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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības finanses” (1. pielikums) 
apstiprināta ar RTU Senāta 2006. gada 30. oktobra lēmumu Nr. 508., grozījumi programmā ir 
apstiprināti ar RTU Senāta 2010. gada 31. maijā lēmumu Nr. 541. (12. pielikums, p.12.1). 
Programma izveidota saskaņā ar LR MK 03.01.2002. Noteikumiem par valsts akadēmiskās 
izglītības standartu Nr. 2 (12. pielikums, p.12.2), RTU Senāta 2002. g. 25.02. lēmumu „Par 
maģistra akadēmisko studiju programmu struktūru” (12. pielikums, p.12.3). 
Studiju programma akreditēta 2008. gada 22. decembrī (Akreditācijas komisijas  
22.12.2008. g. lēmums Nr. 3318). Tā tiek īstenota Rīgā. Pašnovērtējuma ziņojums aptver 
laika posmu no 22.12.2008. g. līdz 07.06.2010. g. 
 
Maģistra akadēmisko studiju programmas „Uzņēmējdarbības finanses” mērķis ir nodrošināt 
studentiem iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts 
standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas uzņēmējdarbības finanšu vadībā, kā 
arī attīstīt pētniecības prasmes, izglītojot uzņēmumu finanšu vadītājus un finanšu investīciju 
pārvaldīšanas speciālistus finanšu problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu 
mainīgās uzņēmējdarbības vides apstākļos. 
 
Uzdevumi mērķa sasniegšanai: 

1) sniegt programmas studējošajiem pietiekamas teorētiskās zināšanas uzņēmējdarbības 
finanšu vadības jomā, kā arī ar to saistītajās jomās, lai nodrošinātu studējošo spējas 
izprast finanšu plūsmu ietekmējošos faktorus un, secīgi pielietojot finanšu analīzes un 
vadības metodes, pieņemt finanšu lēmumus mūsdienu mainīgās uzņēmējdarbības 
vides apstākļos; 

2) nodrošināt tādu studiju organizācijas veidu, lai programmas absolventiem būtu 
pietiekamas pētnieciskās iemaņas akadēmiskās izziņas nolūkiem uzņēmumu finanšu 
vadībā un finanšu investīciju pārvaldīšanā;  

3) veidot studējošajiem tādas prasmes, kas nodrošinātu to spēju sekmīgi un atbilstoši 
labākajiem standartiem strādāt tautsaimniecības dažādu nozaru uzņēmumos finanšu 
resursu vadībā un finanšu pakalpojumu sfērā finanšu investīciju vadībā, t.sk. prasmi 
iegūt, apkopot, analizēt un izmantot informāciju, spēju pieņemt lēmumus, darboties 
sociāli atbildīgā vidē u.c.; 

4) nodrošināt studējošajiem pietiekamas vispārpielietojamās prasmes, t.sk. prezentācijas 
un polemikas prasmes, komunikācijas spējas un spējas strādāt komandā u.c.; 

5) nodrošināt studējošajiem vēlmi un pietiekamas zināšanas tālākām studijām un 
pētījumiem doktora programmās. 

 
Maģistra akadēmisko studiju programma „Uzņēmējdarbības finanses” paredz lekcijās, 
praktiskajās nodarbībās, laboratorijas darbos, zinātniskos semināros, kā arī studējot attiecīgo 
literatūru, apgūt programmā ietvertos ekonomikas teorijas, finanšu, vadīšanas, humanitāros un 
sociālos mācību priekšmetus. Studiju rezultātā tiek iegūtas šādas teorētiskās zināšanas un 
kompetences: 

- zināt un izprast ekonomikas un uzņēmējdarbības finanšu vadīšanas koncepcijas 
un teorijas; 

- izprast finanšu tirgū notiekošos procesus; 
- zināt un izprast komercsabiedrības būtību, darbības principus un riskus; 
- zināt finanšu pārskatu veidošanas principus un izprast informāciju iekļautu 

finanšu pārskatos; 
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- pārzināt finanšu vadības metodes finanšu lēmumu pieņemšanai ar minimālo 
risku; 

- izmantojot finanšu vadīšanas metodes, komercsabiedrībā nodrošināt efektīvu 
komunikāciju un saskarsmi ar klientiem; 

- prast izstrādāt finanšu politiku un budžeta plānošanas dokumentus; 
- kvalificēti sagatavot un prezentēt investīciju projektus; 
- prast vadīt finanšu instrumentu portfeļus; 
- apzināt un prast samazināt finanšu riskus; 
- veicināt finanšu inovācijas; 
- ievērot ētikas un kultūras principus finanšu vadīšanā, veicināt biznesa sociālu 

atbildību; 
- izmantot modernās informācijas tehnoloģijas, darbojoties finanšu vadīšanas 

jomā; 
- prast izmantot kompānijas kapitāla vērtības novērtēšanas metodes tās 

paaugstināšanas nolūkā; 
- noteikt un izmantot dažādus alternatīvus risinājumus finanšu resursu 

izmantošanā; 
- izmantot ekonomikas likumsakarības finanšu lēmumu pieņemšanā; 
- prast pielietot programmā iegūtās zināšanas dažādās dzīves un biznesa 

situācijās, strādājot komandā vai individuāli. 
 
Finanšu vadīšanas speciālistam nepieciešamā profesionālā attieksme: 

- orientācija uz pozitīvu un kvalitatīvu darba rezultātu; 
- pozitīva attieksme pret sabiedrību, tajā notiekošajiem procesiem; 
- atbildības sajūta, patstāvība un spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus; 
- komunikabilitāte, radoša pieeja strādājot komandā; 
- profesionālās ētikas apziņa; 
- sociālā biznesa atbildība; 
- zinātkāre un spēja pilnveidoties.  
 

Laika posmā no 22.12.2008. g. līdz 07.06.2010. g notikušas izmaiņas programmā:  
1. Ir precizēts programmas mērķis.  
2. Ir precizēta programmas niša Latvijas izglītības un darba tirgū. Programmas apguves 

rezultātā tiek sagatavoti speciālisti, kas ir spējīgi veikt pētījumus uzņēmējdarbības 
finanšu vadības jomā, kā arī var tikt nodarbināti finanšu resursu vadībā 
tautsaimniecības dažādu nozaru uzņēmumos un finanšu investīciju vadībā finanšu 
pakalpojumu sfērā. 

3. Ir pilnveidots studiju priekšmetu programmu saturs, precizējot priekšmetu apguves 
iegūstamos studiju rezultātus. 

 
2. Studiju programmas organizācija 

 
2.1. Izmaiņas studiju programmas saturā un struktūrā 
 
Laika posmā no 22.12.2008. g. līdz 07.06.2010. g notikušas izmaiņas programmā:  

1. Ir mainīts iegūstamā grāda nosaukums.  
2. Ir pārveidota programmas struktūra, veicot izmaiņas ierobežotās izvēles priekšmetu 

sarakstā (B daļas priekšmetu sarakstā). Ir nodalīti ierobežotās izvēles priekšmeti 
atbilstoši diviem specializācijas virzieniem, tādējādi precizējot programmas struktūru, 
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mērķi, uzdevumus un studentu izvēles iespējas, kā arī skaidrāk parādot programmā 
plānoto rezultātu sasniegšanas iespējas. 

