāte (1980.) 

 
6. Darba vēsture:  

1. 2004. – līdz šim brīdim RTU Muitas un nodokļu katedras vadītājs, RTU 
Muitas konsultatīvā centra direktors. 

2. 2001. – 2004. RTU IEF SESMI Muitas profesora grupas vadītājs; 
3. 1999. – 2001. g. – Valsts ieņēmumu dienests, ģenerāldirektora 1.vietnieks; 

Galvenās muitas pārvaldes direktors. 
4. 1994. – 1999.g. – RTU IEF Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas 

institūta direktors; 
5. 1990.  – 1994.g. – RTU, Ārējo ekonomisko sakaru un tautsaimniecības 

vadīšanas katedras vadītājs; 
6. 1979. – 1990.g. – Rīgas Politehniskais institūts, Celtniecības ekonomikas un 

organizācijas katedras vadītājs; 
7. 1974. – 1979.g. Latvijas tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas celšanas 

institūta direktora vietnieks mācību un zinātniskajā darbā; 
8. 1970. – 1974.g. – Latvijas tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas celšanas 

Institūts, Tautsaimniecības katedras vadītājs, Ekonomikas fakultātes dekāns; 



 

9. 1967. – 1970.g. – Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūta vecākais 
zinātniskais līdzstrādnieks; 

10. 1964. – 1970.g. – Baltijas būvmateriālu projektēšanas institūts,   konsultants; 
11. 1961. – 1963.g. – Latvijas Rūpniecības uzņēmumu projektēšanas institūts,  

vecākais ekonomists; 
12. 1961.g. – Rīgas Ģenerālā plāna birojs, ekonomists; 
13. 1951. – 1960.g. (ar pārtraukumu) – Rīgas DOK – 1, Jūras zvejas osta, 

strādnieks. 
 

7. Zinātniskā darbība un dalība svarīgākajos projektos 

1. Republikas ekonomiskās attīstības pamatrādītāju kvantitatīvā analīze un 
tautsaimniecībai prognozēšanai nepieciešamās datu bāzes sagatavošana. 
Modelēšanas instrumentārija izstrāde. Zinātniskie pētījumi pēc LR 
Ekonomikas  ministrijas pasūtījuma. Rīga, 1993.-2002. 300 lpp. (līdzautori 
R.Počs, K.Misāns u.c.) 

2. Zviedrijas – Latvijas muitas biletārais sadarbības līgums (1999., 2000.) 

3. Latvijas muitas stratēģija (2003. – 2005.) 

4. VID Muitas darbības stratēģija 2006.-2009. gadam. 

5. ASV Enerģijas ministrijas finansētā pētījuma projekts „Dubultā pielietojuma 
preču eksporta, importa un tranzīta kontroles uzlabošana”. (2004) 

 
8. Svarīgākās publikācijas: 

1. A.Krastiņš. Muitnieku mācību sistēma Latvijā. Latvijas ekonomikas un 
izglītības aktuālie aspekti. Zinātniskie raksti. RTU, R., 1998. 4 lpp. 

2. A.Krastiņš. Cigarette Smuggling in Latvia. World Customs Organization 
97th/98th Consil Sessions. WCO, Brussel, 2001. 

3. A.Krastiņš, A.Latkovskis. Accession preparation: the case of Latvian custom. 
Missions Economiques. Revue Elargis-sement Nr. 31 October 2, 2002.-Paris, 
2002. 

4. G.Kauliņa, A.Krastiņš. Nekustamā īpašuma nodokļa reforma un nodokļa 
turpmākās attīstības iespējas. RTU Zinātniskie raksti. 3.sērija Ekonomika un 
uzņēmējdarbība. Tautsaimniecības teorija un prakse. RTU., R., 2002. 6 lpp. 

5. M.Pētersone, A.Krastiņš. Mācību kursa izstrādāšanas sistēma muitā. 
„Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas mūsdienu periodā.” 
Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti. R., RTU, 2003. 6 
lpp. 

6. M.Pētersone, A.Krastiņš. Lektoru apzināšana. atlases un apmācības sistēma 
Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā. „Tautsaimniecības un 
izglītības attīstības problēmas mūsdienu periodā.” Starptautiskās zinātniskās 
konferences zinātniskie raksti. R., RTU, 2003. 7 lpp. 

7. A.Krastiņš. Muitas izglītības sistēmas attīstība Latvijā. „Nodokļu 
administrēšanas un muitas stratēģiskā loma tautsaimniecības attīstībā”. 
starptautiskās zinātniski praktiskās konferences zinātniskie raksti. RTU, R>< 
2003. 9 lpp. 

8. G.Kauliņa, A.Krastiņš. Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana pasažieru 
pārvadājumiem Latvijā un citās Eiropas valstīs un tā ietekme uz Latvijas 



 

pasažieru pārvadājumu konkurētspēju. „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības 
attīstības problēmas ”Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti. 
RTU., R., 2004. 

9. A.Krastiņš, A.Urtāns, R.Počs, N.Sprancmanis Starptautisko ekonomisko 
sakaru un muitas institūts 10 gados. R., RTU, 2004.   2,02 a.l. 

10. Stratēģiskas nozīmes dulbultā pielietojuma preces un to kontrole. A.Salmiņa 
un A.Krastiņa redakcijā. R., 2004. 28 a.l. (ar līdzautoriem) 

11. G.Kauliņa, V.Andrējeva, A.Krastiņš. Uzņēmuma ienākuma nodokļa attīstība 
Latvijas nodokļu sistēmā. RTU Zinātniskie raksti. 3. sērija. Ekonomika un 
uzņēmējdarbība. RTU., R.,2005 8 lpp. 

12. A.Undzēns, A.Krastiņš. Latvijas republikas Valsts ieņēmumu dienesta 
nodokļu kontroles stratēģijas īstenošanas efektivitāte un tās novērtējuma 
pilnveidošanas iespējas. 7 lpp. 2005 

13. A.Krastiņš, A.Salmiņš Divejāda pielietojuma preču kontrole. R., 2007., 256 
lpp. 

14. A.Krastiņš, K.Ketners, V.Andrējeva Ievads nodokļu administrēšanas 
specialitātē R., 2007., 135 lpp 

 Publikācijas (skaits un apjoms): 
 Vairāk nekā 60 zinātniskie darbi, tai skaitā 4 monogrāfijas par Latvijas 
tautsaimniecības attīstības problēmām, investīciju efektivitāti u.c. Kopējais 
publikāciju apjoms 91 a.l. 
 
9. Dalība zinātniskajās konferencēs 
 
A.Krastiņš. Starptautiskā semināra vadīšana ar Moldāvijas muitniekiem.„Muitas 
speciālistu izglītība”. Rīga. 2007.g. maijs. 
A.Krastiņš. Starptautiskā konference „Pasaules muitas organizācijas un muitas 
aktuālās problēmas”. Brisele 2007.g.marts. 
A.Krastiņš. Pasaules muitas organizācijas starptautiskā konference ”Muitas sadarbība 
ar augstskolām. ” Brisele 2006.g.nov. 
A.Krastiņš. Starptautisko semināru vadīšana par „Stratēģisko preču kontroli” ar 
Melnkalnes dalībniekiem 21-23.03.2007.g. LR Ārlietu ministrija. Rīga. 
A.Krastiņš. Starptautiskās konferences orgkomitejas loceklis. WCO PICARD. 
Brisele. 27-28.03.2007. 
 
10. Pedagoģiskā darbība 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē no 1970.gada (37gadi) 
 
11. Organizatoriskā darbība 
2004.gada LR Ministru prezidenta ārštata padomnieks muitas jautājumos; 
Studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” direktors; 
Muitas konsultatīvā centra direktors; 
IEF Profesoru padomes loceklis; 
 IEF Domes loceklis; 
 IEF Metodiskās padomes loceklis; 
SESMI Padomes loceklis 
VID ģenerāldirektora padomnieks; 
LR Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komitejas priekšsēdētājas padomnieks; 
RBS Skals padomes loceklis; 



 

VID Muitas un uzņēmēju konsultatīvās padomes loceklis; 
 
12. Apbalvojumi (cita informāija): 

1. Pasaules muitas organizācijas Goda raksts 2004.g.; 
2. ASV Valsts iekšējās drošības departamenta (U.S. Department of Homland 

security) atzinības raksts. 2004.g.; 
3. LR Augstākās izglītības padomes atzinības raksts. 2004.g.LR Izglītības un 

zinātnes ministrijas atzinības raksts par muitas izglītības sistēmas izveidošanu 
Latvijā. 2004.g. 

4. LR Finanšu ministrijas atzinības raksts. 2004.g. 
5. RTU Atzinības raksts. 2004. 
6. VID goda zīmi un VID 1.pakāpes goda zīme „Par ieguldījumu muitas dienesta 

attīstībā”. 
7. RTU Goda darbinieka nosaukums 2004. 
8. Liepājas pilsētas Domes Pateicība.2004. 

 



 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds:  Saulītis Juris  
E-pasts:  trei@rtu.lv  
Tālrunis darbā:  67089347 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas:  krievu - brīvi 
        angļu - apmierinoši 
 
 
 
IZGLĪTĪBA 
1963. - 1971. Pēterburgas (Ļeņingradas) Valsts Universitāte, ekonomikas fakultāte, 

ekonomists 
1957. – 1958. Virķēnu tehniskā skola   
1946. – 1957. Rūjienas vidusskola 
 
 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
Ekonomikas zinātņu doktors (Dr.oec.). Disertācija aizstāvēta 1972.gadā, Ļeņingrada 
Nosaukums: ”Atražošanas process kolhozos ar dažādu ekonomikas attīstības līmeni”. 

     Nostrifikācija: 1992.gadā 3. decembrī LU Habilitācijas un Promocijas 
padome 

 
 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 

⇒ Starptautiskais zinātniskais seminārs “Development of innovative 
entrepreneurship based on knowledge management”, 2006. gada 8. decembrī. 

⇒ Starptautisks seminārs „Trends and drivers implementing international 
collaboration between European enterprises”, 2005. gada 18. februārī. 

⇒ RTU Inženierekonomikas fakultātes un LR Ekonomikas ministrijas rīkotais 
seminārs „Latvijas rūpniecības konkurētspējas paaugstināšanas iespējas”, 2003. 
gads 

 
DARBA PIEREDZE 

  
 2007. – līdz šim brīdim IEF Ekonomikas teorijas un tautsaimniecības 

katedras vadītāja v.i. 
 2000. – līdz šim brīdim TREI (Tautsaimniecības un reģionālās 

ekonomikas institūta) direktors 
 1999. – 2007 RTU makroekonomikas profesora grupas vadītājs 

1991. – līdz šim brīdim RTU profesors 



 

   1992. – 1999. RTU Ekonomikas teorijas katedras vadītājs 
    
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 

� LZP projekts 01.01.01. Nr. 483 Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā 
tirdzniecībā  2001. – 2004. g. g. vadošais pētnieks 

� RTU pārstāvis Valsts emeritēto zinātnieku padomē 
� LR Ekonomikas ministrijas Zinātnieku padomes loceklis 

 
PUBLIKĀCIJAS 
 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
 

1. Saulītis J.  Рынок труда в период глобализации и экономическое 
развитие. ECONOMICS AND MANAGEMENT: Current Issues and 
Perspectives.2007 / 2(9) ISSN  1648 – 9098,  

2. Saulītis J.  Management and Sustainable development 2/2007(17), 2007. - 3.-
5.p., Sofia, Bulgaria 

3.  Saulītis J. Pasaules un Latvijas darba tirgus problēmas un risinājumi. 
Zinātnisko rakstu krājums: Ekonomika un uzņēmējdarbība: Teorija un prakse. 
RTU Izdevniecība, Rīga, 2006, 108-116 lpp. 

4. SaulītisJ. Briede L. Development trends of human capital in Latvia. Manage-
ment and Sustainable development 1-2/2006(14), 2006. - 58.-61.lpp., Sofia, 
Bulgaria 

5. Saulītis J. Briede L. Izglītības sistēmas komerciolizācija un globalizācija. 
Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā „Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības attīstības problēmas”. RTU Izdevniecība, Rīga, 2006. - 198.-
204.lpp. 

6.  Саулитис Ю. Проблемы развития малых стан в начале XXI века 
.“Problems of foreign economic relations development and attraction of 
foreign investments: regional aspect”. - Ukraine Doneck, 2006. – 70 – 47 стр. 

7.  J.Saulītis, M.Širina. Bezdarba problēma Latvijā un tās risinājumi. RTU 
Zinātniskie raksti – 3. sērija Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: 
teorija un prakse. – R.: RTU, 2005, 11 sēj., 115.–120. lpp. 

8.  Briede L., Saulītis J. Augstākās izglītības attīstības tendences un problēmas 
Latvijā. „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas”. 
Starptautiskās zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums. – R.: RTU 
Izdevniecība, 2005, 61– 69 lpp. 

9.  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.  

10.  Saulītis J. Cilvēka un valsts drošība un tās nosacījumi. Drošība un tautas 
attīstība. Starptautiskās zinātniskās konferences raktu krājums. – D.: DU, 
2004. – 163 – 166 lpp.  

11.  Krasavcevs I., Saulītis J. Latvijas kokrūpniecības attīstības aspekti ES valstu 
vidū. Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas 
apstākļos. 5. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums.  – R.: 
2003. – 197 – 202 lpp.  

12. Leikuma R., Saulītis J. Latvijas farmācijas nozares attīstību ietekmējušie 
faktori, problēmas un izaugsmes iespējas 21. gadsimta sākumā. RTU 



 

Zinātniskie raksti – 3. sērija Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: 
teorija un prakse. – R.: RTU, 2003, 7 sēj., 95.–103. lpp. 

13. Nipers A., Saulītis J. Elektroniskā biznesa attīstības tendences.  
RTU Zinātniskie raksti – 3.sērija. Ekonomika un uzņēmējdarbība. 
Tautsaimniecība: teorija un prakse. – R.: RTU, 2002, 3 sēj., 90.-98. lpp. 

14. Ekharde L., Saulītis J. Latvijas tautsaimniecības attīstība un risinājumi 
mūsdienās. “Uzņēmējdarbība un tiesiskā vide starptautiskās konferences 
rakstu krājums”. R.: 2002, 78 – 83 lpp. 

15. Saulītis J. Latvijas lauksaimniecības attīstība un perspektīvas. Reģionu 
konkurētspēja. I daļa. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences raktu 
krājums. – D.: DU, 2002. 112 – 117 lpp.  

16. Krasavcevs I., Saulītis J. Latvijas kokrūpniecības attīstība un problēmas.   
  RTU Zinātniskie raksti–3.sērija. Ekonomika un uzņēmējdarbība. 
Tautsaimniecība: teorija un prakse. – R.: RTU, 2001, 4. sēj., 79.-89. lpp. 

17. Saulītis J. Latvijas tautsaimniecības attīstība un problēmas mūsdienās.  
  RTU Zinātniskie raksti. Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: 
teorija un prakse. – R.: RTU, 2000, 1. sēj., 16.-24. lpp. 

18. Didenko K., Saulītis J. Conditions and problems in the economic development 
of Latvia on the 21st century. Humanities and social sciences of Latvia, 1 (26), 
University of Latvia, 2000, p. 35- 48 

 
 
Mācību un metodiskie līdzekļi 
 
1. Ievads makroekonomikas teorijā, R., RTU, 2002. 63 – 187 lpp., atb. un zin. 
redaktors (līdzautors - M. Šenfelde). Papildināts izdevums 2003. un 2004. g.   
 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 

1. Saulītis J.  Рынок труда в период глобализации и экономическое 
развитие. ECONOMICS AND MANAGEMENT: Current Issues and 
Perspectives.  2007. 19. novembris, Šaulai 

2.  Saulītis J.  Management and Sustainable development Sofia, Bulgaria 2007. 
18 – 22 March 

3.  Саулитис Ю. Проблемы развития малых стан в начале XXI века. 
“Problems of foreign economic relations development and attraction of 
foreign investments: regional aspect”. - Ukraine Doneck, 2006. 22. – 27. 
January 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 30 gadi 
 
Lekciju kursi 
 

� Makroekonomika 
� Ekonomikas teorija 
� Latvijas tautsaimniecība 
� Latvijas tautsaimniecības vēsture 
� Starptautiskā konkurence 
� Ekonomiskās attīstības faktori un modeļi 



 

 
Studiju programmu izstrāde un vadīšana 
 
Akadēmiskā bakalauru studiju programma, akadēmiskā maģistra studiju programma 
„Ekonomika” 
 
 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 

� Promocijas padomes loceklis 
� Daugavpils universitātes Senāta loceklis 
� RTU Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie rakstu 

„Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas” 
Konferences zinātnisko rakstu redkolēģijas loceklis 

 
Šajā sadaļā būtu jāatspoguļo: 
⇒ LZA un ārvalstu ZA loceklis; 
⇒ Promocijas padomes loceklis, LZP eksperts, profesoru padomes loceklis, 

zinātnisko žurnālu redkolēģijas loceklis; 
⇒ Saeimas, Valdības un LR citu organizāciju padomju un komisiju loceklis, eksperts 

akreditācijas komisijā; 
⇒ Citi augstskolās veicamie nozīmīgie pienākumi (Senāta, Konventa loceklis; darbs 

komisijās un tml.) 



 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, vārds: Šenfelde Maija  
E-pasts:  maija.senfelde@rtu.lv 
Tālrunis darbā:  67089430 
Dzimšanas datums:  1957.g.16.janvārī 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas: angļu, krievu  
 
IZGLĪTĪBA 
 
1981.g. – 1984.g. –  Latvijas ZA Ekonomikas institūta aspirantūra, ekonomikas 

zinātņu kandidāta grāds; 
1974.g. – 1979.g. –  Rīgas Politehniskā institūta Inženierekonomikas  fakultāte, 

inženiere – ekonomiste; 
1964.g.- 1974.g. – Liepājas 12. vidusskola, absolvēta ar Zelta medaļu 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
                                     
1993.g. –  ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskais grāds, nostrifikācija LU 

Zinātnes Padomē; 
1985.g. –  ekonomikas zinātņu kandidāta grāds par disertāciju „ Latvijas 

ekonomiskās domas attīstība 1950.-1980.gados”, aizstāvēta PSRS 
Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūtā, Maskavā 

 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 
no 2007.g. - dalība Latvijas Bankas organizētajās „Ekspertu sarunās”; 
2007.g.oktobris - konference „Konkurētspēja: Latvijas tautsaimniecības nākotnes 

stūrakmens”, Latvijas Banka; 
2007.g. jūnijs - konference „Latvijas darba tirgus izaicinājumi”, Latvijas 

Republikas Labklājības ministrija; 
 2007.g. aprīlis - zinātniskais seminārs „Latvijas tautsaimniecības un cilvēkresursu 

attīstības problēmas un stratēģijas”, RTU, Rīga; 
2006.g.decembris - starptautisks zinātnisks seminārs „ Development of innovative 

entrepreneurship  based on knowledge management”, RTU, Rīga; 
2006.g.oktobris  - konference „Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīga attīstība: 

aktualitātes, riski, risinājumi”, Latvijas Banka; 
2006.g.jūnijs - starptautisks zinātnisks seminārs „ Small business management: 

innovation, strategy, values”, RTU, Rīga; 
2005.g.septembris - konference „Latvija ceļā uz labklājību: izaugsmes potenciāls un 

vīzijas”, Latvijas Banka; 
2005.g. maijs  - praktiski pētnieciskā conference “Biznesa izglītība un reģionālā 

attīstība” Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Biznesa vadības 
koledža, Rīga; 

2005.g. februāris - OEKOWI / ECOSYS kursu vadītāju seminārs, Ernst 
Schmidheiny Foundation, Swiss Baltic Net, Rīga. 



 

DARBA PIEREDZE 
 
no 2008.g.  RTU Inženierekonomikas fakultātes Tautsaimniecības un 

reģionālās ekonomikas institūta direktora vietniece zinātniskā 
darbā; 

no 2007.g. RTU Inženierekonomikas fakultātes Starptautiskās un reģionālās 
ekonomikas katedras vadītāja;             

no 2003.g. RTU Inženierekonomikas fakultātes profesore; 
2002g.- 2004.g.  Ventspils Augstskolas asociētā profesore; 
1999.g. - 2007.g.  RTU Inženierekonomikas fakultātes Starptautiskās un reģionālās 

ekonomikas profesora grupas vadītāja; 
1999.g .- 2003.g. RTU Inženierekonomikas fakultātes asociētā profesore; 
1997.g. - 2007.g. RTU  Inženierekonomikas fakultātes dekāna vietniece mācību 

darbā; 
1994.g.- 1999.g.  IEF Būvuzņēmējdarbības ekonomikas un organizēšanas katedras 

vadītāja. 
  
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
 
2007.g.  IZM projekts „Dinamiskās uzņēmējdarbības vides analīzes 

iespējas: pētījumu sistēmas attīstība”, izpildītāja; 
2007.g.   ESF projekts VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./0001/0017  
  ”Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide…”, izpildītāja; 
2003.g.- 2006.g. Starptautiskais INTERREG III B (Baltic Sea Region) projekts 

„Baltic Sea Virtual Campus”, projekta koordinatore Latvijā;  
no 2003.g.                Swiss Baltic Net programmas sadarbības projekts „Ecosys”, 

vadītāja; 
2003.g.-2005.g. sadarbības projekts Tacis-Tempus CD-JEP 21135-2000 „A New      

Economic   Speciality for the Classical Universities of Ukraine”;  
no 2003.g.                   Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra eksperte; 
no 2004.g.                RTU P-09 Promocijas padomes locekle; 
no 2005.g.                   LZP eksperte 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 

1. Сравнение методов расчёта регионального индекса развития // Problems 
of  Foreign Economic Relations Development and Attraction of the Foreign 
Investments: Regional Aspect. Collection of Scientific Works, part II.-
Donetsk: Donetsk National University, 2008, p.502 -507 (Co 
auth.M.Denisov). 