 
Izmaiņas studiju programmas saturā un struktūrā ir šādas (RTU Senāta 2010. gada 31. maijā 
lēmumu Nr. 541) (12. pielikums, p.12.1): 
1. Ir mainīts iegūstamā grāda nosaukums no „sociālo zinātņu maģistrs uzņēmējdarbības 
vadībā” uz „sociālo zinātņu maģistrs uzņēmējdarbības finanšu vadībā”.  
2. Obligātās izvēles (B) daļā: 
2.1. Ir izslēgti no specializējošo studiju priekšmetiem (B.1. sadaļa) studiju priekšmeti: 

2.1.1. IEU519 Finanšu vadīšanas informācijas sistēmas – 3 KP; 
2.1.2. IEU546 Mazā biznesa finanses – 4 KP; 
2.1.3. IEU517 Starptautiskās finanšu operācijas – 3 KP; 
2.1.4. IMP522 Darījumu ar vērtspapīriem aplikšana ar nodokļiem – 3 KP; 
2.1.5. IEU513 Atvasinātie vērtspapīri: mūsdienu koncepcijas – 3 KP; 
2.1.6. IET515 Monetārā teorija un prakse – 4 KP; 
2.1.7. IEU526 Finanšu iestāžu menedžments – 3 KP; 
2.1.8. IEU528 Finanšu pakalpojumu kvalitāte – 3 KP. 

2.2. Ir aizstāti specializējošie studiju priekšmeti (B.1. sadaļa): 
2.2.1. „IUE224 Investīciju plānošana – 3 KP” ar „IUE702 Stratēģiskā finanšu 
vadīšana –3 KP”; 
2.2.2. „IEU522 Finanšu pakalpojumu mārketings – 4 KP” ar „IUE703 Finanšu 
pakalpojumu mārketings – 3 KP”. 

2.3. Ir papildināts humanitāro, sociālo un pedagoģijas studiju priekšmetu saraksts  
(B.2. sadaļa) ar „IUV528 Korporatīvā sociālā atbildība – 3 KP”. 
3. Obligātās izvēles (B) daļa ir strukturēta šādi: 
B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES STUDIJU PRIEKŠMETI       21 KP 
 
1. Programmas kopējie priekšmeti  6 KP    
1.1. Nodokļu plānošana uzņēmumā   3 KP 
1.2. Finanšu resursi   3 KP 
1.3. Banku darbības aktuālās problēmas   3 KP  
1.4. Finanšu pakalpojumu mārketings   3 KP 
2. Specializēšanās virzienu priekšmeti 11 KP   
Specializācijas virziens: finanšu vadīšana 11 KP   
2.1. Finanšu analīze un plānošana   4 KP 
2.2. Vadības grāmatvedība un projektu analīze   4 KP 
2.3. Stratēģiskā finanšu vadīšana   3 KP 
Specializācijas virziens: finanšu ekonomika 11 KP   
2.4. Finanšu instrumenti   3 KP 
2.5. Vērtspapīru analīze un portfeļu vadīšana   4 KP 
2.6. Finanšu ekonometrija   4 KP 
3. Humanitārie, sociālie un pedagoģijas priekšmeti 4 KP  
3.1. Psiholoģija   2 KP 
3.2. Pedagoģija  2 KP 
3.3. Organizāciju psiholoģija  2 KP 
3.4. Komerctiesības  3 KP 
3.5. Ētika  2 KP 
3.6. Eiropas klasiskā filozofija  2 KP 
3.7. Biznesa socioloģija  2 KP 
3.8. Korporatīvā sociālā atbildība  3 KP 
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2.2. Studiju programmas plāna atbilstība RTU mērķiem un uzdevumiem 
 
RTU stratēģiskie mērķi ir zinātniskās darbības, studiju procesa, darba organizācijas un 
infrastruktūras izcilība. Lai nodrošinātu stratēģisko mērķu sasniegšanu RTU izvirza noteiktus 
uzdevumus (sk. www.rtu.lv). Studiju programmas plāna atbilstība RTU mērķiem un 
uzdevumiem ir atspoguļota 1. tabulā 
 

1. tabula 
Studiju programmas plāna atbilstība RTU mērķiem un uzdevumiem 

RTU uzdevumi stratēģisko mērķu 
sasniegšanai 

Maģistra akadēmiskas studiju programmas 
„Uzņēmējdarbības finanses” plāna atbilstība 
RTU mērķiem un uzdevumiem 

I Zinātniskās darbības izcilībai 
1.1. Attīstīt zinātniski pētniecisko 
kapacitāti, katrā akadēmiskajā 
struktūrvienībā veicinot zinātnisko darbību, 
paaugstinot personāla pētniecības 
potenciālu, piesaistot pasaules līmeņa 
zinātniskos darbiniekus, stiprinot 
doktorantūru un plaši iesaistot studentus 
zinātniski pētnieciskajā darbā.  
 
1.2. Veidot stimulējošu zinātniski 
pētniecisko vidi, nodrošinot modernu 
konkurētspējīgu materiālo bāzi, īpaši 
stiprinot starptautiski atzītus un/vai 
reģionāli nozīmīgus zinātniskos centrus, 
nodrošinot efektīvu darbību 
starptautiskajos projektos un aktīvi 
iesaistoties vienotajā Eiropas Savienības 
pētniecības telpā.  
 
1.3. Paplašināt zinātnisko sadarbību ar 
pasaulē vadošajiem zinātnes un pētniecības 
centriem, valsts un sabiedriskajām 
institūcijām un uzņēmumiem, īstenojot 
kopīgus pētniecības projektus.  
 
1.4. Veicināt inovatīvu produktu un 
tehnoloģiju attīstību un komercializāciju, 
veidojot kompetences centrus un 
zinātņietilpīgas produkcijas biznesa 
inkubatorus, stiprinot saites starp zinātni un 
industriju, attīstot modernus un inovatīvus 
mehānismus zināšanu pārneses un biznesa 
mijiedarbības veicināšanai.  
 

Programmas administrācija veicina: 
1. Programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā 
personāla zinātniskā potenciāla paaugstināšanu: 

- iniciējot pētījumus finanšu vadīšanas 
jomā, prezentējot pētījumu rezultātus 
zinātniskajās konferencēs un publicējot 
zinātniskos rakstus; 

- organizējot uzņēmējdarbības finanšu 
vadības sekcijas darbu zinātniskajās 
konferencēs, ko organizē RTU IEVF, 
Viļņas Ģedimina Tehniskās universitāte 
un Brno Tehnoloģiskā universitāte;  

- uzturot zinātniskos kontaktus ar citu 
universitāšu akadēmisko un zinātnisko 
personālu; 

2. Programmā studējošo iesaisti pētnieciskajā 
darbā: 

- organizējot uzņēmējdarbības finanšu 
vadības sekcijas darbu RTU studentu 
zinātniskajā konferencē un iesaistot 
programmas studentus sekcijas darbā;  

- iesaistot studentus zinātnisko pētījumu 
projektu izpildē; 

- iesaistot studentus zinātnisko 
publikāciju sagatavošanā; 

3. Pētījumus finanšu vadības jomā RTU 
doktorantūrā.  
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II Studiju izcilībai 
2.1. Pilnveidot studiju programmas ar 
spēcīgu vispārējo un nozares fundamentālo 
kursu bloku un plašu profilējošo izvēles 
kursu moduļu klāstu ar projektēšanas un 
praktiskās darbības apguves daļu.  
2.2. Attīstīt akadēmisko kapacitāti, 
iesaistot studiju darbā jaunos zinātniekus 
un industrijas speciālistus, veicinot mācību 
spēku starptautisko apmaiņu, sabalansējot 
studiju, pētnieciskā un administratīvā darba 
slodzi, izveidojot akadēmiskā personāla 
pedagoģiskās un profesionālās izaugsmes 
sistēmu.  
2.3. Veidot stimulējošu studiju vidi, 
piedāvājot studējošajiem modernus mācību 
materiālus, veicinot e-studiju līdzekļu 
izmantošanu, nodrošinot pieeju modernam 
laboratoriju aprīkojumam.  
2.4. Veicināt tālākizglītības un 
mūžizglītības programmu attīstību, 
izmantojot universitātē uzkrāto pieredzi un 
zināšanas.  
2.5. Nodrošināt studiju programmu 
starptautisko pieejamību un 
atpazīstamību, atbalstot studiju 
programmu un atsevišķu kursu īstenošanu 
svešvalodās, ārzemju studentu 
piesaistīšanu, veidojot ilgtspējīgu 
sadarbību ar ārzemju augstskolām, 
īstenojot kopējas studiju programmas un 
studentu apmaiņu.  
2.6. Pilnveidot studējošo piesaisti un 
izaugsmi, informējot sabiedrību par studiju 
iespējām RTU, plānojot studējošajiem 
vienmērīgu studiju darba slodzi, kurā 
ņemta vērā iepriekšējā sagatavotība, 
ievērojot akadēmisko ētiku un veicinot 
sadarbību ar absolventiem.  

1. Maģistra akadēmiskā studiju programma 
„Uzņēmējdarbības finanses” ir starptautiski 
orientēta, lai studenti gūtu zināšanas un 
iepazītos ar citu valstu pieredzi un globālām 
ekonomiskām likumsakarībām. Studiju 
programma ir izveidota ņemot vērā līdzīgo 
programmu īstenošanas praksi citās Eiropas 
Savienības dalībvalstu augstskolās 
(piemēram, Ghent University (Beļģija); 
Vlerick Leuven Gent Management School 
(Beļģija); Bristol University (Lielbritānija); 
Northumbria University (Lielbritānija), kā arī 
tika ņemta vērā citu partner augstskolu 
pieredze, t.sk. Brno University of 
Technology (Čehijas Republika); Vilnius 
University; Vilnius Gediminas Technical 
University; Kaunas University of 
Technology (Lietuva), London South Bank 
University (Lielbritānija)). 

2. Programmas administrācija veido ilgtspējīgu 
sadarbību ar ārzemju augstskolām, ar mērķi 
paaugstināt studiju procesa kvalitāti un radīt 
studentu un pasniedzēju apmaiņas iespēju. 

3. Programmas administrācija aktīvi piesaista 
vietējos speciālistus un ārzemju vieslektorus 
atsevišķu programmas kursu īstenošanai.  

4. Programmas administrācija nodrošina 
regulāru studiju priekšmetu satura un 
apmācības metožu pilnveidošanu, izmantojot 
jaunāko mācību literatūru. 

5. Uzsākot studijas, studenti saņem pilnīgu 
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. Programmas administrācija 
plāno katra gada pirmā mācību dienā 
vieslekciju par aktuālajām problēmām 
uzņēmējdarbības finanšu vadīšanā.  

6. Lai sekmīgi organizētu studiju procesu RTU 
ir izveidota iekšējā informācijas sistēma 
„ORTUS”, kura satur arī e – studiju sistēmu 
un kurā regulāri notiek studentu aptauja. 
Programmas studentiem arī tiek nodrošināta 
tieša pieeja pie RTU zinātniskās bibliotēkas 
resursiem. 
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III Organizācijas izcilībai un atpazīstamībai 
3.1. Paaugstināt universitātes pārvaldes 
sistēmas efektivitāti, ieviešot kvalitātes 
vadības sistēmu, attīstot e-pakalpojumus un 
elektronisku dokumentu apriti, pilnveidojot 
procesus un produktus, samazinot 
akadēmiskā personāla noslogojumu ar 
vispārējiem administratīviem un 
saimnieciskiem darbiem.  
3.2. Stimulēt profesionālas un motivētas 
administratīvās komandas izaugsmi, 
īstenojot vienotu administratīvā personāla 
piesaistes un kompetences paaugstināšanas 
politiku un optimizējot administratīvos 
procesus.  
3.3. Īstenot ilgtspējīgu finanšu politiku, 
pilnveidojot finanšu plānošanas un 
kontroles sistēmu, centralizējot projektu 
pārraudzību, veicinot līgumdarbu, 
ziedojumu un dažādu fondu finansētu 
projektu piesaisti akadēmiskās kapacitātes 
attīstībai un neatkarības nodrošināšanai.  
3.4. Paaugstināt saimnieciskās darbības 
efektivitāti, optimizējot RTU realizētās 
saimnieciskās funkcijas un līdzdalību 
komercsabiedrībās.  
3.5. Veicināt nacionālo un starptautisko 
RTU atpazīstamību, ieviešot vienotu 
komunikācijas politiku, koncentrējot un 
nostiprinot tās īstenošanai nepieciešamos 
resursus, veicot intensīvu komunikāciju ar 
mērķa grupām, sniedzot kvalitatīvu 
informāciju par notikumiem, 
sasniegumiem, sadarbības un studiju 
iespējām.  

1. Programmas direktore nepārtraukti 
paaugstina kvalifikāciju programmas 
administrēšanas jautājumos, tai skaitā arī 
ārzemju universitātēs.  

2. Informāciju par programmu mērķa 
auditorija saņem ar izdotajiem un 
izplatītajiem informatīvajiem materiāliem. 

3. Programmas organizatoriskās darbības 
pilnveidošanu atbalsta RTU iekšējā 
informatīvā sistēma „ORTUS”.  

IV Infrastruktūras izcilībai 
4.1. Izveidot efektīvu, pieejamu un 
pievilcīgu vienotu RTU teritoriālo 
kompleksu ar centru Ķīpsalā un attīstītu 
filiāļu tīklu, veidojot mūsdienīgus mācību 
un administratīvos korpusus, modernas 
pētnieciskās laboratorijas, tehnoloģiju 
pārneses centrus, biznesa inkubatorus, 
atpūtas, sporta un pakalpojumu centrus, 
dienesta viesnīcas, kā arī nodrošinot RTU 
telpu pieejamību cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām.  
4.2. Izveidot integrētu informatīvo telpu, 
iekļaujoties starptautiskajos datu pārraides 
tīklos, nodrošinot nākotnes prasībām 

Inženierekonomikas un vadības fakultātes 
administrācija nodrošina iespēju realizēt studiju 
programmu jaunajās telpās Meža 1/7, kas ir 
aprīkotas ar multimediju tehniku un kuras ir 
piemērotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Studiju programmas studentiem ir pieeja e-
resursiem, izmantojot “ORTUS” sistēmu. 
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atbilstošu tīkla pieejamību, attīstot 
starppersonu saziņas iespējas un 
akadēmiskās informācijas pieejamību.  
4.3. Modernizēt mācību auditorijas, 
laboratorijas un bibliotēku, nodrošinot ar 
moderniem informācijas un tehniskajiem 
līdzekļiem, sekmējot akadēmiskajam 
darbam draudzīgas vides izveidi.  
 
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; RTU 
Senāts un Senāta Studiju kvalitātes un programmu komisija, 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. RTU Studiju daļa sadarbībā ar Informācijas 
tehnoloģijas dienestu ir ieviesusi Studentu anketēšanas sistēmu, ne retāk kā reizi 
semestrī veicot regulāras studējošo aptaujas par studiju satura un mācībspēku darba 
kvalitāti. Izmantojot RTU portālu ORTUS, ikviens students saņem anketu par katru 
semestrī apgūto studiju priekšmetu; 

- telpu un tehniskā aprīkojuma nodrošināšanu plūsmas lekcijām. 
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 programmas 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 un vadības fakultātes telpu (Rīgā, Meža ielā 1/7) un mācību 
auditoriju tehniskais aprīkojums atbilst jaunākajiem standartiem, kas savukārt sekmē 
fakultātes attīstību un paaugstina studiju programmu realizācijas kvalitāti. 