2. Latvian economy – an economy of a small state in the conditions of globalisation//   
Problems and Prospects of cooperation between the countries of South-Eastern 
Europe within the context of Black Sea economic cooperation and GUUAM. 
Collection of Scientific Works. Part 1. Livadya- Donetsk, 2007, p.77-82. 

3. The main factors of regional competitiveness and the importance of international 
indexes in its evaluation // Problems of  Foreign Economic Relations Development 
and Attraction of the Foreign Investments: Regional Aspect. Collection of Scientific 
Works, part III..-Donetsk: Donetsk National University, 2007, p. 945 -950. (Co 
auth.I.Judrupa). 

4. Starptautisko indeksu nozīme valstu un reģionu konkurētspējas novērtēšanā// 
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās 



 

konferences zinātniskie raksti. Rīga, 2006.g. 21.-23.sept. – R: RTU izdevniecība, 
2007, 96.-104.lpp. (Līdzaut.I.Judrupa). 

5. Enhanced competitiveness as a prerequisite of economic development of Latvia// 
Problems and Prospects of cooperation between the countries of South-Eastern 
Europe within the context of Black Sea economic cooperation and GUUAM. 
Collection of Scientific Papers. Part 1. Svishtov- Donetsk, 2006, p.63-68.  

6. Развитие системы высшего образования Латвии в едином образовательном 
пространстве Европы //  Диалог общества и власти в образовательном 
пространстве СНГ. Материалы Международной научной конференции, часть 1. 
Москва:  Московский институт экономики, менеджмента и права, 2006, с.35-39. 
(Соавт. Л.Бриеде). 

7. Проблемы экономического развития Латвии// Polityka Rozwoju Europy 
Srodkowo-Wschodnej. Aspekty makroekonomiczne I regionalne, pod.red. 
W.Karaszewskiego i S.Kunikowskiego. Wloclawek, Wloclawskie Towarzystwo 
Naukowe, 2006, p.173-177.  

8. The impact of the EU structural funds on the development of Latvian national 
economy// Management & Sustainable Development. Academic journal of 
University of Forestry, vol. 1-2/2006 (14). – Sofia, University of Forestry, 2006, p.53 
-57. 

9. Инновационное развитие как фактор экономического роста экономики Латвии// 
Страны с переходной экономикой в условиях глобализации. Материалы V 
Международной научно-практической конференции. Том 1. Москва: 
Российский университет дружбы народов, 2006, с.180-183. ( Соавт. У.Камолс). 

10. The role of sustainable regional development in the economy of Latvia// Problems of  
Foreign Economic Relations Development and Attraction of the Foreign Investments: 
Regional Aspect. Collection of Scientific Works, part 1.-Donetsk: Donetsk National 
University, 2006, p.51 -56 

11. Latvijas reģionālās attīstības problēmas un ES struktūrfondu nozīme to risināšanā // 
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās 
konferences zinātniskie raksti.-Rīga: RTU izdevniecība, 2006, 103.-110.lpp. 
(Līdzaut. I.Judrupa) 

12. Valsts un privātās partnerības izmantošanas iespējas valsts un pašvaldību projektu 
realizācijā// Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. 
Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti.-Rīga: RTU izdevniecība, 
2005, 109.-120.lpp. (Līdzaut. A.Feldmane) 

13. Latvijas ekonomikas attīstības raksturojums un tās perspektīvas// Tautsaimniecības 
un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās konferences 
zinātniskie raksti.-Rīga: RTU izdevniecība, 2005, 81.-90.lpp. (Līdzaut. Z.Bušs) 

14. Valsts iepirkumu efektivitāte un to ietekmējošie faktori// RTU IEF Zinātniskie raksti. 
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā.3.sēj. Rīga, RTU, 2005, 64.-73.lpp. ( Līdzaut. 
D.Gaile) 

15. Актуальные проблемы управления предприятием в Латвии//Управление 
организацией: диагностика, стратегия, эффективность. Труды XIII 
Международной научно-практ. kонференции, апрель 2005-С.-Петербург, 
2005,с.157-159 ( Соавт.Т. Сурвило) 

16. The role of investment in  a sustainable development of the economy of 
Latvia//Management & Sustainable Development. Academic journal of University of 
Forestry, vol. 1-2/2005(12). – Sofia, University of Forestry, 2005, p.88-94. 

17. Productivity as indicator of the development of the territories//prace Naukowe 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrozlawiu. Tom 1. Wrozlaw 2004. 
p. 160-170 (Co-auth.T.Survilo) 

18. Латвия и ее потенциальное место в ЕС// Problems and Prospects of cooperation 
between the countries of South-Eastern Europe within the context of Black Sea 
economic cooperation and GUUAM. Collection of Scientific Papers. Volume 1. –
Svishtov- Donetsk-Mariupol, 2004.p.47-52 (Co-auth. G.Blagova). 



 

19. Farmācijas rūpniecības stratēģiskās attīstības tendences Latvijā un pasaulē//RTU IEF 
Zin. raksti. Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā, 2. sējums. Rīga, RTU, 2004, 71. – 
77. lpp.(Līdzaut.T.Polinkovska) 

20. Latvijas integrācija Eiropas Savienībā un tās lauksaimniecības attīstības 
iespējas//RTU Zin. raksti Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un 
prakse 3. sērija 7 . sējums. Rīga: RTU izdevniecība, 2003, 36. – 42 
lpp.(Līdzaut.Z.Bušs) 

21. Patiesās vērtības koncepcija finanšu grāmatvedības uzskaitē.// Tautsaimniecības un 
izglītības attīstības problēmas mūsdienu periodā. Starptautiskās zinātniskās 
konferences zinātniskie raksti.-Rīga: RTU izdevniecība, 2003, 124.-130.lpp. 
(Līdzaut. D.Krišjāne) 

22. Attraction of Investments for Improvement of Present Infrastructure Situation in the 
Context with Incorporation of Latvia into the European Union// The Problems of  the 
Foreign Economic Relations Development and Attraction of the Foreign Investments 
(Regional Aspect). Collection of Scientific Works, part 2.-Donetsk: National 
University, 2003.- p.374-378. (Co-auth. A.Feldmane) 

23. Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles sistēmas izveides stratēģija Latvijā// 
Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas mūsdienu periodā. Starptautiskās 
zinātniskās konferences zinātniskie raksti.-Rīga: RTU izdevniecība, 2003, 116.-
123.lpp. (Līdzaut. D.Krišjāne) 

24. Atsevišķu satiksmes sastrēgumu problēmu iespējamie matemātiskie risinājumi Rīgas 
pilsētas apstākļos// Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas mūsdienu 
periodā. Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti.-Rīga: RTU 
izdevniecība, 2003, 16.-24.lpp. (Līdzaut. L.Ādamsone) 

25. The Human Resources Management in the Field of Road Safety// Economics and 
Management.-2002.International Conference Proceeding. Volume 1. –Kaunas: 
Kaunas University of Technology, 2002, p.13-14.(Co-auth. L.Ādamsone) 

26. Ekonometrijas pielietojums Rīgas pilsētas atsevišķu transporta problēmu 
risinājumos// Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas mūsdienu periodā. 
Starptautiskā zinātniskā konference, veltīta IEF 35.gadu jubilejai. –R,:RTU, 
2002,6.lpp. (Līdzaut. L.Ādamsone) 

27. Problems of Economic and Regional Development in Latvia in the Process of  
Eirointegration//  Regional Economic Cooperation and Integration of South- and 
East-  European Countries. Volume 2. Inernational  Scientific and Practical 
Conference. Svishtov, Bulgaria: D. Tsenov Academy of Economics Publishing 
House, 2002, p.156-160. 

28. Resursu nodrošināšanas iespējas celulozes rūpnīcai Latvijā// RTU Zinātniskie raksti. 
3.sērija. Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse. 
3.sējums.-R.:RTU, 2002, 34.-41.lpp. (Līdzaut. A.Feldmane) 

29. Satiksmes sastrēgumu galvenās problēmas un ar to saistītās izmaksas// 
Inženierekonomikas nozīme uzņēmējdarbības attīstībā. Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences zinātniskie raksti.-R.:RTU, 2002, 177.-184.lpp. (Līdzaut. 
L.Ādamsone) 

 
Mācību un metodiskie līdzekļi 
1. Makroekonomika. 2.izd. – R.: RTU izdevniecība, 2007. – 237 lpp. 
2. Makroekonomika.  – R.: RTU izdevniecība, 2006. – 231 lpp. 
3. Ievads makroekonomikā. – R.: RTU izdevniecība, 4 izdevumi no 1994. līdz 

2004.g. Līdzaut. J.Saulītis. 
4. Makroekonomika. – R.:Kamene, 2004, 216 lpp. Līdzaut. V.Nikitina, I.Lapiņa. 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
 
2007.g.oktobris  -  V Starptautiska zinātniska konference  “Problems and Prospects of 

cooperation       between the countries of South-Eastern Europe within 
the context of Black Sea economic cooperation and GUUAM “ 



 

organized by Donetsk National University and Svishtov D. Tsenov 
Academy of Economics Bulgaria, Lyvadia, Ukraine   

                                “Latvian economy – an economy of a small state in the conditions of 
globalisation” 

2007.g.augusts    - Starptautiskā vasaras skola  doktorantiem, Rīga, RTU  
“Introduction of Research Work and How to Deal With It”  

2007.g.jūnijs-jūlijs - XI Starptautiskais Vasaras seminārs-skola starptautiskās ekonomikas 
un vadības studentiem, Doņeckas Nacionālā Universitāte, 
Lielbritānijas Padome Ukrainā                                

                                „Mazo ekonomiku attīstības īpatnības mūsdienās”   
2007.g.maijs  - V Baltijas menedžmenta attīstības asociācijas konference „The Future 

of the Region – People Behind the Prosperity”, BI Norwegian School of 
Management, Oslo, Norway 

2007.g.aprīlis  - Starptautiskā zinātniskā duāla konference „Towards knowledge-based 
economy”&”Enterprise management:diagnostics, strategy, effectiveness” 

                                 „Enhancement of efficiency of education as a relevant precondition for 
the  development of Latvian economy” 

2006.g. septembris  - 47. RTU Starptautiskā zinātniskā conference  
                                 “Starptautisko indeksu nozīme valstu un reģionu konkurētspējas 

novērtēšanā” 
2006.g. septembris - IV Starptautiska zinātniska konference “Problems and Prospects of 

cooperation between the countries of South-Eastern Europe within the 
context of Black Sea economic cooperation and GUUAM “ organized by 
Donetsk National University and Svishtov D. Tsenov Academy of 
Economics Bulgaria, Albena, Bulgaria 

                                 „Enhanced competitiveness as a prerequisite of economic development 
of Latvia” 

2006.g.  maijs  -  Starptautiskā projektā Baltic Sea Virtual Campus iesaistīto augstskolu 
rektoru un pārstāvju forums,  Hamburg University of Applied Sciences,  
Hamburgā, Vācijā  

2006.g. marts  - Starptautiska zinātniska konference „Диалог общества и власти в   
образовательном пространстве”. Maskavas ekonomikas, menedžmenta 
un tiesību institūts, Krievija.  

   „Развитие системы высшего образования Латвии в едином 
образовательном   пространстве Европы” 

2006.g. marts  - V Starptautiska zinātniski praktiskā konference „ Страны с 
переходной   экономикой в условиях глобализации”, Krievijas tautu 
draudzības universitāte, Maskava. 

                           „Инновационное развитие как фактор экономического роста 
экономики Латвии”  

2006.g. marts  - VIII Starptautiska zinātniska konference „Management & Sustainable 
Development”           Sofia, University of Forestry, Bulgaria  

                              “The impact of the EU structural funds on the development of Latvian 
national                    economy” 

2006.g. janvāris   - XII Starptautiska zinātniska konference „Problems of  Foreign 
Economic Relations Development and Attraction of the Foreign 
Investments: Regional Aspect”, Donetsk National University, Ukraine  

                        “The role of sustainable regional development in the economy of Latvia” 
2005.g.oktobris  - 46. RTU Starptautiskā zinātniskā conference  
                               “Latvijas reģionālās attīstības problēmas un ES struktūrfondu nozīme to 

risināšanā” 
2005.g.septembris  - IV Starptautiskā zinātniskā konference “”Regiony Europy Srodkowej I    

Wschodnej wobecglobalizacji I integracji miedzynarodowej”, 
Universytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Polska        “ Problems of 
regional development in Latvia” 



 

2005.g. jūnijs-jūlijs - IX Starptautiskais Vasaras seminārs-skola starptautiskās ekonomikas 
un vadības studentiem, Doņeckas Nacionālā Universitāte, 
Lielbritānijas Padome Ukrainā „Latvijas attīstības makroekonomiskie 
aspekti” 

2005.g.aprīlis  - Starptautiskā projektā Baltic Sea Virtual Campus iesaistīto augstskolu 
rektoru un pārstāvju forums, Viļņas universitāte, Lietuva 

2005.g. marts  - VII Starptautiska zinātniska konference „Management & Sustainable 
Development” Sofia, University of Forestry, Bulgaria  

                                 “The role of investment in a sustainable development of the economy of 
Latvia” 

2004.g.oktobris  -  45. RTU Starptautiskā zinātniskā konference  
                        „ Latvijas ekonomikas attīstības raksturojums un tās perspektīvas” 
2004.g. janvāris  - Starptautiskā projekta Baltic Sea Virtual Campus dalībnieku seminārs, 

West Pomeranian Business School, Ščecina, Polija 
                                 „Status and Perspectives WP 3: Transregional Management” 
2004.g.janvāris  - Swiss Baltic Net programmas sadarbības projekta „Ecosys” 

dalībnieku seminārs, Kantonale Maturitatsschule fur Erwachsene , 
Cīrihe, Šveice 

                                 „ Running of the Ecosys at RTU – experience and perspectives” 
2004.g. marts  - Starptautiskā projekta Baltic Sea Virtual Campus dalībnieku seminārs, 

Lundas universitātes filiālē Helsingborgā, Zviedrija 
                                 “Module Different  institutional contexts  - presentation of materials for 

module from Latvia economic experience in transition period” 
2003.g. novembris  - Starptautiskā projekta Baltic Sea Virtual Campus dalībnieku seminārs, 

Lundas Universitāte, Zviedrija  
 “Different institutional contexts – main aspects”     
2003.g.septembris - I Starptautiska zinātniska konference “Problems and Prospects of 

cooperation between the countries of South-Eastern Europe within the 
context of Black Sea economic cooperation and GUUAM “ organized by 
Donetsk National University and Svishtov D. Tsenov Academy of 
Economics Bulgaria, Albena, Bulgaria 

                                 „Development of free economic  zones in the territory of Latvia” 
2003.g. janvāris   -IX Starptautiska zinātniska konference „Problems of  Foreign Economic 

Relations Development and Attraction of the Foreign Investments: 
Regional Aspect”, Donetsk National University, Ukraine  

                                “Attraction of Investments for Improvement of Present Infrastructure 
Situation in     the Context with Incorporation of Latvia into the 
European Union” 

2002.g.novembris  - Starptautiska zinātniski praktiska konference „Regional Economic 
Cooperation and Integration of South- and East-  European Countries”,  
D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria 

                                “Problems of Economic and Regional Development in Latvia in the 
Process of  Eirointegration” 

                                                        
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 

Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 29 gadi 
 

Lekciju kursi 
„Makroekonomika” , „Makroekonomikas analīze”, „Starptautiskā ekonomika” 
 

Studiju programmu izstrāde un vadīšana 
 
2006.g.  - Starptautiskā un reģionālā ekonomika RIGEO 2 – profesionālās maģistra 
studijas 
1998.g. - Būuzņēmējdarbības ekonomika RIVU 7 - profesionālās studijas 



 

1996.g.  - Reģionālā ekonomika  RIEE 2  - profesionālās studijas 
 

Lekciju kursi ārvalstu augstskolās 
 
2005./2006.m.g. – lekciju kurss„Transregional Structures – Different institutional 
contexts”, 
                              Master Studies ‘Transregional Management”, Baltic Sea Virtual 
Campus; 
2004.g. maijs  – Makroekonomikas lekciju kurss Erasmus programmas ietvaros 

Setubalas   
                              Politehniskajā augstskolā, Portugāle 
 

ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 
RTU P-09 Promocijas padomes locekle; 
Latvijas Zinātnes Padomes eksperte; 
RTU IEF Profesoru padomes locekle; 
RTU Zinātnisko rakstu  sērijas “Ekonomika un uzņēmējdarbība” redkolēģijas locekle; 
RTU  IEF Zinātnisko rakstu  “Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā” redkolēģijas 
locekle; 
Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra eksperte; 
Igaunijas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra eksperte; 
RTU ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferencesprogrammas komitejas locekle; 
Krievijas Tautu draudzības universitātes Maskavā  ikgadējās starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences orgkomitejas locekle; 
RTU Senāta locekle; 
RTU Senāta studiju kvalitātes un programmu komisijas priekšsēdētāja vietniece; 
RTU IEF Domes locekle 
 

CITA INFORMĀCIJA 
 
2006.g. un 2001.g. - RTU Atzinības raksti; 
1998.g. - Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Atzinības raksts 



 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, vārds:  Zvanītājs Jānis 
E-pasts:   janis.zvanitajs@rtu.lv 
Tālrunis darbā:  67089374 
Personas kods:  130157-10519 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas: krievu, angļu 
 
IZGLĪTĪBA 
 
1980. gadā beidzis Rīgas Politehnisko institūtu. Specialitāte – inženieris ekonomists. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
 
1985. gadā Maskavas Tekstilinstitūtā aizstāvēta ekonomikas zinātņu kandidāta 
disertācija „Strādājošo un brigādes darba imitācijas modelēšana jaunajos darba 
apstākļos”. 
1992. gadā piešķirts Latvijas Dr.oec. grāds 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 
2002. gads – Eiroinovāciju menedžeru kurss (ES apmācību projekts IPS-2000-
00056). Sertifikāts Nr. EIM /214/2002. 
1998. gads – BALTEX mācību programmu apgūšana, izstrāde Zviedrijā. 
1995. gads – Zviedrijas valdes akadēmiskais kurss „Īpašuma tiesības un valdes darbs. 
 
DARBA PIEREDZE 
 
Kopš 2005. gada – RTU profesors. 
Kopš 1990. gada RTU Inženierekonomikas fakultātes katedras vadītājs, pašlaik – 
Ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšanas (RUO) katedras vadītājs. 
1994.–1995. gads – LR ekonomikas ministrs. 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS. 
 

1. Latvijas tautsaimniecības nozaru attīstības kopsakarības, no 10.2007. līdz 
15.09.2008., vadītājs; 

2. Rīgas plānošanas reģiona atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes 
stiprināšana mūžizglītības stratēģijas ieviešanai, Rīgas dome, 2006.; 

3. Daugavpils pilsētas infrastruktūras attīstības prognoze, Daugavpils dome, 
2005. 

 
ES Sociālā fonda atklātā konkursa projektu pieteikumu vērtēšanas eksperts, LR 
Izglītības un zinātnes ministrija, 2005.–2006. 
 



 

PUBLIKĀCIJAS 
  

Publikācijas zinātniskos izdevumos 
 

Nr. 
p.k. 

Nosaukums Izdevniecības dati Apjoms Līdzautors 

1.  Проблемы управления 
энергоэффективностью 
зданий в Латвии в 
контексте концепции 
долгосрочного развития. 

Сборник научных 
трудов НОУ „Институт 
экономики”,  г 
Подольск,  2007. 

158. – 
164. lpp. 

A. Deniņa 

1. Efektīvas energoresursu 
izmantošanas un tās vadības 
nozīme (tēzes). 

RTU 48. SZ konference, 
referātu tēzes, 2007. 

1 lpp. A. Deniņa 

2. Nodokļu administrēšanas 
organizēšanas problēmas 
(tēzes) 

RTU 48. SZ konference, 
referātu tēzes, 2007. 

1 lpp. V. 
Stavecka 

3. Tautsaimniecības nozaru 
efektivitātes novērtējums. 

Latvijas Universitātes 
Raksti, 702.sējums, 
Ekonomika, V, Rīga, LU, 
2006. 

603.–
610.lpp. 

J. Reķe 

4.  Maksājumu kartes un to risku 
samazināšanas organizēšana. 

SZ konferences 
Zinātniskie raksti 

„Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības 

attīstības problēmas”. 
Rīga, RTU Izdevniecība, 

2006. 

258.–
264.lpp. 

M. Priede 

5. Эффективность отраслей 
народного хозяйства в 
Латвии. 

Межвузовский сборник 
научных трудов 

„Актуальные проблемы 
экономики и 

менеджмента”, 
 Москва, 2006. 

185.–
191.lpp. 

J. Reķe 

6. Tautsaimniecības nozaru 
efektivitāte Latvijā. 

SZ konferences 
(2005.gada. 26.–

27.septembris) rakstu 
krājums.  

Daugavpils, Saule, 2006 

26.–
32.lpp. 

J. Reķe 

7. Uzņēmējdarbības problēmas 
Latvijā (tēzes). 

RTU 46. SZ konference, 
referātu tēzes, 2005. 

1 lpp. J. Reķe 

8. Maksājumu kartes un to risku 
samazināšana (tēzes). 

RTU 46. SZ konference, 
referātu tēzes, 2005. 

1 lpp. M. Priede 

9. Globālās loģistikas ietekme 
uz Latvijas ostu darbību 
(tēzes). 

RTU 45. SZ konference, 
referātu tēzes, 2004. 

1 lpp. J. Vanags 

10. Daugavpils pilsētas 
infrastruktūras attīstības 
prognoze (tēzes). 

RTU 45. SZ konference, 
referātu tēzes, 2004. 

1 lpp. – 

11. Globālās loģistikas ietekme 
uz Latvijas ostu darbību. 

RTU Zinātniskie raksti, 
2004. 

10 lpp. J. Vanags 

12. Оптимизация 
управленческих решений. 

Брошюра. Институт 
экономических 

стратегий, Москва, 
2004. 

68 lpp. А. Павлов 

13. Тенденции развития и Московский госуд. 9 lpp. – 



 

организации народного 
хозяйства Латвии в 
переходном периоде.   

тексильный  
университет 2004.g 

14. Dzelzceļa transporta plūsmu 
optimizācijas iespējas 
Latvijā. 

RTU Zinātniskie raksti, 
2003. 

142.–
148. lpp. 

– 

15.  Ostas mārketinga attīstības 
aspekti. 

LU SZ konference 2002. 251.–266. 
lpp. 

J. Vanags 

16. Uzņēmējdarbība un tās 
tiesiskā vide. 

LU SZ konference 2002. 266.–
280. lpp. 

R. Sabulis 

17. Latvijas ostu attīstības 
ietekme uz valsts 
tautsaimniecību. 

RTU Zinātniskie raksti, 
2002. 

136.–145. 
lpp. 

J. Vanags 

18. Uzņēmuma vērtības 
palielināšana, izmantojot „uz 
vērtību balstītu pieeju 
vadību”. 

RTU zinātniskie raksti, 
2002., sēr.3., sēj.5. 

95.–106. 
lpp. 

R.Sabulis 

19. Latvijas ostu attīstības 
ietekme uz tautsaimniecību 
(tēzes). 

IEF 35 gadu jubilejai 
veltīta SZ konference, 
referātu tēzes, 2002. 

1 lpp. J. Vanags 

20. Uzņēmuma vērtības 
palielināšana, izmantojot „uz 
vērtību balstītu pieeju 
vadību” (tēzes). 

IEF 35 gadu jubilejai 
veltīta SZ konference, 
referātu tēzes, 2002. 

1 lpp. R. Sabulis 

21. Latvijas ostu konkurentspējas 
analītiskais vērtējums 
Baltijas jūras ZA reģionā 
(tēzes). 

RTU 43. SZ konference, 
referātu tēzes, 2002. 

1 lpp. J. Vanags 

22. Uzņēmuma vērtības rašanās 
avoti (tēzes). 

RTU 43. SZ konference, 
referātu tēzes, 2002. 

1 lpp. R. Sabulis 

23. Ekonomiskās efektivitātes 
rādītāju sistēmas loma 
tautsaimniecībā. 

RTU IEF SZ  konference, 
2002. 

50.–55. 
lpp. 

J. Vanags 

 
Mācību un metodiskie līdzekļi 
 

1. J. Zvanītājs, G. Kozaka „Nolikums par prakses organizēšanu, īstenošanu un 
aizstāvēšanu ražošanas un uzņēmējdarbības katedrā maģistra profesionālo studiju 
programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana virzienā Uzņēmējdarbības organizēšana” 
2007. gads, RTU. 
2.  N. Baranovskis, J. Zvanītājs „Uzņēmējdarbības resursu organizēšana” 2002. gads, 
RTU. 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
 

1. RTU Starptautiskās zinātniskās konferences 2007.. 2006., 2005., 2004., 2003. 
2002. gadā. 

2. Piedalīšanās Maskavas tekstila universitātes 85. gadu jubilejas zinātniski – 
praktiskajā konferencē. Sadarbības līguma noslēgšana 23.11.2004.  

3. Metodikas konference par vienotas Baltijas valstu augstskolu ekonomiskās 
apmācības programmas „Hanseatic” izveidi. Līčopinga, Zviedrija – 2002., 
Rīga, Latvija – 2003, Tallina, Igaunija – 2004. 

4. Lietišķo spēļu ieviešana mācību procesā 2003., Maskavas Valsts agrārais 
institūts. 



 

 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē – 28 gadi (kopš 1980. gada). 
  
Vadītie promocijas darbi:   R. Sabulis – aizstāvējis 2005. gadā, RTU; 

J. Vanags – aizstāvējis 2004. gadā, RTU; 
3 promocijas darbi – izstrādes procesā. 

Recenzētie promocijas darbi:  S. Iļjina – Maskavas Valsts tekstila universitāte                  
(Krievija), 2007. gadā. 
J. Duka – Latvijas Universitāte, 2006. gadā; 

Vadītie maģistra darbi:  5 maģistra darbi  katru gadu. 
  
Vadītie bakalaura un    10 bakalaura darbi katru gadu. 
kvalifikācijas  darbi: 
 
Lekciju kursi: 

1. Darba organizācija. 
2. Ražošanas investīciju organizēšana.  
3. Ražošanas vadīšanas organizēšana.  
4. Uzņēmējdarbības attīstības organizēšana.  
5. Uzņēmējdarbības vadīšanas organizēšana.  
6. Uzņēmējdarbības organizēšanas problēmas. 
7. Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana.  

 
Studiju programmu izstrāde un vadīšana:  
 

Uzņēmējdarbība un vadīšana 
                
Lekciju kursi ārvalstu augstskolās: 
 

2007. gada 26.aprīlis–3.maijs – nolasīts lekciju kurss „Ražošanas organizēšana” (3 
Kp) Maskavas Valsts tekstila universitātē. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 
Starptautiskās tehniskās konferences „Mūsdienu tehnoloģijas un iekārtas 
tekstilrūpniecībā (TEKSTIĻ – 2008) organizācijas komitejas loceklis.  
RTU Starptautiskās zinātniskās konferences programmas komitejas un redkolēģijas 
loceklis. 
RTU Senāta loceklis.  
RTU Zinātnes komisijas loceklis. 
RTU Inženierekonomikas fakultātes Domes loceklis. 
RTU IEF Zinātnisko rakstu krājuma redkolēģijas loceklis. 



 

DARBA UN DZĪVES GĀJUMS 
 

                  JĀNIS ĒRIKS NIEDRĪTIS 

Personas kods 071039-10704 

Dzimšanas vieta Rīga 

Adrese (pieraksta un dzīves vietas) Lielvārdes ielā 127-51, LV-1048, Rīga, 
Latvija 

Tālrunis  571407 Mobilais 
tālrunis 

29606233 

Fakss  

E-pasts Mkatedra@riseba.lv 

Pilsonība Latvija 

Dzimums Vīr. 

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Dr.oec., asoc.prof. 

DARBA PIEREDZE  

Laika periods 2000 – tagad 

Profesija vai ieņemamais amats Menedžmenta un mārketinga katedras 
vadītājs 

Darba vietas nosaukums  AS RSEBAA 

Laika periods 1997.g.mar. - 2000.g.jūn. 

Profesija vai ieņemamais amats Valsts pilnvarnieks 

Darba vietas nosaukums  PVAS “Vulkāns” 

Laika periods 1996.g. janv.-1996.g.dec. 

Profesija vai ieņemamais amats Augstākās izglītības un zinātnes valsts 
ministra palīgs 

Laika periods   1994 – 1996 

Profesija vai ieņemamais amats Valsts īpašuma fonda nodaļas vadītājs 

Darba vietas nosaukums  Valsts īpašuma fonds 

Laika periods 1993-1994 

Profesija vai ieņemamais amats Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 
departamenta direktora vietnieks 

Laika periods 1983-1993 

Profesija vai ieņemamais amats Mācību prorektors 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Universitāte 

Laika periods 1973-1983 

Profesija vai ieņemamais amats Augstākās un vidējās speciālās izglītības 
ministrijas Augstskolu pārvaldes priekšnieks 

Laika periods 1970-1973 



 

Profesija vai ieņemamais amats Ekonomikas fakultātes docents, dekāna 
vietnieks 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Valsts universitāte 

Laika periods 1969-1970 

Profesija vai ieņemamais amats Latvijas neredzīgo biedrības Rīgas 
ražošanas uzņēmuma galvenais ekonomists 

Laika periods 1966-1969 

Profesija vai ieņemamais amats Sektora vadītājs 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Vietējās rūpniecības konsultēšanas 
un projektēšanas birojs 

Laika periods 1963-1966 

Profesija vai ieņemamais amats Vecākais inženieris 

Darba vietas nosaukums  Mehanizācijas un automatizācijas centrālā 
projektēšanas un konstruēšanas birojs 

Laika periods 1961-1963 

Profesija vai ieņemamais amats Inženieris 

Darba vietas nosaukums  Latvijas Rūpniecības uzņēmumu 
projektēšanas institūta 

IZGLĪTĪBA  

Laika periods 2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ar RTU Profesoru padomes nozarē 
„Ekonomika un vadībzinātne” lēmumu 
piešķirts asociētā profesora nosaukums 

Laika periods 1992 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ar Latvijas Universitātes habilitācijas un 
promocijas padomes 1992.gada 
12.novembra lēmumu nr.22 iegūts 
ekonomikas doktora grāds 

Laika periods 1990 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Piešķirts profesora zinātniskais nosaukums 

Laika periods 1976 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Piešķirts docenta zinātniskais nosaukums 

Laika periods 1976 

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 

Zinātniskā darbība  Katedras zinātniskas tēmas „Ārējas vides 
izmaiņas un Latvijas Republikas uzņēmēju 
konkurētspēja” vadītājs. 

  
Publikācijas (galvenās) atbilstošajā zinātņu nozarē 
 

1. Niedrītis J.Ē. Mārketings. Trešais, papildinātais un pārstrādātais izdevums– Rīga: 
Turība, 2005.- 408 lpp. 

2. Niedrītis J.Ē. Organizāciju stratēģiju izpildes nodrošināšanas sistēma.  – LU raksti 
Vadīšana 690. sējums: LU, 2005. – 240.-250. lpp. 

3. J.Niedritis. Marketing. Second edition. - Riga, Turiba, 2001; pp.  272. ( in Latvian). 
4. J.Niedritis. Environmental Protection and Economics. LU EC Vide, 1993; pp. 256 

(in Latvian). 
5. J.Niedritis, V. Niedrite. Standardization of Labor in Industry. Riga, Zvaigzne, 

1987; pp. 375 ( in Latvian) 
6. J. Niedritis, B. Tabors. Essential of Scientific Organization of Labour. Riga, 

Zinatne, 1979; pp. 263 (in Latvian) 
7. J.Niedritis. Innovative Entrepreneurship and Its Promotion. In RTU scientific 

works Economics and Entrepreneurship. Riga, RTU: 2001, pp. 27 – 36. (in 
Latvian) 

8. J.Niedritis. Effectiveness of Innovative Entrepreneurship and Promotion 
Possibilities. In LU scientific works Development of Management Science: 
Nowadays and in the Future. Riga, LU: 2001, pp. 308-320. (in Latvian) 

9. J.Niedritis. Interaction of Innovation Centres in Latvia and the Possibilities to 
Make it More Active. 6th Nordic – Baltic Conference in Regional Science, 2000.  

10. J.Niedritis. Improvement of Quality of Environment: Objectives and Management 
System. In scientific works Environment and Development - Latvia - 93, 1994. (in 
Latvian) 

11. J.Niedritis. Regulation of Quality of Environment in the Market Conditions. In 
scientific works Environmental Economics and Simulation, vol. 584,1993. (in 
Latvian) 

12. J.Niedritis. Investigation of Public Opinion as a Pre-condition for Further 
Activization of the Human Factor in Environment Utilization. In collective 
monograph Effectiveness of Environmental Protection. University of Moscow, 
1990. ( In Russian) 

 
 



 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds: Solovjovs Dmitrijs  
E-pasts: dmitry.solovjov@kuehne-nagel.com 
Tālrunis darbā: 67113756; 29103336 
Personas kods:  300976-10144 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: krievu 
Citas valodas: latviešu, angļu, vācu, spāņu, ukraiņu  
 
IZGLĪTĪBA 
 
1999 – 2004 RTU, IEF, Starptautisko ekonomisko sakaru transporta 

un loģistikas katedra. Ekonomikas doktora zinātniskais 
grāds (Dr.oec) (vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības 
vadības apakšnozarē). 

1997 – 1999 RTU, IEF, Starptautisko ekonomisko sakaru un Muitas 
institūts. Ekonomikas maģistra zinātniskais grāds (M. 
sc. oec). 

1994 – 1997 RTU, Inženierekonomikas fakultāte (IEF), 
Starptautisko ekonomisko sakaru un Muitas institūts. 
Ekonomikas bakalaura zinātniskais grāds (B. sc. oec).  

1983 – 1994 Rīgas Tehniskā koledža. Vispārējas vidējas izglītības 
grāds. 

ZINĀTNISKIE GRĀDI 
 
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr.oec) (vadībzinātnes nozares 
uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē). 

Disertācijas nosaukums: “Kvalitātes nodrošināšanas un vadības sistēmas modelis 
pārejas perioda valstīs”.  

Promocijas darbs, ekonomikas doktora grāda iegūšanai tika publiski aizstāvēts 
2004.d. 30.aprīlī RTU IEF, P09 promocijas padomē.  

KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 

Papildus un tālākizglītība   
2002 – 2005 RTU, Transporta un mašīnzinību fakultāte, Ražošanas 

Kvalitātes institūts (RKI). Maģistra studijas 
“Visaptverošās Kvalitātes vadības” specialitātē. 
Profesionālais uzņēmējdarbības vadības maģistra grāds 
(M.sc). 



 

1996 – 1997 LU, Eiro Fakultāte. Kursi  (mācības vāl.: angļu) pēc 
programmām: 

 - Administratīvās tiesības (sertifikāts) (Administrative 
Law) 

 - Starptautiskā ekonomika (sertifikāts) (International 
Economy) 

28.07.97 – 30.09.97 Mikkeli Politehniskais Institūts (Mikkelin 
Ammattikorkeakoulu, Somija), (mācības vāl.: angļu) 
kurss:  

- Starptautiskās Finanses (International Finances) 
(sertifikāts)  

Apmeklētie mācību kursi, semināri, konferences, saistītie ar izvēlēto specialitāti: 

 
19.12.2007 Ikgadējas tikšanās ar Latvijas Ārējo ekonomisko 

pārstāvniecību vadītājiem. “Biznesa kontaktu dibināšana 
un atbalsts eksporta projektu īstenošanas gaitā”. 
Uzņēmēju kontaktbirža ar Latvijas Ārējo ekonomisko 
pārstāvniecību vadītājiem un LIAA nozaru projektu 
vadītājiem 

 
06.12.2007 LR, Ekonomikas ministrijas seminārs par ārējās 

tirdzniecības politikas aktualitātēm 
• Ārējās tirdzniecības nosacījumu uzlabošana 

daudzpusējo un divpusējo tirdzniecības 
liberalizācijas sarunu ietvaros 

• Tirgus pieejamības uzlabošana trešajās valstīs  
• Starptautiskā eksporta faktoringa izmantošanas 

iespējas   
 
21.11.2007 RTU SESMI organizēta lekcija sadarbībā ar  Izraēlas 

vēstniecību. Lekciju vada vēstniecības otrais sekretārs 
David Levy. Lekcijas galvenās tēmas:  

• Izraēlas ekonomikas indikatori 2001 – 2006  
• Latvijas un Izraēlas starpvalstu vienošanās biznesa 

attiecību veidošanas iespējām  
• Līdzšinējā Latvijas un Izraēlas sadarbība, tās 

perspektīvas un prioritātes nākotnē. 
 

04.09.2007-10.09.2007        KN Academy, Cīrihe, Šveicē & Training In Action 
Ltd, Lyndale House, 6 The Avenue Truro TR1 1HT, 
Management and Leadership, HIPO (International 
High Potentials Program, Module II) 

 
13.05.06 – 24.05.06  KN Academy, Cīrihe, Šveicē, HIPO (International High 

Potentials Program) Career Workshop 2006, 
programmas tēmas:  



 

• 360° feedback testing 
• Authenticity – a prerequisite for success 
• “Tango – How to successfully manage a service 

company in a dynamic and higly competitive 
environment” (sertifikāts) 

• DISC testing 
 

08.11.05 – 10.11.05  Mercuri International, seminārs: Efektīva vadības stila 
izvēle MI – Lead (Izmaiņas biznesa vidē; Cilvēku 
vadību ietekmējošie faktori; Līdera iemaņu attīstības 
virzieni; Līdera motīvu ietekme uz efektivitāti) 

 
28.06.04 – 06.07.04 Doņeckas Nacionāla Universitāte, Ukrainā, vasaras 

starptautiskā - ekonomiskā skola. (sertifikāts) 

2004 Novembris  Doktora disertācija apbalvota ar SIEMENS Excellence 
balvu. 

 

20.07.03 – 28.07.03 Doņeckas Nacionāla Universitāte, Ukrainā, VII vasaras 
starptautiskā - ekonomiskā skola. (sertifikāts) 

22.11.2003 Zygon Baltic Consulting Latvia, kurss: “Kvalitātes 
Auditora Kurss”, sertificēts kā atzītais Kvalitātes 
iekšējais auditors.    

01.08.01 – 27.09. 01 Sales & Personnel Experts, kurss: Pārdošanas 
Meistarība (sertifikāts)  

24.09.2001 Rīgas Juridiskā Augstskola sadarbībā ar Ziemeļvalstu 
Kravu Ekspeditoru Asociāciju, kurss: “Ziemeļvalstu 
Kravu Ekspeditoru Asociācijas ģenerālie noteikumi 
NSAB 2000   

26.04.01 – 28.05.01  GregScott Training System, kurss: Sales Management 
Training (sertifikāts)  

10.08.2001 People management sadarbībā ar Micro Media, kurss: 
“Today’s Challenges for Managing Customers 
Relationships”  

18.07.01-22.07.01  SAS Cargo College, kurss: Basic Cargo for Agent 
Course (sertifikāts)  

07.11.99 – 18.12.99  Mercuri International, kurss: Servisa vadība (sertifikāts)   

10.09.96 – 15.05.97 LU, Eiro Fakultāte, kurss: English Academic 
Preparation Couse (sertifikāts) 

01.09.95–20.07.97 RTU, IEF, SESMI, kurss:  English Advanced 
Conversational and Business Language Course    



 

DARBA PIEREDZE 
 

Profesionāla darba pieredze 
2005 – pašlaik Kuehne + Nagel Latvia SIA, amats: Pārdošanas un 

Marketinga    vadītājs Baltijā, (loģistikas uzņēmums) 
 
2004 – 2005 DHL Latvia SIA, amats: Sauszemes transporta 

biznesa attīstības vadītājs Baltijā & Korporatīvo 
klientu vadītājs Latvijā, (loģistikas uzņēmums) 

2002 – 2004    Danzas SIA (DHL Latvia), amats: Korporatīvo 
klientu vadītājs, (loģistikas uzņēmums)   

2001 –  2002 Schenker SIA, amats: Korporatīvo klientu vadītājs, 
(loģistikas uzņēmums)   

1999 – 2001 Schenker SIA, amats: Pārdošanas nodaļas vadītājs, 
(loģistikas uzņēmums)   

1998 – 1999 Schenker SIA, amats: Pārdošanas pārstāvis, 
(loģistikas uzņēmums)   

1995 – 1998  Garanto SIA, amats: pārdošanas vadītāja asistents, 
(mazumtirdzniecības uzņēmums) 

Pedagoģiskā darba pieredze 
2001 – pašlaik RTU,  IEF, Starptautisko ekonomisko sakaru transporta 

un loģistikas katedra. Asociētais Profesors. 
Pasniedzāmie priekšmeti: starptautiskās tirgzinības, 
starptautiskā tirdzniecība uzņēmējdarbības aktualitātes 
prognozēšana, uzņēmējdarbības loģistika, kvalitātes 
vadības pamati.  

2004 – 2006 RTU, TMF, Ražošanas Kvalitātes Institūts, vieslektors. 
Pasniedzamais priekšmets: “Kvalitātes vadības pamati” 

2002 – 2006 RTU, Ārzemju studentu fakultātes vieslektors. 
Pasniedzamais priekšmets: “Starptautiskie ekonomiskie 
sakari”, “Loģistikas pamati”  

 2002 – 2003 Banku Augstskola, vieslektors. Uzņēmējdarbības 
Fakultāte, lektors. Pasniegtais priekšmets: “Kvalitātes 
vadības pamati”, “Loģistikas organizēšana”  

1997 -1998  Rīgas Uzņēmējdarbības Koledžas pasniedzējs. 
Pasniegtie priekšmeti: Tirgzinības pamati, 
Starptautiskais Mārketings, Mikroekonomikas pamati, 
Makroekonomikas pamati, Ekonomiskā Statistika, 
Biznesa angļu valoda.   

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
 



 

Doktorantu vadība 
 
2007 - pašlaik   RTU, SESTEL Doktoranta Andra Burmeistera vadība 
 
Maģistrantu  / Bakalauru vadība 
 
2006/2007 mācību gada RTU, SESMI, SESTEL sekmīgi novādīti astoņi 

Maģistranti un seši Bakalauri 
 
2005/2006 mācību gada RTU, SESMI, SESTEL sekmīgi novādīti seši 

Maģistranti un pieci Bakalauri 
 
2004/2005 mācību gada RTU, SESMI, SESTEL sekmīgi novādīti astoņi 

Maģistranti un pieci Bakalauri 
 
Lekciju un semināru vadība 
 
2007. Nov-Dec. RTU, IEF, SESMI, SESTEL lekciju kurss 

“Uzņēmējdarbības loģistika” 
 
2001 – pašlaik RTU,  IEF, Starptautisko ekonomisko sakaru transporta 

un loģistikas katedras Docents. Pasniedzāmie 
priekšmeti: starptautiskās tirgzinības, starptautiskā 
tirdzniecība, uzņēmējdarbības aktualitātes 
prognozēšana, uzņēmējdarbības loģistika, kvalitāted 
vadības pamati.  