3. Katedras, studiju programmas administrācijas līmenī: 
- katru semestri notiek studējošo aptaujas par pasniedzēju darba kvalitāti un studiju 

programmas novērtējumu. Rezultāti tiek apspriesti studiju programmas administrācijas 
sēdēs; 

- reizi studiju gadā tiek pārskatītas studiju programmu kursu anotācijas un kursu 
programmas, metodiskie materiāli, jaunākā mācību literatūra un studiju darbu 
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(referātu, aprēķinu darbu un noslēguma darbu) metodiskie norādījumi; 
- akadēmiskajam personālam tiek organizēti kursi un semināri par jaunākajām mācību, 

pedagoģiskajām metodēm, kā arī tiek veicināta kvalifikācijas paaugstināšana; 
- 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. 

 
Laika posmā no 22.12.2008. g. līdz 07.06.2010. g. notikušas izmaiņas: 

1. Mācību process tiek īstenots Inženierekonomikas un vadības fakultātes jaunajās telpās 
Meža 1/7, auditorijas ir aprīkotas ar multimediju tehniku; 

2. Notiek regulāra studentu aptauja, izmantojot „ORTUS” vidi; 
3. Studiju priekšmetu programmu saturs ir pilnveidots, ir sakārtoti un papildināti 

obligātās un rekomendējamās literatūras saraksti, īpašu uzmanību pievēršot jaunākajai 
mācību literatūrai angļu valodā. 

4. Ir sagatavoti mācību materiāli latviešu valodā; 
5. Notika pasniedzēju kvalifikācijas celšana (kvalifikācijas celšana izmantojot 

ERASMUS grantus un ārvalstu valdības stipendijas, piedaloties zinātniskajās 
konferencēs Latvijā un ārvalstīs, apguvot mācīšanas metodikas speciālo apmācības 
kursu ietvaros). 

 
3. Studiju programmas apraksts 

 
3.1. Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms 
 
Programma “Uzņēmējdarbības finanses” tiek realizēta kā akadēmiskā maģistra studiju 
programma 80 KP apjomā. Ir paredzēta programmas īstenošana dažādās formās: pilna un 
nepilna laika klātienes un neklātienes studijās.  
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, izmaiņas: 
RTU Senāta 2007. g. 24.09 sēdes lēmums) (12. pielikums, p.12.4). 
Katrā mācību gadā ir 2 semestri, katra semestra ilgums ir 20 nedēļas. Pilna laika klātienes 
studijas paredz, ka semestrī ir 16 mācību nedēļas un 4 nedēļas ilga sesija. Pilna laika 
neklātienes studijas paredz studiju procesu realizēšanu moduļu veidā 20 nedēļas semestrī. 
Studiju apjoms un ilgums parādīts 2. tabulā. 
 

2. tabula  
Studiju programmas apjoms un ilgums 

Studiju veids Studiju apjoms Studiju ilgums 
Pilna laika klātienes studijas 80 KP 2 gadi 
Pilna laika neklātienes studijas 80 KP 2 gadi 
Nepilna laika klātienes studijas 80 KP 2,5 gadi 
Nepilna laika neklātienes studijas 80 KP 2,5 gadi 
 
3.2. Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi 
 
Uzsākot studijas akadēmiskā maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības finanses”, jābūt 
iepriekš iegūtam: 

- sociālo zinātņu bakalaura grādam ekonomikā vai vadībzinātnē, 
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- vai augstākai profesionālai izglītībai studiju programmās, kurās ir ietverta nosaukto 
bakalaura studiju programmu obligātā daļa (bez bakalaura darba) ne mazāk kā 70 
kredītpunktu apjomā. 

 
3.3. Studiju programmas īstenošanas vieta un veids 
 
Studiju programma tiek īstenota Rīgā pilna laika neklātienes studijās. 
 
3.4. Programmas daļu apjomi un struktūra 
 
Programmas daļu apjoms un struktūra attēlota 3. tabulā.  

 
3. tabula  

Programmas daļu apjomi un struktūra 
Programmas daļa Apjoms, KP Struktūra, % 
A. OBLIGĀTĀ DAĻA 35 44 
B.OBLIGĀTĀ IZVĒLES DAĻA 21 26 
1. Specializējošie kursi 17 21 
2. Humanitārie, sociālie un pedagoģijas kursi 4 5 
C. BRĪVĀS IZVĒLES DAĻA 4 5 
D. MAĢISTRA DARBS 20 25 

KOPĀ 80 100% 
 
3.5. Programmas daļu apraksti 
 
A. Obligātie studiju priekšmeti 
Ekonomikas teorija; Finanšu tirgi un investīcijas; Finanšu inovācijas; Finanšu riski; Finanšu 
pārskati; Korporatīvās finanses; Mūsdienu problēmas mārketingā un stratēģiskā vadīšanā; 
Ekonomisko procesu prognozēšana; Mūsdienu pētījuma metodes: teorija un prakse; Darba 
aizsardzības pamati 
B. Obligātie izvēles priekšmeti 

- Specializēšanās virzienu priekšmeti (studentiem jāizvēlas specializācijas virziens): 
o Finanšu vadīšanā: Finanšu analīze un plānošana; Vadības grāmatvedība un 

projektu analīze; Stratēģiskā finanšu vadīšana.  
o Finanšu ekonomikā: Finanšu instrumenti; Vērtspapīru analīze un portfeļu 

vadīšana; Finanšu ekonometrija. 
- Programmas kopējie priekšmeti (studentiem jāizvēlas 2 priekšmeti): Nodokļu 

plānošana uzņēmumā; Finanšu resursi; Banku darbības aktuālās problēmas; Finanšu 
pakalpojumu mārketings. 

- Humanitārie/sociālie un vadības kursi (studentiem jāizvēlas 2 priekšmeti): Psiholoģija; 
Pedagoģija; Organizāciju psiholoģija; Komerctiesības; Ētika; Eiropas klasiskā 
filozofija; Biznesa socioloģija; Korporatīvā sociālā atbildība. 

C. Brīvās izvēles priekšmeti  
Brīvās izvēles ietvaros paredzēti arī citi studiju kursi, lai dotu iespēju studentiem papildus 
apgūt to, kas pašiem šķiet interesants un noderīgs. Jebkurš apgūts citas RTU studiju 
programmas „A” vai „B” daļas studiju priekšmets var tikt uzskaitīts kā brīvās izvēles kurss. 
Studenti ar brīvās izvēles priekšmetu sarakstu iepazīstas patstāvīgi internetā – RTU mājas 
lapā. 
D. Maģistra darbs akadēmiskā grāda iegūšanai uzņēmējdarbības finanšu vadīšanā atspoguļo 
kvalificētu, zinātnisku, publiski aizstāvamu pētījumu. Maģistra darba izstrādāšana un aizstā-
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vēšana ir atbildīgs un noslēdzošs posms maģistru sagatavošanā. Tam ir šādi mērķi: 
- teorētisko un praktisko zināšanu sistematizācija, nostiprināšana un paplašināšana 

uzņēmējdarbības finanšu vadības jomā, zinātniski praktiskās pieejas izstrādāšanas un 
ekonomiskās domāšanas veicināšana tirgus ekonomikas uzdevumu risināšanā; 

- aktuālas zinātniski praktiskas problēmas stāvokļa analīze; 
- uzdevumu teorētiskās nostādnes un pētāmās problēmas risināšanas prasme, kas ietver 

atsevišķus un kompleksus apkopojumus un novitātes elementus uzņēmējdarbības 
finanšu vadības jomā; 

- praktisku risinājumu izstrādāšana ieteikumu un priekšlikumu veidā, tostarp arī uz 
vairākvariantu un alternatīvas bāzes iegūtu teorētisko rezultātu veidā, izmantojot 
mūsdienu līdzekļus un metodes ekonomisko uzdevumu risināšanā uzņēmējdarbības 
finanšu vadības sfērā; 

- patstāvīga zinātniskā darba veikšanas prasmju un iegūto zinātniski praktisko rezultātu 
aizstāvēšanas spēju attīstība un nostiprināšana; 

- maģistranta spēju apliecināšana turpmākajai zinātniski teorētiskās un praktiskās 
darbības veikšanai, kas saistīta ar aktuālu problēmu risināšanu uzņēmējdarbības 
finanšu vadības jomā uzņēmumos, kompānijās, finanšu struktūrās, bankās u.tml. 

Maģistra darba aizstāvēšanai Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedrā izveido 
Gala pārbaudījuma komisiju. Komisijas sastāvu apstiprina IEVF dekāns. Lēmumu par 
maģistra akadēmiskā grāda piešķiršanu, pamatojoties uz maģistra darba aizstāvēšanas un 
mācību procesa rezultātiem, pieņem Inženierekonomikas un vadības fakultātes Dome. 
Maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības finanses” visu studiju kursu saraksts, to 
apjoms, īstenošanas plānojums pilna laika studijām dots 2. pielikumā, nepilna laika studijām – 
3. pielikumā. Maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības finanses” visu studiju kursu 
anotācijas dotas 4. pielikumā, studiju kursu programmas – 5. pielikumā.  

Lai nodrošinātu programmai izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu, mācību priekšmeti ir 
sadalīti šādi pa studiju semestriem šādi (sk. 4. tab.):  

4. tabula 
Programmas apjoms laika un programmas struktūras griezumā, KP 

Pilna laika studijas 

1. semestris 2. semestris 

B B 

S
tu

di
ju

 
ga

ds
 

A 
SK HSPK 

C D kopā A 
SK HSPK 

C D kopā 

1. g. 20     20 9 7 4   20 
2. g. 6 10   4 20    4 16 20 

Nepilna laika studijas 

1. semestris 2. semestris 

B B 

S
tu

di
ju

 
ga

ds
 

A 
SK HSPK 

C D kopā A 
SK HSPK 

C D kopā 

1. g. 16     16 13 3    16 
2. g. 6 10    16  4 4 4 4 16 
3.g.     16 16  

Apzīmējumi: A – A. OBLIGĀTĀ DAĻA; B – B. OBLIGĀTĀ IZVĒLES DAĻA; SK – Specializējošie kursi; 
HSPK – Humanitārie, sociālie un pedagoģijas kursi; C – C. BRĪVĀS IZVĒLES DAĻA; D – D. 
MAĢISTRA DARBS 

 
3.6. Tiesības studiju turpināšanai 
 
Beidzot maģistra akadēmiskās studijas, tālāk izglītību var turpināt studijas doktorantūrā. 
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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 un 
vadības 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.ievf.rtu.lv . 

Programmā iesaistītie pasniedzēji popularizē programmu, stāstot par programmas īpatnībām 
un iespējām iegūt speciālas zināšanas un prasmes, strādājot ar studentiem bakalaura līmenī, 
ieinteresējot studentus, kas izstrādā bakalaura darbus.  

 
4. Vērtēšanas sistēma 

 
Vērtēšanas pamatprincipi veidojas saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 ”Par 
akadēmiskās izglītības valsts standartu” (Rīgā 2002. gada 3. janvārī (prot. Nr. 1, 4.§))  
(12. pielikums, p.12.2) un atbilstošiem RTU Senāta lēmumiem (12. pielikums, p.12.5). 
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. 

Studentu zināšanu vērtējuma rezultāti divreiz mācību gadā tiek apspriesti Ražošanas un 
uzņēmējdarbības ekonomikas katedras sēdēs, tos apkopo un vērtē arī programmas 
administrācija un tie kalpo par pamatu tālākai mācību procesa pilnveidošanai. 
Studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanas vērtēšanas sistēma atspoguļota  
5. tabulā. 

5. tabula  
Studiju programmas mērķu sasniegšanas vērtēšanas sistēma 

Mērķi Vērtēšanas sistēma 

Akadēmisko studiju programmu beidzējam jābūt zināšanām 
par: 

- ekonomikas un uzņēmējdarbības finanšu vadīšanas 
koncepcijām un teorijām; 

- finanšu tirgū notiekošo procesu cēloņiem un 
iespējamo seku novērtēšanas pieejām;  

- komercsabiedrības būtību, darbības principiem un 
riskiem; 

- finanšu pārskatu veidošanas principiem un izpratnei 

Studējošo zināšanu novērtēšana 
(eksāmenu, ieskaišu un gala 
pārbaudījumu rezultāti); 
aptaujas. 
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par informāciju, kas ir iekļauta finanšu pārskatos; 
- finanšu vadības metodēm finanšu lēmumu 

pieņemšanai ar minimālo risku; 
- finanšu instrumentiem un portfeļu vadīšanas 

principiem; 
- kompānijas kapitāla vērtības vadīšanas metodēm; 
- komunikāciju un saskarsmi ar klientiem; 
- uzņēmuma finanšu politiku un budžeta plānošanu; 
- uzņēmuma darbības veicināšanu un stratēģisko 

vadīšanu. 

 

Akadēmisko studiju programmu beidzējam studiju procesā 
jāiegūst prasmes:  

- teorētisko un praktisko zināšanu sistematizācija, 
nostiprināšana un paplašināšana uzņēmējdarbības 
finanšu vadības jomā, zinātniski praktiskās pieejas 
izstrādāšanas un ekonomiskās domāšanas 
veicināšana tirgus ekonomikas uzdevumu risināšanā; 

- aktuālas zinātniski praktiskas problēmas stāvokļa 
analīze; 

- uzdevumu teorētiskās nostādnes un pētāmās 
problēmas risināšanas prasme, kas ietver atsevišķus 
un kompleksus apkopojumus un novitātes elementus 
uzņēmējdarbības finanšu vadības jomā; 

- praktisku risinājumu izstrādāšana ieteikumu un 
priekšlikumu veidā. 

Studiju darbu, maģistra darba 
vērtējums. 

Akadēmisko studiju programmu beidzējam jābūt spējīgam: 
- kvalificēti sagatavot un prezentēt investīciju 

projektus; 
- prast vadīt finanšu instrumentu portfeļus; 
- apzināt un prast samazināt finanšu riskus; 
- veicināt finanšu inovācijas; 
- ievērot ētikas un kultūras principus finanšu vadīšanā; 
- izmantot modernās informācijas tehnoloģijas, 

darbojoties finanšu vadīšanas jomā; 
- prast izveidot nepieciešamo informācijas plūsmu 

optimālu finanšu lēmumu pieņemšanai; 
- prast izmantot kompānijas kapitāla vērtības 

novērtēšanas metodes tās paaugstināšanas nolūkā; 
- noteikt un izmantot dažādus alternatīvus risinājumus 

finanšu resursu izmantošanā; 
- prast pielietot programmā iegūtas zināšanas dažādās 

dzīves un biznesa situācijās, strādājot komandā vai 
individuāli. 

Akadēmisko studiju 
programmu beidzēju, darba 
devēju aptaujas un atsauksmes. 

 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens vai ieskaite, kas ir jākārto katra 
studiju kursa noslēgumā. Pārbaudījuma forma ir noteikta katra priekšmeta 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. 
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Eksāmeni un ieskaites tiek organizētas saskaņā ar RTU noteikto kārtību (sk. 12. pielikums, 
p.12.5). 