2004 – 2006 RTU, TMF, Ražošanas Kvalitātes Institūts, vieslektors. 
Pasniedzamā lekcija: “Kvalitātes vadības sistēmas” 

 
2002 – 2006 RTU, Ārzemju studentu fakultātes vieslektors. 

Pasniedzamās lekcijas: “Starptautiskie ekonomiskie 
sakari”, “Loģistikas pamati”  

 
2002 – 2003 Banku Augstskola, vieslektors. Uzņēmējdarbības 

Fakultāte, lektors. Pasniedzamās lekcijas: “Kvalitātes 
vadības pamati”, “Loģistikas organizēšana”  

 
Studiju programmu izstrāde un vadība 
  
 RTU, IEF, SESMI, SESTEL, Uzņēmējdarbības kursu 

progrāmmas līdzizstrāde  
 
Studiju programmu izstrāde un vadība 
 

1. RTU, IEF, SESMI, SESTEL, Mācību priekšmeta IĀS 437  “Starptautiskas 
tirgzinības” programmas izstrāde. Studiju profils: Ekonomika. Studiju 
programma: Uzņēmējdarbība un vadīšana. Studiju veids: Akadēmiskā 
programma. Studiju līmenis: Maģistra studijas. Priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 
stundas (32 stundas lekcijas). Kontroles forma: eksāmens 

 
2. RTU, IEF, SESMI, SESTEL, Mācību priekšmeta "Kvalitātes sistēmu 

vadīšana" programmas izstrāde. Studiju profils: Ekonomika. Studiju 



 

programma: Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana. 
Studiju veids: profesionālo bakalauru studiju programma. Studiju līmenis: 
Bakalauru studijas. Priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 stundas (32 stundas 
lekcijas). Kontroles forma: eksāmens. 

 
Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana un to nodošana publicēšanai  
 

1. “Starptautiskās tirgzinības teorija”. Lekciju konspekts. Datorsalikumā. 30. lpp.  
 
2. “Starptautiskās tirgzinības teorija”. Praktisko uzdevumu krājums. 

Datorsalikumā. 100. lpp. 
3. “Kvalitātes vadības pamati”. Lekciju konspekts. Datorsalikumā. 95.lpp. 

 
4. ”Vispārēja kvalitātes vadība”. Lekciju konspekts. Datorsalikumā. 64.lpp. 

 
5. ”Международные Экономические Отношения”. Leciju konspekts. 

Datorsalikumā. 73.lpp. 
 

 
Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās 
 

1. D. Solovjovs. Management & Quality Goes Hand by Hand. Donetsk National 
University (Ukraine), VII International Summer School Scientific 20.07.2003 
– 28.07.2003 

2. D. Solovjovs. Total Quality – New Approach in Entrepreneurship in  
Transition Period Countries. Donetsk National University (Ukraine), VIII 
International Summer School, 28.06-05.07.2004. 

 
Organizatoriskā kompetence RTU ietvaros 
 
No 2006 gada, RTU, IEF, Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā  
zinātniskais pētnieks.  
 
20.08.2007 – 22.08.2007  līdzdalība RTU, IEF Zinātnes vasaras skolas 

organizācijā. 
 
2003.g. RTU, IEF, SESMI, SESTEL, Mācību priekšmeta IĀS 437  “Starptautiskas 
tirgzinības” programmas izstrāde un īstenošana  
 
2007.g. RTU, IEF, SESMI, SESTEL, Mācību priekšmeta "Kvalitātes sistēmu 
vadīšana" programmas izstrāde un īstenošana 
 
20.07.2003 – 28.07.2003  Studentu grupas organizācija un vadība studentu 

apmaiņas programmā uz Doņeckas Nacionālas 
Universitātes (Ukraina), VII starptautisko ekonomikas 
vasaras skolu. 

 
28.06.2004 - 05.07.2004 Studentu grupas organizācija un vadība studentu 

apmaiņas programmā uz Doņeckas Nacionālas 
Universitātes (Ukraina), VIII Starptautisko ekonomikas 
vasaras skolu.  

 



 

Zinātniskie raksti 

1. D. Solovjovs. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas modelis un vadība pārejas 
perioda valstīs. RTU zinātniskie raksti “Ekonomika un uzņēmējdarbība”. 
Tautsaimniecība: teorija un prakse, 3. sērija, 4. sējums. 128–136. lpp., Rīga, RTU, 
2001. 

2. D. Solovjovs. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas modelis un vadība – 
uzņēmējdarbības panākumu pamats 21. gadsimtā. LU Ekonomikas un vadības 
fakultātes zinātniskie raksti “Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas” 
IV, 647.sējums., 693–704. lpp., Rīga, Latvijas Universitāte, 2002. 

3. D. Solovjovs. Kvalitātes nodrošināšanas un pārvaldes sistēmas – mūsdienas 
uzņēmējdarbības pamataspekts. Biznesa augstskolas “Turība” Starptautiskās 
zinātniskās konferences “Uzņēmējdarbības un tās tiesiskā vide: procesi, tendences 
un rezultāti”, rakstu krājums. 256–262. lpp., Rīga,  Biznesa augstskola ”Turība”, 
2002. 

4. D. Solovjovs. Pārejas perioda apstākļiem piemērota kvalitātes nodrošināšanas un 
vadības sistēma. Sistēmas strukturālais apraksts un shematisks atspoguļojums. 
Latvijas Universitātes raksti.  Ekonomika II. 659. sēj., 229-235. lpp., Rīga, 
Latvijas Universitāte, 2003. 

5. D. Solovjovs. Development Stages and Methodology of the Quality Assurance 
and Management System’s Model Adapted for Transition Period Countries. LLU, 
starptautiskās zinātniskās konferences “Zinātne lauku attīstībai 2002” rakstu 
krājums. 341-348.lpp., Jelgava, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, 2002.  

6. D. Solovjovs. Pārejas perioda un attīstošo valstu kvalitātes vadības procesu 
veicinošo un traucējošo faktoru analīze. Daugavpils Universitātes (Latvija), N. 
Kopernika Toruņas Universitātes (Polija), Viļņas Pedagoģiskās Universitātes 
(Lietuva) starptautiskās zinātniskās  konferences “Reģiona konkurētspēja” rakstu 
krājums. 302-309.lpp., Daugavpils, 2002.   

7. D. Solovjovs. Total Quality – New Approach in Entrepreneurship in  Transition 
Period Countries. Doņeckas Nacionālas Universitātes (Ukraina) rakstu krājums. 
Doņecka (Ukraina), Doņeckas Nacionāla Universitāte, 2004.  

8. D.Solovjovs, A. Burmeisters. Pārejas perioda valstu kvalitātes vadības procesu un 
traucējošo faktoru analīze. Biznesa augstskolas “Turība” V. Starptautiskās 
konferences ”Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un risinājumi globalizācijas 
apstākļos” rakstu krājums. Rīga, Biznesa augstskola “Turība”, 2004. 

9. D. Solovjovs, A. Burmeisters, “Analysis Of Promoting And Hinder Factors Of 
Quality Management Processes In Transition Period Countries”, School of 
Business Administration Turība 6th International Conference, Māijs 2005. 

10. D.Solovjovs, “What management really is and what it isn’t” Vilnius University 
Publishing House, Lithuania, ISSN 1822-3133, Vadyba / Management research 
papers, 2007. 

11. D. Solovjovs, A. Burmeisters, “What management really is and what it isn’t”, 
School of Business Administration Turība 9th International Conference, May, 
2008 (to be published). 

Citas publikācijas 

1. D. Solovjovs. Riska vadības un korektīvi – preventīvās darbības 
metodoloģijas pielietošana kvalitātes sistēmas modelī pārejas perioda valstīs. 
Daugavpils Universitāte, sociālo zinātņu fakultāte, ekonomikas katedra, 
starptautiskās zinātniskās konferences “Reģiona finansu un ekonomiskais 
potenciāls” materiāli. 17-20. lpp., Daugavpils, Daugavpils Universitāte, 2002.  



 

2. D.Solovjovs, R.Počs, I. Matisone. Internal Audit – a Quality System 
Assurance Tool. 42. RTU Studentu zinātniskās konferences materiāli. 270-
271. lpp., Rīga,  2001..  

Ziņojumi starptautiskajās zinātnes konferencēs 

1. D. Solovjovs. Kvalitātes nodrošināšanas un vadības sistēmas modelis pārējas 
perioda valstīs. II Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa tēžu krājums, - 184 lpp., 
Rīga, 2001.g. 14.-15. augusts.   

2. D. Solovjovs. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas modelis un vadība – 
uzņēmējdarbības panākumu pamats 21. gadsimtā. Latvijas Universitātes 60. 
starptautiskā zinātniskā konference. Vadības zinātnes, pārvaldes pilnveidošanas 
sekcija., Rīga, 2002.g. 8. februāris.  

3. D. Solovjovs. Kvalitātes nodrošināšanas un pārvaldes sistēmas – mūsdienas 
uzņēmējdarbības pamataspekts. Biznesa augstskolas “Turība”, starptautiskā 
zinātniskā konference: “Uzņēmējdarbības un tās tiesiskā vide: procesi, tendences 
un rezultāti”, 3. sekcija – ekonomikas attīstības problēmas un risinājumi. Rīga, 
2002.g. 12. maijs.  

4. D. Solovjovs. Riska vadības un korektīvi – preventīvās darbības metodoloģijas 
pielietošana kvalitātes sistēmas modelī pārejas perioda valstīs. Daugavpils 
Universitātes sociālo zinātņu fakultātes ekonomikas katedras zinātniskā 
konference: “Reģiona finansu un ekonomiskais potenciāls”, Daugavpils, 2002.g. 
8. maijs.  

5. D. Solovjovs. Kvalitātes nodrošināšana un vadības sistēmas – mūsdienas 
uzņēmējdarbības pamataspekts. RTU starptautiskās zinātniskās konferences 
“Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas mūsdienu periodā” referātu 
tēzes. –45. lpp., Rīga, RTU, 2002.g. 17. maijs.  

6. D. Solovjovs. Development Stages and Methodology of the Quality Assurance 
and Management System’s Model Adapted for Transition Period Countries. LLU, 
starptautiskā zinātniskā konference “Zinātne lauku attīstībai 2002”. Sekcija 
“Ekonomika”, Jelgava, Latvijas lauksaimniecības Universitāte, 2002.g. 22. – 24. 
maijs.  

7. D. Solovjovs. Internal Audit - a Quality System Assurance Tool”. RTU, 42. 
studentu zinātniskās un  tehniskās konferences  materiāli, 270.-271. lpp., Rīga, 
RTU, 2001.  

8. D.Solovjovs. Pārejas perioda valstu kvalitātes vadības procesu un traucējošo 
faktoru analīze. Biznesa augstskolas “Turība” V. Starptautiskā konference 
”Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un risinājumi globalizācijas apstākļos”. 
Rīga, Biznesa augstskola “Turība”, 2004.  

9. D. Solovjovs. “Analysis Of Promoting And Hinder Factors Of Quality 
Management Processes In Transition Period Countries”, School of Business 
Administration Turība 6th International Conference, Māijs 2005. 

Datoru prasme 
- MS Office (Excel, Word, Access, MS Power Point, 

Outlook, utt.) 
-  Client Access (CIEL)  
- Caesar Business Systems (tirdzniecības datu bāzes 

programma) 
- Hansa Business Solution datu bāzes programma 
- BlueBord, ORTUS, citas e-programmas un dat bāzes 

 



 

Papildus informācija 

1996  B kategorijas autovadītāja apliecība no 09. 1996 

1993 – pašlaik  Latvijas Karate - Do Federācijas vadošais instruktors kopš 
1993.g. 

1993 – 2007 Vairāku nacionālu un starptautisku Karate čempionātu un kausu 
dalībnieks un gadalgotu vietu iegūvējs.   

2007  Melnā josta (2. dans) Šotokan Karate – Do sporta veidā.  

1995 – pašlaik  Sporta kluba “Fudzi” viceprezidents 

 
 



 

 DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds:  Pucens Ivars  
E-pasts:  ivars@rigasaudits.lv 
Tālrunis darbā:  29277754 
Personas kods:   170558-11822 
 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: latviešu.  
Citas valodas: vācu, krievu, angļu. 
 
 
IZGLĪTĪBA 
 
1983. – 1986. Rīgas Politehniskā institūta aspirantūra. 
1976. – 1981. Rīgas Politehniskais institūts, inženiera- ekonomista kvalifikācija 
mašīnbūves rūpniecības ekonomikas un organizācijas specialitātē. 
 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
 
Ekonomikas doktors (Dr. oec.). Doktora disertācija ”Rūpniecisko robotu pielietošanas 
ekonomiskais novērtējums”, aizstāvēta Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas 
institūta Specializētajā padomē 1987.gadā, nostrifikācija ar Rīgas Tehniskās 
universitātes Habilitācijas padomes H-09 1992. gada 11.decembra lēmumu. 
 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 
1990. – 1991.m.g. stažēšanās Dortmundes Universitātes mārketinga katedrā, Vācijā.  
 
 
DARBA PIEREDZE 
 
1989.- līdz šodienai: Rīgas Tehniskās universitātes (Rīgas Politehniskā institūta), 
docents. 
 
1984. – 1989. Rīgas Tehniskās universitātes (Rīgas Politehniskā institūta), vecākais 
pasniedzējs. 
 
1981. – 1984. Rīgas Tehniskās universitātes (Rīgas Politehniskā institūta), asistents. 
 
 



 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
  O.Starčenkova, I.Pucens. Latvijas pakalpojumu nozares attīstība Eiropas Savienības 
tirgū.// Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes zinātniskie 
raksti. Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. 5.sējums.- Rīga: RTU, 2007.- 133-
140.lpp. 
 
Vēl 17 zinātnisko publikāciju autors 1982.- 1999. 
 
Mācību un metodiskie līdzekļi 
 
 8 mācību un metodisko līdzekļu autors 1984.- 1989. 
 
 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
 
Piedalīšanās 7 zinātniskās konferencēs 1982.- 1999. 
 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 26 gadi 
 
Lekciju kursi 
 Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (maģ.). 
 Ārējo ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (bak.). 
 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 
Bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšanas komisijas. Doktora eksāmena komisija. 



 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds:   Lanka Anita  
E-pasts:  Anita.Lanka@rtu.lv 
Tālrunis darbā:  67089259 
Personas kods:  060250-13076  
 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda:  latviešu 
Citas valodas: angļu, krievu  
 
IZGLĪTĪBA 
 
LVU Filoloģijas fakultāte  
09/1968 06/1983 
filologs, pasniedzējs 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
 
1990. iegūts pedagoģijas zinātņu kandidāta grāds Rīgā, Latvijas universitātē, aizstāvot 
disertāciju „ Dzimtās valodas mācību saturs sākumskolā (lingvodidaktiskais aspekts)”  
1993. gadā nostrificēta par Pedagoģijas zinātņu doktori. 
 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 

Izglītības iestāde 
 

Kursa nosaukums Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

Vocational Teacher 
Education College, 

Jyvaskyla Polytechnic 
institute 

Organisational 
Development in VET 

Schools 

27.03.2000. – 31.12.2001. 

 
RTU Tālmācības centrs 

„Tālmācības studiju 
materiālu izveide RTU 

Blackboard vidē” 

07/2004 
kursi 38 stundu apjomā 

Rīgas Ekonomikas 
augstskola  

„Managing Interpersonal 
Relationships in 
Organisations” 

29/03/2004 
01/04/2004 

European Peer Learning 
Activity  
Helsinki Finland 
 

“Enhancing Discourse 
between Teachers and 
Worklife”  

09/10/2006 
13/10/2006 

RTU Rīgas Biznesa skola “ Teaching with Electronic 
Resources” seminar 
facilitated by Michael 
R.Lavin, University at 
Buffalo 

03/12/2006. 
05/12/2006 



 

Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības 
augstskolas Pedagoģijas 
Pētniecības centrs 

 “ Latvijas pedagoģisko 
augstskolu mācībspēku 
profesionālo kompetenču 
pilnveide zinātniskās 
pētniecības jomā”. 

02/03/2007.  
30/03/2007.  

 
 
DARBA PIEREDZE 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

06/2002 
08/2008 ( ievēlēšanas termiņš ) 

Darba vietas 
nosaukums 

 
Rīgas Tehniskā universitāte Humanitārais institūts .   
Pedagoģijas un psiholoģijas katedra 

Amata nosaukums Asociētā profesore 
Galvenie pienākumi 1. Lasa lekciju kursus un gatavo studiju materiālus studiju 

priekšmetos: 
• Pedagoģija 
• Augstskolu didaktika 
• Tehnisko disciplīnu pasniegšanas metodika 
• Mācīšanās metodika 
• Pieaugušo izglītības teorija 

2. Vada studiju programmu „Arodpedagoģija” 
3. Pārrauga arodskolotāju prakses organizāciju 
4. Pārrauga kvalifikācijas projektu un kvalifikācijas darbu 
izstrādāšanu. 
 

 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

01/2002 
08/2008 

Darba vietas 
nosaukums 

Rīgas Tehniskā universitāte Humanitārais institūts 

Amata nosaukums direktore 
Galvenie pienākumi 1.Vadīt, koordinēt un kontrolēt  HI struktūrvienību darbību 

2.Koordinēt zinātnisko un metodisko jautājumu risināšanu 
3.Pārstāvēt institūtu RTU administratīvajās institūcijās 

 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

1998 
06/2002 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte Humanitārais institūts 
Socioloģijas un pedagoģijas katedra 

Amata nosaukums docente 
Galvenie pienākumi 1. Lasa lekciju kursus un gatavo studiju materiālus studiju 

priekšmetos: 
• Pedagoģiskais process 
• Tehnisko disciplīnu pasniegšanas metodika 

2.Pārrauga pedagoģisko praksi 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

1995. 
06/1998 



 

Darba vietas nosaukums Latvijas universitāte Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
Amata nosaukums docente 

Galvenie pienākumi 1. Izstrādā  studiju kursus, lasa lekcijas un gatavo studiju 
materiālus studiju priekšmetos: 

• Audzināšanas teorija 
• A. Ādlera psiholoģijas atziņas pedagoģijā 

2. Vada bakalaura un maģistra darbus pedagoģijā 
 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09/1994. 
07/1995 

Darba vietas nosaukums RPIVA  Sākumskolas katedra 
Amata nosaukums Docente, katedras vadītāja 

Galvenie pienākumi 1.Vada, koordinē un pārrauga studiju kursu satura izstrādi 
un ieviešanu atbilstošās studiju programmās. 
2. Izstrādā  studiju kursus, lasa lekcijas un gatavo studiju 
materiālus studiju priekšmetos: 

• Mācību metodika 
• Audzināšanas teorija 

3. Vada  kvalifikācijas darbus pedagoģijā 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

01/1992 
07/1994 

Darba vietas nosaukums Rīgas 1. kristīgā skola 
Amata nosaukums Direktora vietniece mācību un zinātniski pētnieciskā darbā 

Galvenie pienākumi 1.Vada, koordinē un pārrauga mācību un pedagogu 
zinātniski pētniecisko darbību skolā 
2. Ievieš pedagoģiskās inovācijas  

 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09/1983 
01/1992 

Darba vietas nosaukums Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūts,  vēlāk institūts 
pārtopot par Izglītības attīstības institūtu  

Amata nosaukums zinātniskā līdzstrādniece, docente  
Galvenie pienākumi 1. Veic zinātniski pētniecisko darbību lingvodidaktikā 

2. Izstrādā izglītības saturu un mācību metodiku latviešu 
valodas apguvei sākumskolai. 
3. Ievieš pedagoģiskās inovācijas, lasa lekcijas skolotāju 
kvalifikācijas kursos 

 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09/1977 
09/ 1983 

Darba vietas nosaukums Rīgas 28. vidusskola, Rīgas 49. vidusskola  
Amata nosaukums skolotāja 

Galvenie pienākumi 1.Veic mācību un audzināšanas darbu 
2. Māca sekojošus mācību priekšmetus: 

• Latviešu valoda un literatūra 
• Fiziskā audzināšana 

 
 
 



 

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
 
1. 2007. – 2009. Projekta menedžere un vadošais pētnieks Leonardo da Vinči 

projektā „Inovatīvas metodikas izstrāde profesionālās izglītības skolotāju 
kompetenču novērtēšanai”. 

2. 2008. – 2009. Pētnieks  RTU projektā „ Adaptīvu atgriezenisko saišu realizācija 
jēdzienu tīklos sakņotā intelektuālā zināšanu vērtēšanas sistēmā”. 

3. 2006.- 2007. Pētnieks Eiropas  Izglītības un kultūras komisijas programmas 
projektā „Arodizglītības profesijas definēšana” 1.sadaļa: Sākotnējās arodizglītības 
sistēmā un vidē strādājoši skolotāji un pasniedzēji”. 

4. 2006.- 2007. Pētnieks Eiropas  Izglītības un kultūras komisijas programmas 
projektā „Arodizglītības profesijas definēšana” 2.sadaļa: Tālākās  arodizglītības 
sistēmā un vidē strādājoši skolotāji un pasniedzēji”. 

5. 2006. - 2007. Vadītāja un satura eksperte didaktikā  Eiropas Struktūrfonda 
projektā        „Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT 
jomā”. 

6. 2006. – 2007. Pētnieks RTU starpfakultāšu projektā „Jēdzienu tīklu un ontoloģiju 
balstīta intelektuāla sistēma studentu zināšanu pašvērtēšanai un procesu orientētai 
zināšanu pārbaudei”. 

7. 2005. - 2006. Pētnieks RTU starpfakultāšu projektā „Intelektuālā sistēma  
procesorientētu studiju efektivitātes pilnveidei”. 

8. 2001. -2002. Pētnieks Eiropas Izglītības padomes pētn.projektā “Comparative 
Analyses of Vocational Education and Training Reform and the Role of Teacher  
Training”. 
 