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. 

Papildus mācībspēki pievērš uzmanību un novērtē arī studējošo prasmi strādāt ar mācību un 
zinātnisko literatūru, sistematizēt materiālus, veikt teksta satura analīzi. Liela uzmanība tiek 
veltīta studentu prasmei lasīt literatūru svešvalodās, diskutēt ar studiju biedriem, pieņemt 
lēmumus. Šīs prasmes tiek stimulētas ar interaktīvās lietišķās spēles un pastāvīgo grupu darbu 
izmantošanu mācību procesā. 

Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu, ja vērtējums nav bijis mazāks par 
 4 (gandrīz viduvēji) vai “ieskaitīts”. 
Lai nodrošinātu studentu informētību par studiju kursu noslēguma pārbaudījumu 
nosacījumiem un 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 un pieejami arī RTU interaktīvajā portālā www.ortus.rtu.lv. 

Programmas apguvi noslēdz Gala 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; 
- patstāvīga pētījuma veikšanas iemaņu un iegūto praktisko rezultātu aizstāvēšanas 

spēju attīstība un nostiprināšana. 

Diplomu par maģistra akadēmisko augstāko izglītību (6. pielikums) saņem students, kurš ir 
apguvis programmu un nokārtojis valsts pārbaudījumu, iegūstot tajā vērtējumu – ne mazāku 
par 4 (gandrīz viduvēji).  
Studējošo sekmība un rezultāti tiek regulāri analizēti un apspriesti katedras sēdē, maģistra 
darbu aizstāvēšanas rezultāti tiek apstiprināti un lēmums par maģistra grāda piešķiršanu tiek 
pieņemts IEVF Domes sēdēs. 
 

5. Programmas praktiskā īstenošana 
 

Programmas realizāciju pamatā koordinē un vada Inženierekonomikas un vadības fakultātes 
Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra, savukārt, saturu un kvalitāti nodrošina 
institūti un katedras. Mācību procesa nodrošināšanā piedalās sekojošas struktūrvienības: 

- Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts (RUI): 
 Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra; 
 Uzņēmējdarbības un cilvēku resursu vadīšanas katedra; 

- Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts (TREI): 
 Ekonomikas teorijas un tautsaimniecības katedra;  
 Starptautiskās un reģionālās ekonomikas katedra; 

- Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (SESMI): 
  Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas 

katedra; 
  Muitas un nodokļu katedra; 

- Darba un civilās aizsardzības institūts (DCAI); 
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- Humanitārais institūts (HI). 

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. 

Mācību process tiek organizēts auditorijās, datorzālēs. Auditorijās un datorzālēs notiek 
teorētiskās un praktiskās nodarbības. Studentu rīcībā ir datorzāles, kopētāji. Studenti var 
strādāt arī ar periodiskiem izdevumiem un mācību literatūru, ir pieejams internets. Telpas ir 
aprīkotas ar multimediju tehniku. Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras rīcībā 
ir 123 datori.  

Mācību process tiek organizēts tā, lai studenti iegūtu gan teorētiskās zināšanas, gan speciālās 
prasmes. Studiju procesā tiek iekļautas dažādas formas: lekcijas; semināri un diskusijas; 
lietišķās spēles; laboratorijas darbi; individuālais un grupu darbs; studentu kā individuālo, tā 
arī grupu darbu prezentācijas; uzstāšanas ar referātiem; ārvalstu lektoru un vietējo finanšu 
speciālistu vieslekcijas un semināri. 

Viens no programmas mērķiem ir attīstīt un pilnveidot studējošo prasmi strādāt komandā. 
Tāpēc lielākais īpatsvars tiek likts darbam nelielās grupās, darbu izstrādāšanu, to apspriešanu 
grupās un publisku aizstāvēšanu. Neskatoties uz to, ka studentu skaits programmā ir neliels, 
programmas priekšmetus, kā brīvas izvēles priekšmetus, aktīvi izvēlas maģistranti no 
akadēmiskās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana”. Tāpēc ir iespēja 
pielietot minētas studiju metodes un formas pilnā apmērā.  

Nodarbībās tiek izmantotas informācijas sistēmu tehnoloģijas. Mācību priekšmetos integrēta 
finanšu vadības risinājuma programma Apvārsnis. Tas ir Latvijā izstrādāts (SIA FMS – 
Financial Management Solutions) resursu vadības rīks, finanšu vadības risinājums, kas šobrīd 
vietējā tirgū ir vadošais lieliem un vidēji lieliem uzņēmumiem un organizācijām. Programma 
ir pielāgota mainīgajai Latvijas likumdošanai, izstrādāta atbilstoši mūsdienīgai videi un 
galvenās programmas priekšrocības ir vienkāršība, ērtums un kvalitāte. Tika iegādātas 
licences uz lietišķo spēli Cesim Global Challenge. Lietišķa spēle ir integrēta priekšmetā 
„Mūsdienu problēmas mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā”. Cesim Global Challenge – tā ir 
mūsdienīga on-lain režīma simulācijas/apmācošā platforma, kas ļauj pieņemt stratēģiskus 
lēmumus biznesa finanšu, mārketinga, loģistikas un investīciju jomā. Kā arī sadarbībā ar 
Rīgas Fonda Biržu tika izmantotas virtuālas biržas iespējas.  

Programma ir izveidota ņemot vērā jaunās prasības, kādas tiek izvirzītas speciālistiem. 
Mācību disciplīnas paredz secīgu studentu kompetenču attīstību, kas nepieciešamas 
veiksmīgai nākotnes karjerai: komunikāciju kompetences; matemātiskās zināšanas un 
kompetenci zinātnes un tehnoloģiju jomā; datorrisinājumu pielietošanas prasmes; 
pašizglītošanās iemaņas; sociālās kompetences; uzņēmību; vispārējo kultūras un inteliģences 
līmeni. 

Mācību procesā tiek iesaistīti arī ārzemju vieslektori, kuri nodrošina lekcijas gan klātienē, gan 
izmantojot videokonferences tehnoloģijas. Laba sadarbība lekciju lasīšanā ir izveidojusies ar 
Londonas Dienvidkrasta universitāti (UK), Brno Tehnoloģisko universitāti (Čehija), Viļņas 
Gediminas Tehnoloģisko universitāti, Mykolas Romeris universitāti, Tallinas Tehnoloģisko 
universitāti (Igaunija). Nākotnē tiek plānots šādu sadarbību attīstīt vēl vairāk, iesaistot 
lektorus arī no citām RTU IEVF sadarbības partneraugstskolām. Plašāk par piesaistītajiem 
ārvalstu lektoriem un nozaru ekspertiem informācija ir atrodama Pašnovērtējuma ziņojuma 
8. nodaļā. 

Jāatzīmē, ka RTU IEVF Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras pasniedzēji ir 
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iesaistīti zinātniski pētnieciskajā darbā. Katedrā zinātniskie pētījumi notiek dažādos virzienos 
un pētījumu rezultāti tiek ieviesti studiju procesā. Studenti aktīvi piedalās RTU studentu 
zinātniskajās konferencēs. IEVF kopš 2003. g. regulāri izdod zinātnisko rakstu krājumu 
“Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā”, kurā tiek publicēti maģistra darbu pētījumu 
rezultāti.  

Maģistra akadēmiskās studiju programmas „Uzņēmējdarbības finanses” studenti arī ir 
iesaistīti pētnieciskajā darbā. Maģistra darba tematu studenti izvēlas 1. studiju gada beigās. 
Pētījumiem nepieciešamās prasmes studenti iegūst studiju priekšmetā „Mūsdienu pētījuma 
metodes: teorija un prakse”, konsultējoties ar pasniedzējiem un izmantojot bibliotēkā 
pieejamo zinātnisko un periodisko literatūru, strādājot ar datu bāzēm un citiem 
elektroniskajiem resursiem internetā.  