    
PUBLIKĀCIJAS 
 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
 

1. Lanka A., Anohina A. Individualizēta zināšanu vērtēšana datorizētā 
vērtēšanas sistēmā”. RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr.”Humanitārās un sociālās 
zinātnes”, 12.sēj. Rīga, RTU, 2007, 23.-31.lpp. 

2. Lanka A. co-author. Intelligent  System for Student Knowledge Assesment//  
Scientific Proceedings of Riga Technical University, 5th series , Computer  

Science, Applied Computer Systems, Riga, RTU, 2006. 

3. Lanka A. Procesorientēta vērtēšana kā priekšnosacījums profesijas standartā  
definēto pamatprasību sasniegšanai. RTU Zinātniskie raksti. 
8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 10.sēj., Rīga, RTU, 2006, 65.-
70.lpp. 

4. Lanka A., Lapiņa I. Vērtēšanas metodoloģijas pilnveide. RTK Zinātniskie 
raksti. Augstākā profesionālā izglītība  teorijā un praksē. 4.sēj., Rīga, 
Izdevniecība „RTU”, 2006, 36.-42.lpp. 

5. Lanka A., E.Murnieks. Vocational Education and Training in Latvia: The 
Problems and Solutions. / The Transformation of   Vocational Education and 
Training (VET) in the Baltic States – Survey of Reforms and Developments. 
Series:  Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns 
and Prospects, Vol.4. Springer, 2006. 



 

6. Lanka A. u.c. Zināšanu vērtēšana un pašvērtēšana procesorientētās studijās,  
  izmantojot intelektuālu sistēmu, balstītu uz jēdzienu tīkliem. Starpaugstskolu  

    zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu izglītības      
problēmas”. Rīgā, 23.-24.februārī 2006.g. Tēzes. 65.-66.lpp. 
7. Lanka A. Mūsdienu didaktika postmodernisma kontekstā. RTU Zinātniskie  
 raksti. 8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 8.sēj., Rīga, RTU, 2005 (6 
lpp.) 

8. Lanka A. Arodpedagogu izglītības satura pilnveides dialektika. RTU  
    Zinātniskie raksti. 8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 4.sēj., Rīga,   

          RTU, 2003, 41.-46.lpp. 

9. Lanka A. Strategy for Dialectic Development of the VET Teacher Training 
Programme. // Vocational Education and Training: Research and Reality. 
Kaunas, 2002/4 (6 lpp.) 

 
 
Mācību un metodiskie līdzekļi 
 
1. Lanka A. Mācīšanās metodika. Lekciju kurss. Rīga, RTU, 2004. (55 lpp.) 
2. Lanka A. Metodiskie ieteikumi./ Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programma „Arodpedagoģija”. Rīga, RTU, 2004. (21 lpp.) 
3. Lanka A., Mūrnieks E. Metodiskie ieteikumi./ Viengadīgās arodskolotāju pamata 

pedagoģiskās izglītības programmas dalībniekiem. Rīga, RTU, 2004. (15 lpp.)  
4. Lanka A. Pedagoģiskais process. RTU HI, 2003. (99 lpp.) 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS  
 

1. International Conference „ Assessment of Non-formal and Informal Learning: 
experience and methodological guidlines” uzstāšanās „ Needs and experience of 
assessment of non-formal and informal learning in Latvia”. Kauņa, 2008. gada 1. 

– 2. aprīlis. 

2. International Conference “Quality approaches to vocational education and 
training" Dublin, 27-29 February 2008. 

3. RTU 48.starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2007.gada 12. oktobris. 
Ziņojums “Profesionālās izglītības skolotāja profesija Eiropas kontekstā.” 

4. “ Jauno un topošo skolotāju mentoru konference” .Jūrmala, 2006.gada 28.-
29.aprīlis. 

5. Konference “ Sadarbība profesionālās izglītības skolotāju sagatavošanā un 
tālākizglītībā”. Rīga, 2006. gada 16. jūnijs. Ziņojums “Latvijas TTnet specifiskie 
mērķi Eiropas Savienības TTnet vispārējo mērķu kontekstā. 

6. Rīgas Tehniskās koledžas 4.Starptautiskā zinātniski praktiskā konference. Rīga, 
2006.gada 11.aprīlis. Ziņojums “21.gs. izglītības pretrunas”. 

7. Konference „The Aims of Maastricht in Practice”,  Vīne, 29. - 30.06.2005. 
8. 8th TTnet Annual Conference “ Taking stock of TTnet`s achievements and future 

developments” Thessaloniki, 8 and 9 December 2005. 
9. Rīgas Tehniskās koledžas organizētajā 2. Starptautiskajā zinātniski praktiskajā 

konferencē „Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības realizācija teorijā 
un praksē” ar ziņojumu „Arodpedagogu kompetences pilnveides aspekti”  Rīga, 
2004. gada 11. jūnijs. 



 

10. ETF/CEDEFOP Conference” Teachers and trainers in vocational education and 
training in the future Member States,” Aalborg, 21 and 22 November 2002, ar 
ziņojumu “ The VET Teacher Qualifying Process”. 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē - 14 gadi 
 
Lekciju kursi 
 LU “Vispārīgā pedagoģija”, “Audzināšanas teorija”,”A.Adlera psiholoģiskās 
atziņas   pedagoga darbā”. 
 RTU “Pedagoģiskais process”, “Mācīšanās metodika”, “Audzināšanas 
teorija”, “Pedagoģiskās domas vēsture”, “Augstskolu didaktika”. 
 
Studiju programme izstrāde un vadīšana 
 
Izstrādāta 1. līmeņa profesionālā studiju programma  “Arodpedagoģija” 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 

• Darbojas  RTU Senāta Studiju kvalitātes un programmu komisijas  
• Darbība RTU Zinātnisko rakstu sērijas “ Humanitārās un sociālās zinātnes” 

redkolēģijā. 
• Darbība RTK Zinātnisko rakstu redkolēģijā. 
• Līdzdalība Profesionālās izglītības skolotāju profesijas standartu izstrādē. 
• Lektore, konsultante un grāmatu līdzautore LVAVP (Latviešu valodas 

apguves valsts programma). 
• Sadarbība ar IZM profesionālās izglītības un tālākizglītības departamentu, 

lasot lekcijas skolotāju, skolu vadītāju un metodiķu kursos. 
• Eiropas Profesionālās izglītības skolotāju izglītotāju sadarbības tīkla (TTnet) 

koordinatore Latvijā. 
• Eksperts starpposmu izvērtēšanai IZM Profesionālās izglītības centra 

nacionālās programmas projektā „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās 
izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei” .  



 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds:  Šteinberga Airisa  
E-pasts:   airisasteinberga@inbox.lv 
Tālrunis darbā:   67089152 
Personas kods:   050368-10906 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas: krievu un vācu valodas 
 
IZGLĪTĪBA 
 

1994. gadā absolvējusi LU maģistratūru un ieguvusi pedagoģijas maģistra grādu. 

 
1990. gadā beigusi LU Bioloģijas fakultāti un ieguvusi biologa, bioloģijas un ķīmijas 
pasniedzējas kvalifikāciju. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
 
1997. gadā ieguvusi psiholoģijas doktora (Dr. psych.) grādu. 

 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 
Starptautiskais seminārs-treniņš „Attīstības psiholoģiskais pavadījums. Perinatālās 
psiholoģijas pamati” Starptautiskās profesionālās meistarības centrs „Vaiņode”, 
semināra vadītājs Dr.med.I.Dobrjakovs. Rīga, 18.-20.februāris, 2005.gads. Ir 
sertifikāts 
 
Starptautiskais seminārs-treniņš „Ģimenes konsultēšana”. Starptautiskās 
profesionālās meistarības centrs „Vaiņode”, semināra vadītājs Dr.med.I.Dobrjakovs. 
Rīga, 22.-25.maijs, 2005.gads. Ir sertifikāts 
 
Starptautiskais seminārs-treniņš „Psihoseksuālās attīstības traucējumi un to 
korekcija”. Starptautiskās profesionālās meistarības centrs „Vaiņode”, semināra 
vadītājs Dr.med.I.Dobrjakovs. Rīga, 28.februāris-2.marts, 2006.gads. Ir sertifikāts 
 
Starptautiskais seminārs-treniņš „Personības attīstības treniņš: sevis atklāšana”. 
Starptautiskās profesionālās meistarības centrs „Vaiņode”, semināra vadītājs 
Pēterburgas valsts psiholoģijas un sociālā darba institūta vecākā pasniedzēja 
V.Kokarenko. Rīga, 19.-21.maijs, 2006.gads. Ir sertifikāts 
 
Starptautiskais seminārs-treniņš „Eitīmā terapija”. Starptautiskās profesionālās 
meistarības centrs „Vaiņode”, semināra vadītājs Pēterburgas valsts psiholoģijas un 



 

sociālā darba institūta vecākā pasniedzēja V.Kokarenko. Rīga, 2.-4.jūlijs, 2006.gads. 
Ir sertifikāts 
 
Starptautiskais seminārs-treniņš „Sistēmiskā psihodrāma ģimenes psihoterapijā”. 
Starptautiskās profesionālās meistarības centrs „Vaiņode”, semināra vadītājs 
Dr.med., prof. E.G.Eidemillers Rīga, 20.-25.augusts, 2006.gads. Ir sertifikāts 
 
Starptautiskais seminārs-treniņš „ Psihodrāma organizāciju konsultēšanā”. 
Starptautiskās profesionālās meistarības centrs „Vaiņode”, semināra vadītājs 
psiholoģijas zinātņu kandidāts V.Semjonovs. Rīga, 14.-16.maijs, 2007.gads. Ir 
sertifikāts 
 
Starptautiskais seminārs-treniņš „ Psihodrāma individuālajā un grupu konsultēšanā”. 
Starptautiskās profesionālās meistarības centrs „Vaiņode”, semināra vadītājs 
psiholoģijas zinātņu kandidāts V.Semjonovs. Rīga, 25.-27.janvāris, 2008.gads. Ir 
sertifikāts 
 
DARBA PIEREDZE 
 
RTU Humanitārais Institūts, Socioloģijas un pedagoģijas katedra, docente kopš 1998. 
gada; no 2006.gada Pedagoģijas un psiholoģijas katedras docente.  
 
RTU, lektore, 1994. – 1998. 
 
Rīgas komercskola, skolotāja, 1990. - 1999. 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
 
No 1990.-2005.gadam starptautiskā projekta „Internationales lernen” dalībniece. 
 
No 01.07.06.-30.06.2007. dalība ESF projekta „Akadēmiskā personāla kompetenču 
pilnveide pedagoģijas un IT jomā” izveidē un realizācijā. 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
 
Iesniegts publicēšanai Tībingenas universitātē raksts „Die das Wohlbefinden der 
Halbgewachsene bestimmenden Faktoren an den Schulen Lettlands“  
 
Šteinberga A. Bērna optimālas attīstības priekšnoteikumi perinatālās psiholoģijas 
kontekstā. RTU Zinātniskie raksti.8.sēr. „Humanitārās un sociālās zinātnes”, 10.sēj. 
R.,RTU,2006. 71.-77.lpp. 

 
Штейнберга А А Использовании психологического тренинга с 
подростками в воспитании в Латвии  Сборник материалов 
научно-практической конференции В.М.Бехтерев и современная 
психология. 28сентября – 1октября 2005года. 

 



 

Šteinberga A. Zinātniskās pētniecības attīstība starptautiskā projekta „Internacionālā 
mācīšanās” ietvaros (1990.-2001.g.). RTU zinātniskie raksti 8.sēr., „Humanitārās un 
sociālās zinātnes”, 8.sēj.R., RTU, 2005.g., 111.-115.lpp. 
 
ŠponaA., Šteinberga A. „Aktuelle pảdagogische und politische Problematik der 
Integration der Schuljugend in Lettland” // „Jugend in Europa – Integrationsprobleme 
und Partizipationschancen”, Bericht Nr.48, Universitảt Tủbingen, 2004. 
 

Šteinberga A. Emocionālās inteliģences pilnveidošanās arodizglītībā. RTU 
Zinātniskie raksti, 8.sēr., „Humanitārās un sociālās zinātnes”, 4.sējums, R., RTU, 
2003., 36.-40.lpp. 
 
 
 
Mācību un metodiskie līdzekļi: 
 
A.Šteinberga. Ievads attīstības psiholoģijā. R., RTU, 2001. 
 
A.Šteinberga. Vispārīgā un personības psiholoģija. R., RTU Izdevniecība, 2006. 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS  
 
RTU 48.starptautiskā zinātniskā konference 2007.gada 12.oktobrī, referāts ”Skolēnu 
attieksme pret skolu kā izglītības kvalitātes kritērijs” 
 
Starptautiskais zinātniskais simpozijs „Teorija praksei” Tībingenas universitātē 
2007.gada 3.-7.jūlijs, referāts „Subjektīvie un objektīvie izglītības kvalitātes kritēriji” 
 
RTU 46.starptautiskā zinātniskā konference 2005.gada 15.oktobrī, referāts ”Bērnu 
attīstība no dzimšanas līdz trīs gadu vecumam perinatālās psiholoģijas kontekstā” 
 
Konference „Perspektiven der multikulturellen Gesellschaft”, Rīgā 2005.gada 3.-
7.martā. Referāts „Das individuelle Wissenschafliche Wachstum im Rahmen des 
internationalen Projektes „Internationales  Lernen” 
 
RTU 45.starptautiskā zinātniskā konference 2004.gada 14.oktobrī, referāts 
”Zinātniskās pētniecības attīstība starptautiskā projekta „Internacionālā mācīšanās 
ietvaros (1990.-2001.g.)” 
 
RTU 43.starptautiskā zinātniskā konference 2002.gada 14.oktobrī, referāts 
”Emocionālais fons un darbības efektivitāte mācību stundās” 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 14 gadi 
 
Lekciju kursi 
 
Vispārīgā un personības psiholoģija 
Attīstības psiholoģija 
Pedagoģiskā psiholoģija 
Ģimenes psiholoģija 



 

 
Lekcijas ārzemju augstskolā 
 
Lekcija Frankfurtes universitātes Pieaugušo izglītības departamentā 
„Schprachpolitick und Schulwesen in Lettland – ein historischer Ueberblick” 
2006.gada 28.aprīlī. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 
RTU zinātnisko rakstu redkolēģijas locekle 



 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds:  Gudzuka Sandra  
E-pasts:                sandra@bf.rtu.lv 
Tālrunis darbā:    67089128 
Personas kods:     280458-12753 
 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas: krievu; angļu 
 
IZGLĪTĪBA 
 
 1996- LU pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
  Psiholoģijas maģistre 
 
 1984- Ļeņingradas valsts universitātes Psiholoģijas fakultāte 
  Psihologa pasniedzēja diploms 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 
 2007- LU pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes doktorante 
 
DARBA PIEREDZE 
 
 RTU HI pedagoģijas un psiholoģijas katedras prakt. docente 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
 
Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT jomā. ESF, 2006./07.  
Pasniedzēja 
Studentu attieksme pret augstāko militāro karjeru. RTU sociologu grupas empīrisks 
pētījums.2004./ 2005 
Doktorantūras studijas 2007./ 08. m.g. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. 
Specializācija: Psiholoģiskā pedagoģija. Promocijas darba tēma: Augstskolas 
pedagogu darba motivācija. 
Arodizglītības akcentu maiņa. IZM, ESF starptautisks projekts. 2000.- 2002gg.  
dalībniece. 
 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
RTU Zinātniskie raksti: Humanitārās un sociālās zinātnes: 

Personāla atlases un novērtēšanas psiholoģiskie aspekti. 2002 
Darbinieku motivācija un apmierinātība ar darbu Latvijas uzņēmumā. 2003 



 

Studentu attieksme pret augstāko militāro karjeru. 2004 
 
Mācību un metodiskie līdzekļi 

Grupas lēmumu pieņemšana. Met. rakstu krājumā: Industriālās attiecības. 
RTU, 2004 
Pedagogu komunikatīvā kompetence un saskarsmes problēmas. Zin.rakstu 
kr.Personība. Laiks. Komunikācija. Rēzekne, 2001 

 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS  
 
RTU  ikgadējās Zinātniskās konferences  
2007. – referāta tēma „ RTU studentu apmierinātība ar studiju vidi.” 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē- kopš 1994.gada RTU 
RPIVA 2007/ 08 m.gg. 
 
Lekciju kursi 
Saskarsmes pamati - 2 KP 
 Sociālā psiholoģija – 2 KP 
 Saskarsmes psiholoģija – 2 KP 
 Organizāciju psiholoģija 
 
CITA INFORMĀCIJA 
 
Latvijas profesionālo psihologu asociācijas locekle.  



 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
Personas dati 
Vārds, Uzvārds: Valerijs Kuņickis 
E-pasts:   valvik@inbox.lv 
Tālrunis:   7089250  
Personas kods:  171052 – 10604 
 
Valodas 
Dzimtā valoda: krievu 
Citas valodas: latviešu, angļu 
 
Izglītība 
2008 – Latvijas Universitāte, pedagoģijas maģistrs 
1975 – Maskavas Valsts Universitāte, filozofijas fakultāte 
 
Zinātniskie grādi 
1985 – Maskavas Valsts Universitāte, filozofijas zinātņu kandidāts 
 
Kvalifikācijas paaugstināšana 
2006-2008 – LU pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte maģistrantūra 
 
Darba pieredze 
1975-2008 – RTU Filozofijas un socioloģijas katedras asistents, 
vecākais pasniedzējs, docents 
1993-2008 – LPA, LSPA, BSA, STA, SPPA u.c. augstskolu docents 
 
Zinātniskā darbība un dalība svarīgākajos projektos 
2001-2002 – Latvijas-Lietuvas-Igaunijas projekts arodpedagoģijas 
jomā 
 
Publikācijas 
Publikācijas zinātniskos izdevumos: 

1. Industriālais konflikts. RTU Zinātniskie raksti. 8 sēr., 12 sēj, 
Rīga, RTU, 2007, 102-107 lpp. 

2. Industriālās un darba attiecības mūsdienu apstākļos. RTU 
Zinātniskie raksti. 8 sēr. 10 sēj., Rīga, RTU, 2006, 93 lpp. 

Mācību un metodiskie līdzekļi 
1. Socioloģija. Lekciju kurss-konspekts un kontroluzdevumi., 

Rīga, BSA, 2007, 68 lpp. 
2. Sociālā psiholoģija. Lekciju kurss-konspekts un 

kontroluzdevumi., Rīga, BSA, 2006, 136 lpp. 
3. Biznesa socioloģija. Mācību materiāli un vingrinājumi. Rīga, 

RTU, 2005, 56 lpp 
 
Dalība zinātniskajās konferencēs 
RTU, BSA u.c. augstskolu zinātniskas konferences. 
 
Pedagoģiskā darbība 
Kopīgs darba stāžs augstākās izglītības iestādes – 33 gadi. 

 
 



 

 
DARBA UN DZĪVES GĀJUMS 

 
Vārds, Uzvārds:          Aivars Gulbis 
 
Personiskie dati:         Dzimšanas datums:           1958. gada 5. novembris 

Personas kods:                  051158-10023 
Dzimšanas vieta:              Jelgava 

Pilsonība:                     Latvietis 
Ģimenes stāvoklis:            Precējies, dēls (18 gadi) 
Adrese:                             Garozas iela 32-52, 
                                         Jelgava, Latvija, LV-3002 
Tālruņa numurs:               371 26483939 
Autovadītāja apliecība:     B un C kategorija no 1980.g.  
Valodas: latviešu, krievu, angļu 

Izglītība: 
 

no 2001. 
1998.– 2000.  
1993.– 1998. 

Studijas Rīgas Tehniskā universitātes doktorantūrā 
Rīgas Tehniskā universitāte, Ekonomisko zinātņu 
maģistrs; 
Rīgas Tehniskā universitāte, ekonomists; 

1966.– 1977.  Jelgavas 1.vidusskola; 
1995. PC kursu sertifikāts (MS-Excel, Word). 

 
Darba pieredze:  
 

Apbalvojumi: 

2004. - RTU Muitas konsultatīvā centra direktora vietnieks. 
2001. -  Eksperts SIA „DNV” ISO 9001:2000 sertifikācijas auditos 
2001. - RTU Inženierekonomikas fakultātes Starptautisko Ekonomisko 

Sakaru un Muitas institūta Muitas un nodokļu katedra, praktiskais 
docents 

1999.- 2001. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes direktora 
vietnieks. 

1998.- 1999. Latvijas nacionālās kravu ekspeditoru asociācijas (LAFF), muitas 
noliktavu un muitas brokeru departamenta direktors. 

1996.- 1998. Latvijas muitas noliktavu turētāju asociācijas izpilddirektors. 

1990.- 1995. Darbs LR Muitas departamentā dažādos amatos no muitas uzrauga 
līdz departamenta direktora vietniekam. 

1987.- 1990. “Latvodstroj” Mācību kombināts, saimniecības daļas vadītājs 
1983.- 1987. PMK 13, šoferis 
1979.- 1983. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības un 

mežtehnikas fakultāte, laborants 
1977.- 1979. Dienests PSRS armijā. 



 

 
Pedagoģiskā un zinātniskā darbība: 
 

• Kopš 1995.gada RTU SESMI ir izstrādātas programmas un tiek vadīti 
mācību priekšmeti “Muitas darbības pamati” – 2 KP, “Muitas 
likumdošana” – 2 KP un “Muitas darbības organizācija un kontrole” – 
3 KP, atsevišķi lekciju kursi LU Starptautisko attiecību institūtā un 
dažādu iestāžu rīkotajos apmācību kursos.  