Dalība RTU studentu zinātniskajā konferencē: 
2008./2009. m. g. pirmo reizi tika izveidota „Uzņēmējdarbības finanšu” sekcija RTU 
50. studentu zinātniskajā konferencē, kurā ar pētījumu rezultātiem uzstājas 9 maģistra 
akadēmiskās programmas „Uzņēmējdarbības finanses” studenti.  
 
Studenti uzstājās ar šādiem referātiem: 

1. Latvijas reģionālās attīstības finansēšanas modelis / D. Bite, vadītājs K. Kozlovskis 
2. Komercuzņēmuma finansēšanas modeļa izvēle / U. Germans, vadītāja N. Lāce 
3. Latvijas kapitālsabiedrību darbības rezultātu ticamības novērtējums uz finanšu 

pārskatu pamata / M. Mihailova, vadītāja N. Lāce 
4. Mazo un vidējo uzņēmumu īstermiņa finansēšanas modelis / I. Progļada, vadītāja  

Z. Sundukova 
5. Lauksaimniecības uzņēmuma attīstības modelis / A. Pušņakova, vadītāja N. Fiļipoviča 
6. Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu iekšējās kontroles modelis/  

K. Šuvcāns, vadītāja N. Lāce 
7. Biznesa eņģeļu darbības modeļa izstrāde Latvijā / O. Švans, vadītājs T. Laizāns 
8. Ražošanas uzņēmuma attīstības modelis / M. Tiščenko, vadītāja Z. Sundukova 
9. Riska kapitāla darbību Latvijā ietekmējošie faktori un to izvērtējums / J. Ūlands, 

vadītājs  
T. Laizāns 

Referātu tēzes ir publicēti 50. RTU studentu konferences tēžu krājumā.  
 
2009./2010. m. g. RTU 51. studentu zinātniskajā konferencē „Uzņēmējdarbības finanšu” 
sekcijā no 9 dalībniekiem ar referātiem uzstājās 6 studentes no maģistra akadēmiskās studiju 
programmas „Uzņēmējdarbības finanses”: 

1. Kapitālsabiedrības efektīvas kredītpolitikas izstrāde / Svetlana Kovaļova, vadītāja N. 
Lāce 

2. Hipotekāro kredītu privātpersonām restrukturizācijas modelis / Jevgēnija Petuhova, 
vadītāja N. Lāce 

3. Tirdzniecības uzņēmuma finanšu stabilitātes nodrošināšana / Linda Zablovska, 
vadītāja  
N. Lāce 

4. Mazo uzņēmumu finanšu nodrošinājuma problēmas / Jūlija Dorožko, vadītāja  
Z. Sundukova 

5. Budžeta plānošanas un kontroles   modelis   komercbankā  /  Jūlija Januška, vadītājs  
K. Kozlovskis 

6. Viesmīlības uzņēmuma finanšu stabilitātes nodrošināšana krīzes apstākļos / Maija 
Kitiašvili, vadītāja N. Fiļipoviča 
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Zinātniskie raksti: 

2 maģistrantes A. Pušņakova un M. Tiščenko kopā ar maģistra darbu zinātniskajām vadītājām 
nopublicēja zinātniskus rakstus krājumā “Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā”: 

- Lauksaimniecības uzņēmuma attīstības uz apvienošanas bāzes modelis /  
A. Pušņakova, N. Fiļipoviča // Inženierekonomikas fakultātes zinātniskie raksti 
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. – Nr. 7. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. – 
89.–95. lpp. 

- Ražošanas uzņēmuma attīstības modelis Latvijā / M. Tiščenko, Z. Sundukova // 
Inženierekonomikas fakultātes zinātniskie raksti Ekonomiskie pētījumi 
uzņēmējdarbībā. – Nr. 7. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. – 127.–136. lpp. 

 
Dalība projektos:  

Maģistra akadēmiskās studiju programmas „Uzņēmējdarbības finanses” maģistrante Baiba 
Dīriņa 2008.–2009. m. g. piedalījās ZP-2008/11 projekta „Intelektuālā kapitāla ietekmes uz 
mazo un vidējo komersantu inovatīvo uzvedību un ilgtspējīgu attīstību novērtējums” izpildē 
(projekta vadītāja N. Lāce).  
 
Studenti apmeklēja lekcijas ERASMUS Intensīvās Programmas „Making business work in 
the New Europe – Learning from the Baltic Sea Region” ietvaros (08.–18. 04. 2010. g. Rīgā, 
IEVF; atbildīgie pasniedzēji – N. Lāce, E. Gaile-Sarkane, T. Laizāns) 
  
Nozīmīgi pētījumi tiek veikti arī doktorantūrā. Profesores N. Lāces vadībā (2009.–2010.) tiek 
veikti pētījumi šādu tēmu ietvaros: 

- Uzņēmuma finanšu stabilitātes teorētiskie un praktiskie risinājumi kā ilgspējīgas 
attīstības pamats / N. Koleda; 

- Komercbankas vērtības palielināšana: problēmas un risinājumi / J. Titko; 
- Mazo un vidējo uzņēmumu darbības rezultativitāte. Problēmas un risinājumi/  

G. Ciemleja. 
 
Doktorantes aktīvi ir iesaistītas mācību procesā: vieslekcijas, konsultācijas par pētījumu 
veikšanu maģistra darbu izstrādes ietvaros. 
 
Laika posmā no 22.12.2008. g. līdz 07.06.2010. g. notikušas izmaiņas: 

1. Ir izveidota „Uzņēmējdarbības finanses” sekcija RTU studentu zinātniskajā 
konferencē. 

2. Ir nopublicēti studentu pētījuma rezultāti (tēzes) RTU studentu zinātniskās 
konferences krājumā un 2 zinātniski raksti IEVF zinātnisko rakstu krājumā 
„Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā”. 

3. Viena maģistrante piedalījās zinātniskā projekta izpildē. 
4. Vieslektori no citām augstskolām un biznesa speciālisti aktīvi ir iesaistīti mācību 

procesā. 
5. Doktoranti aktīvi ir iesaistīti mācību procesā. 

 
6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 

 
6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās augstākās izglītības standartam 
 
Studiju programma izveidota saskaņā ar LR MK Noteikumiem par valsts akadēmiskās 
izglītības standartu (MK 20.01.2002. noteikumi Nr. 2) (12. pielikums, p.12.2). Studiju 
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programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam parādīta 6. tabulā. 
6. tabula  

Augstākās akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas 
„Uzņēmējdarbības finanses” atbilstība valsts standartam 

LR MK Noteikumi par 
valsts akadēmiskās izglītības standartu 

Maģistra studiju programma 
„Uzņēmējdarbības finanses” 

Akadēmiskās izglītības stratēģiskais mērķis 
ir nodrošināt studējošajiem teorētisko 
zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi, 
sagatavojoties patstāvīgai zinātniskās 
pētniecības darbībai izvēlētajā zinātņu 
nozarē vai apakšnozarē. 

Programmas mērķis: ir nodrošināt studentiem 
iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam 
un akadēmiskās izglītības valsts standartam 
atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas 
uzņēmējdarbības finanšu vadībā, kā arī attīstīt 
pētniecības prasmes, izglītojot uzņēmumu 
finanšu vadītājus un finanšu investīciju 
pārvaldīšanas speciālistus finanšu problēmu 
risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu 
mainīgās uzņēmējdarbības vides apstākļos. 