• 2003.-2005.gadā kopumā izstrādātas 13 mācību priekšmetu 
programmas - Aktuālie jautājumi muitas un nodokļu administrēšanā 
(IMP 212), Eiropas Savienības muitas politika (IMP 407), Ievads 
specialitātē (IMP 122), Muitas audits (IMP 415), Mākslas vēsture un 
mākslas priekšmetu novērtēšana (IMP 210), Muitas darbības pamati 
(IMP 320), Muitas iestāžu darba organizēšana un vadīšana (IMP 416), 
Muitas informatīvās sistēmas (IMP 219), Muitas kontroles organizācija 
(IMP 303), Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs (IMP 314), Muitas 
reforma Latvijā (IMP 217), Muitas un nodokļu iestāžu personāla 
politika un vadīšana (IMP 214), Riska analīze un preču kontroles 
organizēšana (IMP 216). 

• 2004.gadā piedalīšanās profesiju standartu izstrādē „Muitas eksperts”, 
„Nodokļu inspektors”, „Muitas iestādes vadītājs”, „Nodokļu iestādes 
vadītājs”. 

• 2005.gadā piedalīšanās LR Satiksmes ministrijas pētījumā „Kravu 
autopārvadājumu problēmas Latvijas Republikā”. 

• 2005./06. māc. gadā:  
� vadīti 7 maģistra darbi (recenzēti 5), 12 diplomdarbi (recenzēti 

10), 5 bakalaura darbi (recenzēti 4), 10 kvalifikācijas darbi 
(recenzēti 28);  

� veikta maģistru darbu konsultatīvā vadība (38 studenti), 
diplomdarbu konsultatīvā vadība (221 students), bakalauru 
darbu konsultatīvā vadība (17 studenti). 

• 2006./07. māc. gadā:  
� vadīti 17 maģistra darbi (recenzēti 11), 9 diplomdarbi 

(recenzēti 11), 5 bakalaura darbi (recenzēti 5), 6 kvalifikācijas 
darbi (recenzēti 7);  

� veikta diplomdarbu konsultatīvā vadība (126 students), 
bakalauru darbu konsultatīvā vadība (34 studenti).  

• No 2002.gada regulārs darbs Valsts Eksaminācijas Komisijās.   
 

Kvalifikācijas celšana: 

• Piedalīšanās 18th European Customs Law Conference „Opportunities 
and Risk for European Business”, 2006.gada 1.-2.jūnijs, Eslingene, 
Vācija. 

1993.gads Pasaules Muitas organizācijas atzinības raksts par ieguldījumu 
muitas sistēmas izveidē Latvijas Republikā 

2000.gads Apbalvots ar LR Valsts ieņēmumu dienesta Muitas goda zīmi. 
2003.gads  LR Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksts par ieguldījumu 

pamatizglītības attīstības veicināšanā vecāku sadarbībai ar skolu. 
2006.gads RTU IEF Studentu pašpārvaldes vērtējumā iegūta „Gada pasniedzēja 

balva”. 



 

• Piedalīšanās 9.Starptautiskajā konferencē „TransBaltika 2006, 
2006.gada 16.jūnijs, Rīga. 

• Piedalīšanās 10.Starptautiskajā konferencē „TransBaltika 2007, 
2007.gada 15.jūnijs, Rīga. 

• RTU RBS seminārs „Elektronisko resursu lietošana universitātēs”, 
2007.gada 12.-14.septembris, Rīga. 

• RTU 48.Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības attīstības problēmas”, 2007.gada 11.-13.oktobris, 
Rīga. 

• Mikolo Romerio universitātes Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference „Verslo ir viešojo administrativimo problemos bei 
perspektivos”, 2007.gada 15.-16.novembris, Viļņa, Lietuva. 

 
Publikācijas:  

• Ievads studiju nozarē. A.Gulbis, “Starptautisko ekonomisko sakaru 
organizēšanas un muitas darbības pamati”, RTU, R, 2002. 

• A.Gulbis, “Izmaiņas muitas darbībā Latvijai iestājoties ES”, referāts 
starptautiskā informatīvi analītiskā seminārā, Бизнес&Балтия, R, 
2003. 

• A.Gulbis, M.Ignāts, “1973.gada Vašingtonas konvencijas par 
starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un 
augu sugām (CITES) noteikumi un to piemērošana”, RTU MKC, R, 
2003, 14 iesp.loksn. 

• Autoru kolektīva sastāvā, Stratēģiskās nozīmes dubultā pielietojuma 
preces un to kontrole., RDC, MKC,; RTU tipogrāfija, R., 2004. 

• A.Gulbis, A.Čevers, Muitas darbības pamati., SESMI, RTU 
tipogrāfija, R., 2006. (papildizdevums 2007), 234 lpp. 

• A.Čevers, A.Gulbis, Stratēģiskas nozīmes un dubultā pielietojuma 
preču kontrole, referāts RTU 48.starptautiskā zinātniskā konferencē 
„Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas”. RTU 
tipogrāfija, R., 2007. 

• Autoru kolektīva sastāvā, Divejādā pielietojuma preču kontrole., RDC, 
SESMI,; R.2007. 

 



 

 
DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds:  Čevers, Aldis 
E-pasts:   aldis.cevers@sesmi.lv 
Personas kods:  060663-11838 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda:  laviešu 
Citas valodas:   krievu, angļu, vācu 
 
IZGLĪTĪBA 
 
no 2004.gada 
doktorantūras studijas Rīgas Tehniskajā universitātē 
 
2002.gads 
Latvijas Universitāte 
Maģistra grāds tiesību zinātnēs 
 
no 1986.g. līdz 1991.g.  
Latvijas Universitāte 
Jurista kvalifikācija 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 
2004.gada jūlijs 
Piedalīšanās RTU Muitas konsultatīvā centra un Radiācijas drošības centra 
organizētajā mācību kursā “Dubultā pielietojuma preču importa, eksporta un tranzīta 
kontrole” Rīgā. 
 
2004.g. 20.-23.septembris 
Piedalīšanās ASV organizētajā Riska apzināšanas un riska vadības apmācības 
seminārā Rīgā. 
 
2004.g. 9.-12.novembris 
Piedalīšanās ASV organizētajā apmācībā par mācību kursa “Riska apzināšana un 
riska vadība” pasniegšanas metodiku, Rīgā. 
 
2004.gada 4.-6.novembris 
Piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē Lietuvas tiesību universitātē 
Viļņā “Muitas darbības aktuālās teorētiskās un praktiskās problēmas”. 
 
2005.g. jūnijs 
Piedalīšanās 17.Eiropas ārējās tirdzniecības, akcīzes un muitas forumā, Bonnā 
(Vācija) 
 
2006.g.jūnijs 



 

Piedalīšanās 18.Eiropas ārējās tirdzniecības, akcīzes un muitas forumā, Eslingenē 
(Vācija) 
 
2006.g.septembris 
Piedalīšanās konferencē par piegādes ķēžu drošības menedžmentu, Vevē (Šveice)  
 
2007.g. 
Angļu valodas kursi – nekustamā īpašuma terminoloģija (168 st.), Latvijas Mūzikas 
akadēmija 
 
2007.g. 20.-22.augusts 
RTU Starptautiskā doktorantūras studentu vasaras skola, „Biznesa radošā vide: 
pētījumu iespējas” 
 
2007.-2008.g. 
RTU Humanitārais institūts, profesionālās pilnveides moduļu programma 

“Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT jomā” (160 st.). 

 
DARBA PIEREDZE 
 
No 2002.g. līdz šim 
Rīgas tehniskā universitāte, SESMI, Muitas un nodokļu katedra,  
praktiskais docents 
 
No 2002.g. līdz šim 
Latvijas universitātes Juridiskā fakultāte,  
Lektors 
 
No 1997.g. līdz 2002.g. 
VID Galvenā muitas pārvalde,  
daļas vadītājs 
 
No 1996.g. līdz 1997.g. 
VID Muitas departaments,  
nodaļas vadītājs 
 
No 1991.g. līdz 1996.g. 
Latvijas universitātes Juridiskā fakultāte, 
Asistents 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
 
No 2007.gada 
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas zinātniskais institūts, 
pētnieks,  Zinātniskās padomes loceklis 
 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 



 

I.Alehno, A Buka, A.Čevers u.c. “Eiropas tiesību īstenošana Latvijā”, Rīga, 2003., 
329.lpp 
 
A.Krastiņš, A.Čevers u.c. „Stratēģiskās nozīmes dubultā pielietojuma 
preces un to kontrole.” Rīga, RTU izdevniecība, 2004., 220 lpp 
 
A.Gulbis, A.Čevers „Muitas darbības pamati.”, Rīga, RTU izdevniecība, 2006., 234 
lpp 
 
A.Salmiņš, A.Krastiņš, A.Čevers u.c. „Divejāda pielietojuma preču kontrole”, Rīga, 
2007., 256 lpp 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
 
2007.gada oktobris 
RTU 48.starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības 
attīstības problēmas”. 
Referāta tēma „Stratēģiskas nozīmes un dubultā pielietojuma preču eksporta 
kontrole” 
 
2007.gada novembris 
Starptautiskā konference Mikolas Romeris Universitatē,  Viļņā  
Referāta tēma "Stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontrole mūsdienu apstākļos" 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 17 gadi. 
 
Lekciju kursi 
 
Starptautiskās privāttiesības 
Starptautiskā tirdzniecības tiesības 
Eiropas tiesības 
Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs 
Administratīvās tiesības 
Informācija un risku analīze  
 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 
RTU Inženierekonomikas fakultāte Domes loceklis, no 2007.gada septembra  
 
CITA INFORMĀCIJA 
 
2000.g. - Apbalvots ar LR Valsts ieņēmumu dienesta Muitas goda zīmi. 



 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds:  Judrupa Ilze 
E-pasts:  ijudrupa@inbox.lv  
Tālrunis darbā:  67089378 
Personas kods:   010473-10706 
 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas: krievu, angļu  
 
 
IZGLĪTĪBA 
 
No 2004.gada līdz šim laikam  Rīgas Tehniskā Universitāte, IEF, doktorante 
1999.-2001.gadi - Rīgas Tehniskā Universitāte, IEF, tautsaimniecības ekonomika, 
maģistrs 
1996.-1999.gadi - Rīgas Tehniskā Universitāte, IEF, tautsaimniecības ekonomika, 
bakalaurs 
1994.-1996.gadi - Rīgas 1.medicīnas skola, zobārstniecības māsa 
1980.-1991.gadi - Rīgas 64.vidusskola 
 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 

2007.gada 4.aprīlis – Zinātniskais seminārs „Latvijas tautsaimniecības un 
cilvēkresursu attīstības problēmas un stratēģijas”, RTU, Latvija, Rīga 

2006.gada 11.oktobris – 2007.gada 28.februāris – LU tālākizglītības 
profesionālās pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide 
/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā / Izglītības darba vadība”, LU, Latvija, Rīga 

2005.gada 14.-16.februāris – OEKOWI / ECOSYS kursu vadītāju seminārs, 
Ernst Schmidheiny Foundation, Swiss Baltic Net, Latvija, Rīga 

2004.gada 28.jūnijs – 05.jūlijs – VIII Starptautiskā vasaras skola starptautiskās 
ekonomikas un vadības studentiem, Doņeckas Nacionālā Universitāte, Lielbritānijas 
Padome Ukrainā, Ekonomikas izglītības un konsultāciju centrs „Vneshconsult”, 
Ukraina, Doņecka 
 
 
DARBA PIEREDZE 
 
No 2006.gada līdz šim laikam RTU, IEF, TREI, Starptautiskās un reģionālās 

ekonomikas katedra, lektore 
2004.-2006.gadi - RTU, IEF, TREI, Starptautiskās un reģionālās ekonomikas 

profesora grupa, asistente 
1997.-2004.gadi - RTU, IEF, Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts, 

vecākā laborante 
 



 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
 
2007.gads – pētījums „Latvijas reģionu konkurētspēja”, RTU, pētniece 
 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
 

1. Judrupa I., Šenfelde M. The main factors of regional competitiveness and the 
importance of international indexes in its evaluation. – Ukraine: Donetsk 
National University, Problems of foreign economic relations development and 
attraction of foreign investments: regional aspect, Part III, 2007. – 945.-
950.lpp 

2. Юдрупа И. Основные проблемы регионального развития Латвии и их 
концептуальные решения. – Украина: Херсонский Национальный 
Технический Университет, Материалы международной научно-
практической конференции студентов и молодых учёных “Социально – 
экономические направления развития регионов в контексте свременных 
процессов международной интеграции”, 2006. – 319-322 c. 

3. Judrupa I., Šenfelde M. Latvijas reģionālās attīstības problēmas un ES 
struktūrfondu nozīme to risināšanā. - R: RTU, Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības attīstības problēmas. RTU 46.starptautiskā zinātniskā 
konference, 2006. – 103.-110.lpp. 

4. Юдрупа И. Значение структурных фондов ЕС в развитии регионов 
Латвии. – Polska: Universytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Wloclawskie 
Towarzystwo Naukowe, Regiony Europy Srodkowej i Wschodniej wobec 
globalizacji i integracji miedzynarodowej. IVMiedzynarodowa Konferencja 
Naukowa, 2005. – 153.-158.c. 

 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
 

2007.gada 16.-21.aprīlis – Starptautiskais seminārs „Ukraine – Latvia – EU: 
current state and future trends”, RTU, Hersonas Nacionālā Tehniskā Universitāte, 
Latvija, Rīga. Referāts „Основные факторы региональной 
конкурентноспособности и роль международных индексов в её определении” 

2006.gada 22.,23.novembris - Starptautiskā zinātniski-prakstiskā konference 
“Psiholoģija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas”, 
Psiholoģijas Augstskolas, Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Latvija, Rīga. Referāts 
“Sociālās sfēras loma Latvijas reģionu konkurētspējas veicināšanā”. 

2006.gada 22.septembris - RTU 47.starptautiskā Inženierekonomikas fakultātes 
40.gadadienai veltītā zinātniskā konference “Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības 
attīstības problēmas”, RTU, Latvija, Rīga. Referāts “Starptautisko indeksu nozīme 
valsts un reģionu konkurētspējas novērtēšanā”.  

2006.gada 15.-18.septembris - Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference 
studentiem un jaunajiem zinātniekiem “Социально – экономические направления 
развития регионов в контексте свременных процессов международной 
интеграции”, Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrija, Hersonas Nacionālā 
Tehniskā Universitāte, Ukraina, Hersona. Referāts “Основные проблемы 
регионального развития Латвии и их концептуальные решения”.  



 

 
2005.gada 13.oktobris - RTU 46.starptautiskā zinātniskā konference 

“Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas”, RTU, Latvija, Rīga. 
Referāts “ES struktūrfondu nozīme Latvijas vienmērīgas reģionālās attīstības 
veicināšanā”. 

2005.gada 18.-20. septembris - IV Starptautiskā zinātniskā konference 
“Регионы Центрально – Восточной Европы в условиях глобализации и 
международной интеграции”, Toruņas Nikolaja Kopernika Universitāte, Vloclavas 
Zinātņu biedrība, Polija, Toruņa. Referāts “Роль структурных фондов ЕС в 
способствовании равномерному региональному развитию Латвии”. 
 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē - 5 gadi 
 
Lekciju kursi 
 
Eiropas valstu ekonomika 
ES ekonomiskās politikas aktualitātes 



 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds:   Priedīte Liene 
Dzimšanas datums:   19.10.1975 
 
 
IZGLĪTĪBA 
 
1994. – 1999.g.  
Latvijas Universitāte 
Specialitāte  - jurists 
 
 
1982. – 1994.g. 
Āgenskalna ģimnāzija 
 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 

 
2000.g. 
„Seminar on integrated intermodal for road, rail and water transport” 
Helsinki 
 
1998.g. 
„Assistance for Drafting and Im pie menti rag Licensing Regulation and Procedures" 
 
DARBA PIEREDZE 
 
No 2001. g. 
Rīgas Tehniskā universitāte 
Lektore 
 
No 2000.g. 
Latvijas Republikas Satiksmes Ministrija 
Sakaru departamenta direktores vietniece 
 
1998. – 2000.g. 
Latvijas Republikas Satiksmes Ministrija 
Sakaru departamenta vecākā referente, juriskonsultante 
 
1996. – 1998.g.  
Latvijas Republikas Satiksmes Ministrija 
Sakaru departamenta jaunākā referente, juriskonsultante 



 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds:  Griķe Krista 
E-pasts: Krista.Grike@sesmi.lv; Krista.Grike@rtu.lv 
Tālrunis darbā: 67089366; 26313320 
Personas kods:  180879 - 10600 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas: angļu, krievu 
 
IZGLĪTĪBA 
   
2005.09. – 2007.01.  RTU IEF SESMI SESTEL katedra 

Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā 
 

2003.09. – 2005.06. 
 

RTU IEF SESMI Muitas un nodokļu katedra 
5. līmeņa augstākā profesionālā izglītība 
Ekonomista kvalifikācija 
 

2001.09. – 2003.06. 
 

RTU IEF SESMI Muitas un nodokļu katedra  
1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība 
Muitas eksperta kvalifikācija 
 

1998.09. – 2001.05. 
 

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte 
Rūpnieciskais dizains 
Nepabeigta 
 

1998. gads 
 

Rīgas 94.vidusskola 

 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
 

Nav 
 

KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 
2007. gads SIA „Europrojects”  14 stundu kursi „Protokols un etiķete” 

 

RTU, 24 stundu kuri „Loģistika – mazo un vidējo 
uzņēmumu speciālistiem” 

2002. gads 24 stundu kursi Sabiedriskajās attiecībās un projektu 
vadīšanā. 

 
 
DARBA PIEREDZE 
 



 

2007.11. – šim brīdim RTU IEF Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja 

2007.10. – 30.06.2008. RTU IEF SESMI SESTEL katedras lektore 

2005.02. – šim brīdim RTU IEF SESMI SESTEL katedras biroja vadītāja 

2005.01. – 2006.12. Alberta koledža, lektore (līgumdarbs) studiju 
priekšmetos Korporatīvā kultūra, Personāla vadība un 
ētika 

2003.09. – 2005.06. RTU IEF SESMI Muitas koledža, līgumdarbs par 
lekciju kursu sagatavošanu un nolasīšanu studiju 
priekšmetos Mākslas vēsture un mākslas priekšmetu 
vērtēšana, Lietišķā etiķete 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 

 
Vadītie kvalifikācijas darbi 

 
3  

 
Vadīties kursa darbi 

 
8  

 
Studiju priekšmeti 

 
Mākslas vēsture un mākslas priekšmetu 
novērtēšana 3KP  
Lietišķā etiķete 2KP  
Ievads specialitātē 1KP  
Starptautiskais protokols 2KP  
Korporatīvā kultūra 2KP  
Personāla vadīšana un ētika 3KP  

 
Sagatavotie mācību līdzekļi 

 
Lekciju konspekts studiju priekšmetā 
„Starptautiskais protokols” (šobrīd 
sagatavošanā) 

 
Sagatavotie metodiskie materiāli 
2007.gadā 

 
SESTEL katedras „Nolikums par prakses 
organizēšanu, īstenošanu un aizstāvēšanu 
bakalaura profesionālo studiju 
programmās”, autori: R.Počs, 
N.Sprancmanis, K.Griķe 
 

SESTEL katedras „Nolikums par 
diplomprojekta (diplomdarba) izstrādāšanu 
un aizstāvēšanu” (šobrīd sagatavošanā) 
autori: R.Počs, N.Sprancmanis, K.Griķe 
 

SESTEL katedras „Nolikums par bakalaura 
darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu” (šobrīd 
sagatavošanā) autori: R.Počs, 
N.Sprancmanis, K.Griķe 

 
Konsultatīvās pārbaudes pasniedzēja 

 
No 2005.g. pavasara semestra SESTEL 
katedrā 

 
 



 

ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 
 
Lekciju organizēšana ar vieslektoru 
piedalīšanos 2007.gadā 

 
Izraēlas vēstniecības Latvijā un Lietuvā 
ekonomikas departamenta lekcija „Izraēlas 
ekonomiskā attīstība un Latvijas un Izraēlas 
ekonomiskā sadarbība”, lasīja vēstniecības 
otrais sekretārs D.Levy  
 
LR Satiksmes ministrijas valsts sekretāra 
vietnieka A.Židkova lekcija „Transporta un 
loģistikas nozares attīstības perspektīvas” 

 
RTU Uzņēmējdarbības loģistikas 
pētījumu un mācību centrs 

 
Loģistikas kursu vadītāja 
 

 
RTU IEF Promocija padome P-09  
2005.g. maijs – 2007.g. decembris 

 
sekretāre 

 
 

CITA INFORMĀCIJA 
 

 
 
         2007. gads 

 
ESF projekta „RTU Karjeras dienas” 2007,  
organizatore 

          
         2006. gads 

 
ESF projekta „RTU Karjeras dienas” 2006, 
organizatore 

          
         1999. – 2004. 

 
RTU Senāta locekle 

          
         1998. – 2004. 

 
RTU Studentu parlaments, Kultūras nodaļas 
vadītāja, Sabiedrisko attiecību komisijas 
vadītāja 

 



 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Uzvārds, Vārds:  Jakubāne Judīte 
E-pasts:   judite.jakubane@rtu.lv 
Tālrunis darbā:  67089420 
Personas kods:  250763-10605 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas: krievu, angļu 
 
IZGLĪTĪBA 
 
1997.–1999.gads. 
Rīgas Tehniskā universitāte. 
Ekonomisko zinātņu bakalaurs, Ekonomisko zinātņu maģistrs. 
 
1981.–1986.gads.  
Latvijas Universitāte  
Augstākās kvalifikācijas nepārtikas preču prečzinis un tirdzniecības organizators 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 
2004. gada aprīlis–maijs, Daugavpils universitāte, Inovācijas augstākās izglītības 
sistēmā, 40 stundas. 
 
DARBA PIEREDZE 
 
Kopš 2002.gada – RTU, IEF, Ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšanas katedra – 
lektore. 
1999.–2006.gads. Latvijas Policijas akadēmija, Civiltiesību katedra, docente (0,5 
slodze). 
1998.–2002.gads. RTU, IEF, Organizācijas teorijas profesoru grupa – lektore. 
1990.–1998.gads. RTU, IEF, Ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšanas katedra – 
laboratorijas vadītāja. 
1984.–1990.gads. RTU, Materiāli tehniskās apgādes daļa, vec.prečzine. 
1982.–1984.gads. RTU, ABAF, laborante. 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 
 Publikācijas zinātniskos izdevumos 
 
1. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference “Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības attīstības problēmas”, raksts „Privātās preču zīmes”, Rīga, RTU, 
2007.g. 
2. Juridiskās koledžas starptautiskā konference „Trešais gads Eiropas Savienībā: 
aktuālas ekonomiskas vadības un tiesību problēmas”, raksts ”Consumption 
Struktures of Inhabitants and Changes in Shopping Places in Trade”, Rīga, Latvijas 
Zinātņu akadēmija, 10.lpp. 



 

3. RTU 47. starptautiskā, Inženierekonomikas fakultātei 40.gadadienai veltītā 
zinātniskā konference, raksts” Iedzīvotāju patēriņa struktūras un iepirkšanās vietu 
izmaiņas tirdzniecībā”, Rīga, RTU, 2006.g., 38 lpp. 
4. 46. RTU starptautiskā zinātniskā konference “Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības attīstības problēmas”, raksts „Pārdošanas procesu izmaiņas un 
organizācija tirdzniecībā”, Rīga, RTU, 2005.g. 
5. 44. RTU starptautiskā zinātniskā konference “Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības attīstības problēmas”, raksts “Privāto pensiju fondu attīstība 
Latvijā”, Rīga, RTU, 2004. g.  
6. Starptautiskā zinātniskā konference “Tautsaimniecības un izglītības attīstības 
problēmas mūsdienu periodā”, raksts: “Augstākā izglītība un tās kvalitāte” Rīga, 
RTU, 2002.g., 116. lpp. 
7. 43. RTU starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Rūpniecības attīstība 
pārejas periodā”, tēzes: “Krievijas ekonomiskās krīzes ietekme uz Latvijas 
rūpniecības attīstību”, Rīga, RTU, 1999.g., 64.lpp. 
8. 40. studentu zinātniskā konference, tēzes “Kvalitātes sistēmas ieviešanas nozīme 
rūpniecībā” Rīga, RTU, 1999.g. aprīlis, 280. lpp. 
9. 39. studentu zinātniskā konference, tēzes “Mazo un vidējo uzņēmumu 
uzņēmējdarbības nozīme Latvijas tautsaimniecības attīstībā” Rīga, RTU 1998.g. 
aprīlis 281. lpp. 
10.  Starptautiskā konference “Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas 
mūsdienu periodā”, referāts: “Augstākā izglītība un tās kvalitāte”, RTU, 2002.g. 17 
maijs. 
11.   Zinātniskā konference RIMPAK Livonija “Latvijas Republikas Starptautisko 
ekonomisko attiecību aktuālās problēmas”, referāts: “Latvijas augstākās izglītības 
kvalitātes kritēriji starptautiskajā ekonomikā”, RIMPAK Livonija, 2002.g. 
30.aprīlis. 
 

Mācību un metodiskie līdzekļi 
 

Izstrādāts lekciju materiāls mācību priekšmetos: 
1. Ražošanas un pakalpojumu organizēšana. 
2. Komercdarbība. 
3. Komercdarbības organizēšana. 
 

DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
 
1. Starptautiskā konference “Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas 
mūsdienu periodā”, referāts: “Augstākā izglītība un tās kvalitāte” RTU, 2002.g. 17. 
maijs. 
2. Zinātniskā konference RIMPAK Livonija “Latvijas Republikas Starptautisko 
ekonomisko attiecību aktuālās problēmas”, referāts: “Latvijas augstākās izglītības 
kvalitātes kritēriji starptautiskajā ekonomikā”, RIMPAK Livonija, 2002.g.30.aprīlis. 
3. RTU starptautiskās zinātniskās konferences 2007., 2006., 2005., 2004., 2002. gadā. 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
  

Lekciju kursi 
 

1. Komercdarbība – 2 KP. 
2. Ražošanas un pakalpojumu organizēšana – 4 KP. 
3. Komercdarbības organizēšana – 4 KP. 



 

4. Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana – 4 KP.  
5. e-studijas Biznesa plānošana –2 KP. 



 

 
DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds:  Koroļova Ksenija(dzim. Laskejeviča) 
E-pasts:  Ksenija@rtu.lv 
Tālrunis darbā:  6 708 9 698 
Personas kods:  020780-10217 
 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: Krievu 
Citas valodas: Latviešu, Angļu.  

Vācu un franču valodu 
sākumzināšanās. 

 
 
IZGLĪTĪBA 
 
Laika periods (no – līdz)  No 2003. gada 1. septembra  
Izglītības iestādes nosaukums  Rīgas Tehniskā universitātes (RTU),  
 Inženierekonomikas fakultātes (IEF), 

Starptautisko ekonomisko sakaru un 
muitas institūts (SESMI) 

Piešķirtais grāds un/vai Piešķirtā kvalifikācija  Doktorantūra 
 
 
Laika periods (no – līdz)  2001. gada 1. septembris – 
 2003. gada 20. jūnijs 
Izglītības iestādes nosaukums  RTU IEF SESMI 
Piešķirtais grāds un/vai Piešķirtā kvalifikācija  Sociālo zinātņu maģistra grāds 

vadībzinātnē (diploms ar izcilību) 
 
Laika periods (no – līdz)  1998. gada 1. septembris – 
 2001. gada 26. jūnijs 
Izglītības iestādes nosaukums  RTU IEF 
Piešķirtais grāds un/vai Piešķirtā kvalifikācija  Sociālo zinātņu bakalaura grāds 

vadībzinātnē 
 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 
Laika periods 2007. gada 19. oktobris  
Nosaukums „Biznesa informācija un patentu 
kartes” 
Organizācija vai iestāde, norises vieta  Eiropas Patentu ofiss (EPO), Rīgā 
 
Laika periods 2007. gada 18. oktobris 
Nosaukums „IPScore, EPO instruments patentu  



 

 informācijas apstrādei” 
Organizācija vai iestāde, norises vieta  EPO, Rīgā 
  
Laika periods 2007. gada 15. oktobris  
Nosaukums „Patentu informācijas menedžments” 
Organizācija vai iestāde, norises vieta  EPO, Rīgā  
 
Laika periods 2007. gada 12. septembris –  
 2007. gada 14. septembris (20 
stundas) 
Nosaukums „Elektronisko resursu lietošana 
universitātēs” 
Organizācija vai iestāde, norises vieta  RTU, Rīgas Biznesa skola, Rīgā  
 
Laika periods 2007. gada 10. aprīlis –  
 2007. gada 26. aprīlis 
Nosaukums Profesionālās tālākizglītības kursi  
 „Loģistika – mazo un vidējo 
uzņēmumu  
 vadītājiem un speciālistiem” 
Organizācija vai iestāde, norises vieta  RTU SESMI, Rīgā 
 
Laika periods 2004. gada 29. novembris –  
 2004. gada 21. decembris (32 stundas) 
Nosaukums „ES lēmumu pieņemšana un  
 piemērošana” 
Organizācija vai iestāde, norises vieta  Valsts administrācijas skola, Rīgā 
   
Laika periods 2004. gada 31. maijs – 2004. gada 
5. jūnijs 
Nosaukums Projekts „Intelektuālā īpašuma 
eksperti” 
Organizācija vai iestāde, norises vieta  Promolazio S.p.A., Rīgā 
 
Laika periods 2004. gada 9. maijs - 2004. gada 
16. maijs 
Nosaukums Studiju vizīte uz Eiropas Patentu ofisu 
Organizācija vai iestāde, norises vieta  Eiropas Patentu ofiss, Promolazio 
S.p.A.,  
 Minhenē 
 
Laika periods 2003. gada 14. oktobris – 2003. gada  
 6. decembris (200 stundas) 
Nosaukums  „Intelektuālā īpašuma aizsardzība” 
Organizācija vai iestāde, norises vieta  Itālijas ārlietu ministrija, Promolazio 
S.p.A.,  
 Rīgā 
 
Laika periods 2003. gada 18. septembris – 
2003. gada  
 22. septembris (12 stundas) 
Nosaukums  „Normatīvo aktu izstrāde” 



 

Organizācija vai iestāde, norises vieta  Valsts administrācijas skola, Rīgā 
 
DARBA PIEREDZE 
 
Laika periods (no – līdz)  No 2007. gada 1. marta 
Darba vietas nosaukums  RTU SESMI 
Profesija vai ieņemamais amats  asistente zinātniskajā darbā 
 
Laika periods (no – līdz)  No 2006. gada 18. oktobra 
Darba vietas nosaukums  RTU SESMI Starptautisko 
ekonomisko sakaru  
 un transporta ekonomikas un 
loģistikas katedra 
Profesija vai ieņemamais amats lektore 
 
Laika periods (no – līdz)  2005. gada 24. janvāris –  
 2006. gada 13. oktobris 
Darba vietas nosaukums  Latvijas Republikas Ekonomikas 
ministrija 
Profesija vai ieņemamais amats  Ārējo ekonomisko attiecību un 
tirdzniecības  
 politikas departamenta Ārējo 
ekonomisko  
 attiecību nodaļas vadītājas vietniece 
 
Laika periods (no – līdz)  2005. gada februāris - 2006. gada 
jūnijs 
Darba vietas nosaukums  RTU SESMI 
Profesija vai ieņemamais amats  lektore (uz līguma pamata)  
 (Priekšmeta „Starptautisko 
ekonomisko sakaru  
 organizēšana un vadīšana” 
pasniegšana  
 maģistra studiju  programmas 
studentiem;  
 Studentu bakalaura darbu vadīšana un  
 recenzēšana, diplomdarbu vadīšana un  
 maģistra darbu konsultēšana) 
 
Laika periods (no – līdz)  2003. gada 7. jūlijs – 2005. gada 
24. janvāris 
Darba vietas nosaukums  Latvijas Republikas Ekonomikas 
ministrija 
Profesija vai ieņemamais amats  Ārējo ekonomisko attiecību un 
tirdzniecības  
 politikas departamenta Ārējo 
ekonomisko  
 attiecību nodaļas vecākā referente 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
 
 



 

Laika periods 2007. gada 16. oktobris –  
 2005. gada 18. oktobris 
Nosaukums  EPO Patentu informācijas konference 
Organizācija vai iestāde, norises vieta  Eiropas Patentu ofiss (EPO), Rīgā 
 
Laika periods 2007. gada 20. augusts –  
 2007. gada 22. augusts 
Nosaukums  Starptautiskā vasaras skola 
doktorantūras  
 studentiem „Radoša biznesa vide: 
pētniecības  
 iespējas” un starptautiskais 
zinātniskais  
 seminārs „Izaicinājumi pētniecībā: 
teorija un  
 prakse” 
Organizācija vai iestāde, norises vieta  RTU, Rīgā 
Referāta nosaukums „Intelektuālais īpašums valsts 
zinātniskajās  
 institūcijās” 
 
Laika periods 2005. gada 21. septembris –  
 2005. gada 23. septembris 
Nosaukums  Ekspertu tikšanās „Tirdzniecības  
 veicināšana kā attīstības dzinējs” 
Organizācija vai iestāde, norises vieta  ANO Konference Tirdzniecības un 
attīstības  
 jautājumos, Ženēvā 
 
Laika periods 2005. gada 6. decembris 
Nosaukums  Seminārs „Stratēģiskie jautājumi 
intelektuālā  
 īpašuma tiesību aizsardzībai Latvijā” 
Organizācija vai iestāde, norises vieta  EU Phare projekta ietvaros, Rīgā 
 
Laika periods 2005. gada 6. aprīlis – 2005. gada 
7. aprīlis 
Nosaukums  Zinātniski – praktiskā konference  
 „Intelektuālais īpašums jaunajās 
Eiropas  
 Savienības dalībvalstīs” 
Organizācija vai iestāde, norises vieta  AIPPI, Rīgā 
 
Laika periods 2004. gada 3. marts – 2004. gada 
4. marts 
Nosaukums  Seminārs „Rūpnieciskā īpašuma  
 komercializācija Latvijā – bizness 
Eiropas  
 Savienībā un ārpus” 
Organizācija vai iestāde, norises vieta  Eiropas Komisija, Pasaules 
Intelektuālā  
 īpašuma organizācija sadarbībā ar LR  



 

 Patentu valdi, Rīgā 
 
Laika periods 2003. gada 10. jūnijs  
Nosaukums  Zinātniskā konference „Ar Latvijas  
 iestāšanos Eiropas Savienībā saistītās  
 tautsaimniecības problēmas” 
Organizācija vai iestāde, norises vieta  Biznesa institūts RIMPAK Livonija, 
Rīgā  
Referāta nosaukums „Rūpnieciskā īpašuma aizsardzības  
 problēmas un to rašanās cēloņi” 
Laika periods 2003. gada 27. maijs – 2003. gada 28. 
maijs Nosaukums  Starptautiskā konference „Tirgus  
 ekonomikas valstis integrācijas 
apstākļos:  
 problēmas, perspektīvas” 
Organizācija vai iestāde, norises vieta  Ekonomikas un kultūras augstskola, 
Rīgā Referāta nosaukums „Rūpnieciskā īpašuma starptautiskās  
 aizsardzības pilnveidošana Latvijā” 
 
Laika periods 2002. gada 30. aprīlis 
Nosaukums  Zinātniskā konference „Latvijas 
Republikas  
 starptautisko ekonomisko attiecību 
aktuālās  
 problēmas” 
Organizācija vai iestāde, norises vieta  Biznesa institūts RIMPAK Livonija, 
Rīgā 
Referāta nosaukums „Franšīzes uzņēmējattiecību sistēma” 
  
Laika periods 2001. gada 24. aprīlis - 2001. gada 25. 
aprīlis Nosaukums  Studentu zinātniskā konference, 
SESMI  
 Biznesa angļu valodas sekcija 
Organizācija vai iestāde, norises vieta  RTU, SESMI, Rīgā  
Referāta nosaukums  „Eiropas vienotā valūta un tās 
iespējamā  
 ietekmē uz Latvijas ekonomiku” 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 3 gadi 
 
Lekciju kursi 
 
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 
Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija 
Pasaules ekonomikas attīstība 
Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā 
Intelektuālais īpašums un tā aizsardzība 
Intelektuālā īpašuma starptautiskā aizsardzība 
 
Studiju programmu izstrāde un vadīšana 



 

 
Dalība bakalaura profesionālo studiju programmas „Starptautisko ekonomisko sakaru 
organizēšana un vadīšana” un maģistra profesionālo studiju programmas 
„Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” izstrādē un 
administrēšanā. 
 



 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 

Uzvārds, Vārds:  Olga Bogdanova (dzim. Starčenkova) 
E-pasts:  nameolga@yahoo.co.uk 
Tālrunis darbā:  26769205 
Personas kods:   220982-12754 

VALODAS 

Dzimtā valoda: krievu 
Citas valodas: latviešu, angļu, vācu 

IZGLĪTĪBA 

2003. – 2006.  
Izglītības iestādes nosaukums: Rīgas Tehniskā universitāte 
Piešķirtais grāds un/vai Piešķirtā kvalifikācija: sociālo zinātņu maģistra grāds 
vadībzinātnē. Specializācija: Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana; 

03.2004. – 02.2005.  
Izglītības iestādes nosaukums: Pforzheim Fachhochschule, Vācija 
Piešķirtais grāds un/vai Piešķirtā kvalifikācija: International Management Program 
(mācības angļu valodā, diploms); 

2000. – 2003.  
Izglītības iestādes nosaukums: Rīgas Tehniskā universitāte 
Piešķirtais grāds un/vai Piešķirtā kvalifikācija: sociālo zinātņu bakalaura grāds 
vadībzinātnē. Specializācija: Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana. 

ZINĀTNISKIE GRĀDI 

Kopš 2007.g.septembra RTU doktorante. Doktora disertācijas nosaukums: Latvijas 
attīstības modeļi Eiropas Savienības iekšējā tirgū. 

KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 

13.11.2008. 
„Ievads tiesību sistēmā (ārējie normatīvie akti)”, Valsts administrācijas skola, Rīga. 

20.-22.08.2007. 
Starptautiskā vasaras skola doktorantiem „Radošā uzņēmējdarbības vide: pētniecības 
iespējas” (apliecība par tālākizglītību), Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga. 

15.06.2007. 
„Runas, tēzes un diskusijas. Sagatavošana un sekmīga iesaistīšanās”, SIA 
„Komunikāciju akadēmija”, Rīga. 

12.-13.04.2007. 
Starptautiskā zinātniskā dual-konference „Towards knowledge-based economy” & 
„Enterprise management: diagnostics, strategy, effectiveness”, Rīgas Tehniskā 
universitāte, Rīgā. 

1.02.2007. 
LU Ekonomikas un vadības fakultātes 65.konference, Latvijas Universitāte, Rīga. 

02.10.2006. 
Microsoft Project pamati, SIA „Baltijas datoru akadēmija”, Rīga. 

01.-03.2006. 



 

Vispārējās angļu valodas kurss 100 stundu apjomā Augsti-vidējā līmenī, Rīgas 
Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola, Rīga. 

09.2003.-01.2006. 
Pedagoģiskās specializācijas blakus studijas 272 stundu apjomā ar specializāciju 
inženierzinātņu priekšmetu pasniegšana, Rīgas Tehniskās universitātes Humanitārais 
institūts, Rīga. 

30.06.-07.07.2005., 
Doņeckas Valsts universitātes IX starptautiskā ekonomikas un vadības vasaras skola, 
Doņeckas Valsts universitāte, Doņecka. 

03.2004.-02.2005. 
Vācu valodas kursi Grundstufe (16 ECTS kredītpunktu) un Mittlestufe (8 ECTS 
kredītpunktu), Fachhochschule Pforzheim, Pforzheim (Vācija). 

09.2002.-06.2003. 
Lietišķās angļu valodas kurss 192 stundu apjomā, Rīgas Tehniskās universitātes 
Starptautisko Ekonomisko Sakaru un Muitas institūts, Rīga. 

25.02.-25.05.2002. 
Finanšu Grāmatvedības kurss 120 stundu apjomā, SIA “DLS”, Rīga. 

DARBA PIEREDZE 

06.2005. – līdz šim laikam 
LR Ekonomikas ministrija 
Iekšējā tirgus departamenta ES iekšējā tirgus koordinācijas nodaļas vadītāja vietniece 
(kopš 09.2006.) 

01.2008 – līdz šim laikam 
Rīgas Tehniskā universitāte 
Lektore priekšmetā „Starptautiskās uzņēmējdarbības prognozēšana”. 

03.2007., 10.2007., 03.2008. 
Rīgas Tehniskā universitāte 
Lektore priekšmetā „ES ekonomiskās politikas aktualitātes” par lēmumu pieņemšanas 
ES tematiem. 

04.2007. 
SIA „Latconsul” 
Lektore kursā „Uzņēmuma darbības uzsākšana starptautiskajos tirgos”. 

06.2002 – 07.2002 
Latvijas Organiskās Sintēzes Institūts 
Grāmatvedības prakse. 

PUBLIKĀCIJAS 

Publikācijas zinātniskos izdevumos 

O.Starčenkova, E.Gaile-Sarkane. The problems of business expansion in small 
countries // 48. Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības attīstības problēmas”, Rīgas Tehniskās universitāte 11.-13.10.2007 
(raksts nodots publicēšanai). 

O.Starčenkova, E.Gaile-Sarkane. The importance of information access for the 
business expansion in the EU internal market // International scientific dual-
conference „Towards knowledge-based economy” & „Enterprise management: 
diagnostics, strategy, effectiveness” 12-13 April 2007. Conference proceedings. Riga 
Technical University, Riga – 2007. 



 

Starčenkova O. Latvijas pakalpojumu nozares attīstība Eiropas Savienības tirgū / 
O.Starčenkova, I.Pucens // Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas 
fakultātes zinātniskie raksti. Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. - 5. sēj. (2007). 

Starčenkova O. “The Application of Benefits Provided by the EU Internal Market to 
Cross-Border Entrepreneurship”, Conference Proceedings of RTU International 
Summer School for doctoral students “Creative Business Environment: Possibilities 
of Research” and International Scientific Seminar “Challenges of Research: Theory 
and Practice”, August 21-22, 2007 Riga, Latvia 
 

DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 

11.-13.10.2007 
48. Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības 
attīstības problēmas”, Rīgas Tehniskās universitāte 
The problems of business expansion in small countries; 

12.-13.04.2007 
International scientific dual-conference „Towards knowledge-based economy” & 
„Enterprise management: diagnostics, strategy, effectiveness”. Riga Technical 
University 
The importance of information access for the business expansion in the EU internal 
market; 

21.-22.08.2007 
International Scientific Seminar “Challenges of Research: Theory and Practice”, Riga 
Technical university 
The Application of Benefits Provided by the EU Internal Market to Cross-Border 
Entrepreneurship; 

01.-09.02.2007 
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 65.konference 
Par Eiropas Savienības iekšējo tirgu globālā mērogā; 

05.2006 
47. Rīgas Tehniskās universitātes Studentu zinātniski tehniskā konference 
Latvijas pakalpojumu nozares attīstība Eiropas Savienības tirgū.  

30.06.-07.07.2005 
Doņeckas Valsts universitātes IX Starptautiskās Ekonomikas un vadības vasaras 
skolas ietvaros rīkotā konference  
Development of reforms in small and medium business. Cluster formation. 

05.2003 
44. Rīgas Tehniskās universitātes Studentu zinātniski tehniskā konference 
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu attīstība, integrējoties Eiropas Savienībā.  

04.2003 
44. Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās angļu valodas studentu zinātniskā 
konference 
Mazie un vidējie uzņēmumu Latvijā un Eiropas Savienībā. 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 

Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 1 gads 

Lekciju kursi 

ES ekonomiskās politikas aktualitātes (par lēmumu pieņemšanas ES tematiem); 



 

Starptautiskās uzņēmējdarbības prognozēšana; 
Uzņēmuma darbības uzsākšana starptautiskajos tirgos. 
 

CITA INFORMĀCIJA 
 

� Socrates/ Erasmus stipendija Studijām Vācijā 2004. gada pavasara semestrī; 
� VAS „Latvijas Dzelzceļš” veicināšanas stipendija uzņēmējdarbības vadībā 

IZK mērķprogrammas Izglītībai, zinātnei un kultūrai ietvaros 
(13.10.2003.,apliecība); 

� Bakalaura un Maģistra studiju laikā RTU Senāta stipendijas daudzkārtēja 
saņemšana par teicamām sekmēm un īpašiem nopelniem RTU labā. 



 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds:    Starčenko Alla  
E-pasts:    allstars@inbox.lv 
Tālrunis darbā:    29811186 
Personas kods:     190580 – 10106 
 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda:   krievu valoda 
Citas valodas:   latviešu, angļu valodas  
 
 
IZGLĪTĪBA 
 
Laika periods (no – līdz)  01.09.03 – līdz šim brīdim. 
Izglītības iestādes nosaukums  Rīgas Tehniskās Universitātes 

Inženierekonomikas fakultātes doktorantūra 
(Starptautisko Ekonomisko Sakaru un Muitas 
Institūts). 

 
Laika periods (no – līdz)  01.09.01 – 20.06.03 
Izglītības iestādes nosaukums RTU Inženierekonomikas fakultāte. SESMI. 
Piešķirtais grāds    Maģistra grāds. Diploms ar izcilību. 
 
Laika periods (no – līdz)  01.09.98 – 31.06.01 
Izglītības iestādes nosaukums  RTU Inženierekonomikas fakultāte. SESMI. 
Piešķirtais grāds  Bakalaura grāds Uzņēmējdarbības vadīšanas 

specialitātē. 
 
Laika periods (no – līdz)  01.09.86 – 31.05.98 
Izglītības iestādes nosaukums  Rīgas 89.vidusskola. 
 
 
DARBA PIEREDZE 
 
Laika periods (no – līdz)   05.09.05 – līdz šim brīdim 
Darba vietas nosaukums  RTU, IEF, SESTEL katedra 
Profesija vai ieņemamais amats Lektore 
 
Laika periods (no – līdz)  08.09.03 – 05.09.05 
Darba vietas nosaukums  RTU, IEF, SESTEL katedra 
Profesija vai ieņemamais amats Profesora asistente 
 
Laika periods (no – līdz)  18.06.02 – 01.06.03 
Darba vietas nosaukums SIA „Faktorija Plus” (starptautiskie kravu 

pārvadājumi un ekspedīcija). 
Profesija vai ieņemamais amats Transporta menedžere, ekpeditore. 



 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 5 gadi. 
 
Lekciju kursi 
Uzņēmējdarbības loģistikas pamati 
Starpniekdarbības loģistika 
Globālā loģistika 
Transporta ekonomika un organizācija 
Tirgzinības transportā 
Transporta pakalpojumu tiesiskā organizēšana 
Starptautisko pārvadājumu tiesības 
 
Studiju programmu izstrāde un vadīšana 
 
Transporta ekonomika un organizācija 
Transporta pakalpojumu tiesiskā organizēšana 
 
 



 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds:  Uldis Kamols 
E-pasts:  uldis.kamols@rtu.lv  
Mobilais tālrunis:  22023355 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas: krievu valoda, angļu valoda 
 
 
IZGLĪTĪBA 

 
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte 
Rīga, Latvija 
Vadībzinātnes doktorantūras studiju programma  
 
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte 
Rīga, Latvija 
Maģistra programma „Uzņēmējdarbība  un vadīšana” 
Grāds: mg. oec. 
Kvalifikācija: ekonomists 
 
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte 
Rīga, Latvija 
Maģistra programma „Ekonomika” 
Grāds: mg. oec. 
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte 
Rīga, Latvija 

   Bakalaura programma „Ekonomika” 
   Grāds: bak. oec. 
 
 
DARBA PIEREDZE 
 
Laika periods (no – līdz) 2007.g.- šim brīdim 
Darba vietas nosaukums Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, 
Attīstības instrumentu departaments, Struktūrfondu nodaļa  
Profesija vai ieņemamais amats vecākais referents 
 
Laika periods (no – līdz) 2005.g.- 2007.g 
Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitātes Inženierekonomikas fakultātes 
Starptautiskās un reģionālās ekonomikas katedra 
Profesija vai ieņemamais amats asistents 
 
 
Laika periods (no – līdz) 2005.g.- 2007.g 
Darba vietas nosaukums Nodarbinātības valsts aģentūra, Eiropas Sociālā fonda 
departaments 

2007. gada līdz šim 
brīdim 
 
 
 
2005. g – 2007.g. 
 
 
 
 
 
2003. g. -2005. g. 

 
 
 

1999. g. -2003. g. 



 

Profesija vai ieņemamais amats projektu vadītājs 
 
Laika periods (no – līdz) 2002.g.- 2005.g 
Darba vietas nosaukums Valsts robežsardze, Iekšējā audita dienests 
Profesija vai ieņemamais amats galvenais inspektors 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
 

1. Kamols U. EU financing as a factor promoting the development of Latvian 
national economy. „Research development: economy, technology, 
management” – Kyiv Poliytechnical Institute, Ukraine, 2007., 202 – 203 cmp. 

2.  Kamols U., Šenfelde M. The impact of the EU structural funds on the 
development of Latvian national economy. “Managment&Sustainabble 
development”. University of Forestry, Bulgaria, Sofia, 2006 – 53-58 p.  

3. Камолс У., Шенфелде М. Инновационное развитие как фактор 
экономического роста эканомики Латвии. «Страны с переходной 
экономикой в условиях глобализации». – РНУД, Москва: 2006 – 180 – 
183 стр 

4. Камолс У. Влияние военных расходов на экономику страны. “Problems 
of foreign economic relations development and attraction of foreign 
investments: regional aspect”. - Ukraine Doneck, 2006. – 140-145 стр. 

5.  Камолс У. Сущность внутреннего аудита. “Research development: 
economy, technology, management” – Kyiv Poliytechnical Institute,  
Ukraine, 2004. – 82-83 стр. 

6. Kamols U., Saulītis J. Militāro izdevumu ietekme uz tautsaimniecības 
attīstību. 45. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli. – 
R.: 2004. – 169. lpp. 

 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
 

1. Kamols U. EU financing as a factor promoting the development of 
Latvian national economy. „Research development: economy, 
technology, management” – Kyiv Poliytechnical Institute, Ukraine, 
2007. aprīlis 

2. Kamols U. The impact of the EU structural funds on the development of 
Latvian national economy. “Managment&Sustainabble development”. 
University of Forestry, Bulgaria, Sofia, 2006 marts 

3. Камолс У. Сущность внутреннего аудита. “Research development: 
economy, technology, management” – Kyiv Poliytechnical Institute,  
Ukraine, 2004. janvārī. 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 3 gadi 
 
Lekciju kursi 
 
Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana 

 



 

15. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas 
„Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 

un vadīšana”  
salīdzinājums ar līdzīgām akreditētām studiju 

programmām augstskolās Latvijā



Programma 
 

Kritērijs 

Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un 

vadīšana (RTU) 
Starptautiskais bizness (LU) Starpkultūru attiecības (DU) 

Sabiedrības un iestāžu 
vadība (DU) 

Licencēšanas 
datums 

 06 - 02 - 2004 28 - 06 - 2005 19 - 07 - 2007 

Akreditācijas 
datums 

nav 05 - 05 - 2004 09 - 05 - 2007 04 - 07 - 2007 

Akreditācijas 
beigu termiņš 

nav 31 - 12 - 2010 31 - 12 - 2013 31 - 12 - 2013 

Studiju 
ilgums 

1,5 gads (pilna laika) 
2 gadi (nepilna laika) 

2 gadi (pilna laika) 
2,5 gadi (nepilna laika) 

2 gadi (pilna laika) 
2,5 gadi (nepilna laika) 

2 gadi vai 3 gadi 

Studiju veids pilna vai nepilna laika pilna vai nepilna laika pilna vai nepilna laika nepilna laika 
Piešķirams 
grāds un 
kvalifikācija  

 Profesionālais maģistrs 
uzņēmējdarbības vadībā un 
uzņēmumu un iestāžu vadītājs 

Profesionālais maģistrs 
starpkultūru attiecībās un 
starpkultūru attiecību menedžeris 

Profesionālais maģistrs 
sabiedrības pārvaldē un 
iestāžu vadītājs 

Studiju 
programmas 
apjoms 

60 vai 100 KP 80 KP 80 KP 60 vai 100 KP 

Prakse 6 vai 26 KP 26 KP 26 KP 6 vai 26 KP 
Līdzīgie 
priekšmeti 

Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un 
vadīšana 
Globalizācijas un 
integrācijas procesi pasaules 
ekonomikā 
Starptautisko ekonomisko 
sakaru tiesiskā regulēšana 
Starptautisko ekonomisko 

Komercattiecību tiesiskais  
regulējums Latvijā  
Starptautiskais menedžments 
globālās konkurences 
apstākļos 
Starptautiskā biznesa 
ekonomika  
Starptautiskās komerctiesības 
Starptautiskā tirgvedība 

Līdzīgo priekšmetu nav Eiropas Savienības 
pamatnostādnes 
 



 

sakaru organizēšana un 
vadīšana (studiju projekts) 
Starptautiskās tirgzinības 
Pasaules ekonomikas 
attīstība 
Starptautiskās 
uzņēmējdarbības 
prognozēšana 
 

Starptautiskā biznesa analīze 
 

Atšķirīgie 
priekšmeti 

Globālā loģistika un 
transports 
Eiropas Savienības 
ekonomiskās politikas 
aktualitātes 
Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu 
vadīšana 
Muitas darbības 
organizēšana un kontrole 
Ekonometrija 
Intelektuālā īpašuma 
starptautiskā aizsardzība 
Starptautiskais protokols 

Grāmatvedība vadītājiem 
Starptautiskā biznesa finanšu 
vide  
Vadības informācijas 
sistēmas  
Uzņēmuma finanšu vadība un 
saimnieciskās darbības 
uzskaite 
Patērētāju psiholoģija un 
uzvedība starptautiskajā 
biznesā 
Starptautiskā tirgvedības 
komunikācija  
Pārrunu organizēšana 
starpkultūru biznesa vidē 
Vides un kvalitātes vadības 
sistēmas 
 

Sabiedriskās attiecības, 
Komunikācijas 
Teorijas 
Publiskā viedokļa teorijas 
Starpkultūru komunikācija, 
Žurnālistikas pamati un 
tehnoloģijas 
Kultūras vēsture 
Kultūras teorija 
Socioloģija 
Etnopolitika 
Kultūras teorija 
Grāmatvedība 
Uzņēmējdarbības ekonomika 
Plašsaziņas līdzekļu un reklāmas 
darbību regulējošā likumdošana, 
Kultūras vadība 
Projektu vadīšana 
Mākslas kritika 
Nacionālās identitātes problēmas 

Politikas socioloģija 
Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas realizēšana 
sabiedrībā 
Valsts pārvaldes ētika 
Publiskās pārvaldes 
reformas 
Darba tiesības  
Ekoloģija 
Korupcija un tās novēršana 
Mūsdienīgā organizāciju 
vadīšana 
Domāšanas sistemoloģija 
 



 

mūsdienu sabiedrībā 
Jaunākās reliģiskās idejas 
Mazākumtautību kultūras 
Latvijas novados 

 



16. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas 
„Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 

un vadīšana”  
salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām 

augstskolās Eiropas Savienības valstīs 



 

 
 

• Aston University, Lielbritānijā 
 

Studiju programmas 
nosaukums 

Starptautisko 
ekonomisko sakaru 

organizēšana un vadīšana 
International Business 

Piešķiramais grāds Profesionālais maģistrs 
starptautisko ekonomisko 
sakaru vadīšana un ārējo 
sakaru struktūrvienības 
vadītājs 

MSc in International 
Business 

Studiju ilgums 1,5 gads (pilna laika) 10 mēneši (pilna laika) 
Obligātie ekonomikas 
studiju kursi 

Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un 
vadīšana, Globalizācijas un 
integrācijas procesi 
pasaules ekonomikā, 
Globālā loģistika un 
transports, Eiropas 
Savienības ekonomiskās 
politikas aktualitātes, 
Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu 
vadīšana, Starptautisko 
ekonomisko sakaru tiesiskā 
regulēšana, Muitas 
darbības organizēšana un 
kontrole, Ekonometrija, 
Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un 
vadīšana (studiju projekts) 

Accounting of Non 
Financial Managers, 
Economic Environment 
of Business, Strategic 
Management 

Obligātie nozares 
profesionālās 
specializācijas studiju 
kursi 

Starptautiskās tirgzinības, 
Pasaules ekonomikas 
attīstība, Starptautiskās 
uzņēmējdarbības 
prognozēšana, Intelektuālā 
īpašuma starptautiskā 
aizsardzība, Starptautiskais 
protokols 

European & International 
Business Strategy, 
International Business, 
International Business 
Strategy, 4 Elective 
Modules 

Prakse 6 KP (1 semestra ietvaros) - 
 



 

• Tilburg University, Nīderlandē 
 

Studiju programmas 
nosaukums 

Starptautisko 
ekonomisko sakaru 

organizēšana un 
vadīšana 

International Business; 
Premaster programme 

(studentiem ar bakalaura 
grādu) 

Piešķiramais grāds Profesionālais maģistrs 
starptautisko ekonomisko 
sakaru vadīšana un ārējo 
sakaru struktūrvienības 
vadītājs 

MSc in International Business 

Studiju ilgums 1,5 gads (pilna laika) 1 gads (pilna laika) 
Obligātie 
ekonomikas studiju 
kursi 

Starptautisko 
ekonomisko sakaru 
organizēšana un 
vadīšana, Globalizācijas 
un integrācijas procesi 
pasaules ekonomikā, 
Globālā loģistika un 
transports, Eiropas 
Savienības ekonomiskās 
politikas aktualitātes, 
Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu 
vadīšana, Starptautisko 
ekonomisko sakaru 
tiesiskā regulēšana, 
Muitas darbības 
organizēšana un kontrole, 
Ekonometrija, 
Starptautisko 
ekonomisko sakaru 
organizēšana un vadīšana 
(studiju projekts) 

International Financial 
Management, International 
Financial Reporting and 
Analysis, International 
Management, International 
Marketing 

Obligātie nozares 
profesionālās 
specializācijas 
studiju kursi 

Starptautiskās tirgzinības, 
Pasaules ekonomikas 
attīstība, Starptautiskās 
uzņēmējdarbības 
prognozēšana, 
Intelektuālā īpašuma 
starptautiskā aizsardzība, 
Starptautiskais protokols 

3 Master Elective, Seminar 
International Business 

Prakse 6 KP (1 semestra 
ietvaros) 

- 

Papildus studiju 
ilgums (tikai 
studentiem ar 
iepriekšējo sociālo 
zinātņu bakalaura 
grādu)  

1 gads (pilna laika) 1 gads (pilna laika) 

Profesionālās 
sagatavošanas 

Eiropas Savienības 
organizācija un funkcijas, 

Accounting, Finance for 
Premasters, Management, 



 

priekšmeti Starptautiskā 
konkurence, 
Uzņēmējdarbības 
loģistika (speckurss), 
Starptautiskās 
pārvadājumu tiesības, 
Nodokļu sistēma 
ārvalstīs, Muitas 
likumdošana Latvijā un 
ārvalstīs, Kvalitātes 
sistēmu vadīšana 

Statistics, Economics for 
Business, Management, 
Mathematics, International 
Business 

 
• Vilnius Gediminas Technical University, Lietuvā 

 

Studiju programmas 
nosaukums 

Starptautisko 
ekonomisko sakaru 

organizēšana un vadīšana 

Business Management 
(Intenational Business 

specialization) 
Piešķiramais grāds Profesionālais maģistrs 

starptautisko ekonomisko 
sakaru vadīšana un ārējo 
sakaru struktūrvienības 
vadītājs 

Master of Management 
and Business 
Administration 

Studiju ilgums 1,5 gads (pilna laika) 2 gadi (pilna laika) 
Obligātie ekonomikas 
studiju kursi 

Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un 
vadīšana, Globalizācijas un 
integrācijas procesi 
pasaules ekonomikā, 
Globālā loģistika un 
transports, Eiropas 
Savienības ekonomiskās 
politikas aktualitātes, 
Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu 
vadīšana, Starptautisko 
ekonomisko sakaru tiesiskā 
regulēšana, Muitas 
darbības organizēšana un 
kontrole, Ekonometrija, 
Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un 
vadīšana (studiju projekts) 

Engineering Economics, 
Theory of Organization, 
Management Theory, 
Management 
Accounting, Managerial 
Information Technology 
Marketing Strategy, 
Financial Systems, 

Obligātie nozares 
profesionālās 
specializācijas studiju 
kursi 

Starptautiskās tirgzinības, 
Pasaules ekonomikas 
attīstība, Starptautiskās 
uzņēmējdarbības 
prognozēšana, Intelektuālā 
īpašuma starptautiskā 
aizsardzība, Starptautiskais 
protokols 

International 
Management, 
Intenational Economics, 
International Business 
Management, 3 Research 
Works 

Prakse 6 KP (1 semestra ietvaros) - 
 



 

17. pielikums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas 
„Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 

un vadīšana”  
dokumentu, noteikumu, likumu un citu normatīvo 

aktu atrašanās vietas 



 

 
 
17.1. RTU Senāta 2006.g. 11.decembra sēdes protokols Nr.509 par 

maģistra studiju programmas „Starptautisko ekonomisko sakaru 
organizēšana un vadīšana” apstiprināšanu - pieejams studiju 
programmas administrācijā Rīgā, Indriķa ielā 8a, 420.kab. tālr. 
67089366; 

17.2. LR MK 20.11.2001. noteikumi Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” – pieejami 
Izglītības un Zinātnes ministrijas mājas lapā 
http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/mk-noteikumi/augstaka -
izglitiba/2085.html un studiju programmas administrācijā Rīgā, 
Indriķa ielā 8a, 420.kab. tālr. 67089366; 

17.3. RTU Senāta 2002.g. 29.aprīļa lēmums, protokols Nr.467 „Par otrā 
līmeņa profesionālo programmu struktūru” - pieejams studiju 
programmas administrācijā Rīgā, Indriķa ielā 8a, 420.kab. tālr. 
67089366; 

17.4. Profesijas standarts „ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs” pieejams 
Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra (AIKNC) mājas 
lapā http://www.aiknc.lv/standarti/AarSakarVadPS.pdf un studiju 
programmas administrācijā Rīgā, Indriķa ielā 8a, 420.kab. tālr. 
67089366; 

17.5. RTU Senāta 2008. gada 25. februāra lēmums „Par izmaiņām 
maģistra profesionālo studiju programmā „Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšana un vadīšana” - pieejams studiju programmas 
administrācijā Rīgā, Indriķa ielā 8a, 420.kab. tālr. 67089366; 

17.6. RTU Senāta 2007.g. 29.janvāra lēmums „Par precizējumiem 
profesionālo studiju struktūrā” - pieejams studiju programmas 
administrācijā Rīgā, Indriķa ielā 8a, 420.kab. tālr. 67089366; 

17.7. Licence Nr. 04051-84, izdota 2007.g. 21.martā par tiesībām īstenot 
profesionālās augstākās izglītības programmu „Starptautisko 
ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” – pieejama RTU IEF 
dekanātā, Kaļķu ielā 1, 426.kab. tālr. 67089031; 

17.8. RTU Senāta 2000.g. 26.jūnija lēmums, protokols Nr.451 „Par 
nepilna laika studiju organizēšanu RTU” - pieejams studiju 
programmas administrācijā Rīgā, Indriķa ielā 8a, 420.kab. tālr. 
67089366; 

17.9. Maģistra profesionālo studiju programmas „Starptautisko 
ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” studiju programmas 
administrācijas veiktās darba devēju aptaujas par studiju programmā 
studējošo nodarbinātību nākamajiem 10 gadiem rezultāti - pieejami 
studiju programmas administrācijā Rīgā, Indriķa ielā 8a, 420.kab. 
tālr. 67089366; 

17.10. Sadarbības līgumi ar darba devējiem par studiju programmā 
studējošo prakses vietu nodrošināšanu un RTU Inženierekonomikas 
fakultātes un darba devēju savstarpējo sadarbību – RTU rektorātā, 
Rīgā, Kaļķu ielā 1, 217.kab., kā arī pie studiju programmas 
administrācijas Rīgā, Indriķa ielā 8a, 420.kab. tālr. 67089366; 



 

17.11. Sadarbības līgumi ar ārvalstu augstskolām - pieejami RTU rektorātā, 
Rīgā, Kaļķu ielā 1, 217.kab., kā arī IEF dekanātā, Kaļķu ielā 1, 
426.kab. tālr. 67089031; 

RTU un LU sadarbības līgums – pieejams RTU rektorātā, Kaļķu ielā 1, 
217.kab, Rīga, kā arī līguma kopija pieejama studiju programmas 

administrācijā Rīgā, Indriķa ielā 8a, 420.kab. tālr. 67089366 
 