Maģistra programmas apjoms ir 80 KP, no 
kuriem ne mazāk kā 20 kredītpunktu ir 
maģistra darbs 

Maģistra programmas apjoms ir 80 KP, 
maģistra darba apjoms ir 20 KP. 

Maģistra studiju programmas obligātajā 
saturā ietver attiecīgās zinātņu nozares vai 
apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko 
atziņu izpēti (ne mazāk kā 30 kredītpunktu) 
un teorētisko atziņu aprobāciju zinātņu 
nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas 
aktuālo problēmu aspektā (ne mazāk kā 
15 kredītpunktu). 

Programmas obligātajā saturā ir ietverti 
teorētiskie kursi 35 KP apjomā un teorētisko 
atziņu aprobāciju kursi 17 KP apjomā. 

Akadēmiskā izglītība tiek īstenota 
akadēmiskajās studiju programmās, pēc 
kuru sekmīgas apguves studējošais saņem 
akadēmisko bakalaura vai maģistra grādu 
attiecīgajā radniecīgu zinātņu nozaru grupā, 
zinātņu nozarē vai apakšnozarē. 

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu maģistrs 
uzņēmējdarbības finanšu vadībā 

 
6.2. Atbilstība RTU Senāta lēmumam „Par maģistra akadēmisko studiju programmu 
struktūru”  

 
Studiju programma izveidota saskaņā ar 2002. g. 25.02. RTU Senāta lēmumu „Par maģistra 
akadēmisko studiju programmu struktūru” (12. pielikums, 12.3. punkts). 
 

7. tabula 
Augstākās akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas 
„Uzņēmējdarbības finanses” atbilstība RTU Senāta lēmumam 

RTU Senāta lēmums „Par maģistra akadēmisko studiju 
programmu struktūru” (2002. g. 25.02.) 

Maģistra studiju programma 
„Uzņēmējdarbības finanses” 

Lai izpildītu Ministru kabineta noteikumus Nr. 2 
“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” 
un Nr. 481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu”, sākot no 2002./03. 
akadēmiskā gada, RTU pāriet uz divgadīgām maģistra 

Studiju apjoms: 80 kredītpunkti; 
Nominālais studiju ilgums: 2 gadi 
pilna laika un 2,5 gadi nepilna 
laika studijām 
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akadēmiskām studijām 80 kredītpunktu apjomā.  
Noteikt maģistra akadēmiskām studiju 
programmām šādu struktūru: 
A. Obligātā daļa  35 KP, t.sk. Nozares/apakšnozares 
teorētiskie kursi  25 KP 
Nozares/apakšnozares teorētisko atziņu aprobācijas kursi 
 10 KP 
B. Obligātās izvēles daļa  14 KP, t.sk. Specializējošie 
kursi  10 KP 
Humanitārie un sociālie, pedagoģijas vai ekonomikas un 
vadības kursi   4 KP 
C. Brīvās izvēles daļa  4 KP 
D. Maģistra darbs  20 KP 

Programmas saturu veido: 
A. Obligātā daļa – 35 KP; 
B. Obligātā izvēles daļa – 21 KP, 
t.sk. 
Specializējošie kursi – 17 KP; 
Humanitārie, sociālie un 
pedagoģijas kursi – 4 KP; 
C. Brīvās izvēles daļa – 4 KP; 
D. Maģistra darbs – 20 KP 
 
 

 
6.3. Darba devēju aptaujas 
 
Programmas administrācija aktīvi sadarbojas ar Latvijas uzņēmējiem. Uzņēmumu pārstāvji 
regulāri piedalās vieslekcijās par aktuālajām problēmām uzņēmumu finanšu vadīšanā un 
finanšu aktīvu pārvaldīšanas jomā. Tiem ir pilna informācija par programmas īstenošanas 
gaitu. 
Darba devēju aptauja tika veikta LR Poligrāfijas uzņēmumu asociācijā; A/S „Reklāmdruka”, 
SIA CE Services, SIA Kurzemes sēklas, SIA Grāmatvedība&Projekti, Boutique hotel 
„Ainavas”. Aptaujas rezultāti (12. pielikums, p.12.6.) parādīja, ka darba devēji pozitīvi 
novērtē studiju programmas aktualitāti, tās nozīmīgumu no Latvijas tautsaimniecības interešu 
viedokļa, kā arī speciālistu sagatavošanu. SIA Grāmatvedība&Projekti un Boutique hotel 
„Ainavas” vadītāji atzīmē programmas absolventu spēju pielietot programmā iegūtās 
zināšanas dažādās dzīves un biznesa situācijās, strādājot komandā vai individuāli. Darba 
devēji arī atzīmē, ka attīstoties uzņēmējdarbībai, perspektīvā (vismaz tuvākos sešus – desmit 
gadus) būs nodrošināts pieprasījums pēc programmas absolventiem. 

 
7. Studējošie 

 
7.1. Absolventu skaits, studējošo skaits programmā 
 
Studijas beidza 18 studenti, iegūstot maģistra akadēmisko grādu uzņēmējdarbības vadīšanā. 
2009. gadā – 11 absolventi; 2010. – 7 (trīs 2010. janvārī un četri jūnijā). Viens maģistrs 
ieguva diplomu ar izcilību – K. Šuvcāns (2009. g. izlaidums). Pašreiz programmā 1. kursā 
studē 1 students (pilna laika). Vēl trīs studentes plāno aizstāvēt maģistra darbu 
2010./2011. m. g. rudenī. 
 
7.2. Studējošo aptaujas un to analīze 
 
Studējošo aptaujas notiek divējādi un neatkarīgi viena no otras: 

- studējošo aptauju veic studiju programmas administrācija (7.pielikums); 
- studējošo aptauju veic RTU Studiju daļa, izmantojot ortus.rtu.lv .  

Studējošie pozitīvi vērtē studiju procesa norisi un kvalitāti. Viņi atzīmē pasniedzēju 
sagatavību lekcijām, IT izmantošanu lekcijās, nodrošinājumu ar mācību materiāliem, vēlmi 
sniegt konsultācijas (12. pielikums, p.12.6.). 
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7.3. Absolventu aptaujas un to analīze 
 
Absolventi arī pozitīvi vērtē studiju procesa norisi un kvalitāti (12. pielikums, p.12.6.). 
Aptaujas tika organizētas atbilstoši fakultātē iedibinātajai kārtībai, izmantojot absolventu 
aptaujas anketas (8. pielikums.). 
 
7.4. 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 un raksturojums 
 
Studiju programmu realizē: Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts (RUI) sadarbībā ar 
Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūtu (TREI), Starptautisko ekonomisko 
sakaru un muitas institūtu (SESMI), Darba un civilās aizsardzības institūtu (DCAI) un 
Humanitāro institūtu (HI). 
Augstākās akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas realizācijas procesā piedalās 
17 zinātņu doktori (TREI – 2; RUI – 7; SESMI – 2; DCAI – 1; HI – 4 un viens vieslektors) un  
5 maģistri (viena pētniece un četri vieslektori). 
 

8. tabula 
Akadēmisko personālu raksturojošie rādītāji 

Rādītāji Akadēmiskā personāla skaits 
 vēlēts akadēmiskais 

personāls 
vieslektoru 

skaits 
kopā ar 

vieslektoriem 
Amati:    
Profesori 8  8 
Asociētie profesori 5  5 
Docenti 3  3 
Lektori - 5 5 
Pētnieki 1 - 1 
Kopā: 17 5 22 
Zinātniskie grādi:    
Habilitētie zinātņu doktori 1  1 
Zinātņu doktori 15 1 16 
Maģistri 1 4 5 
Kopā: 17 5 22 
Pēc vecuma:    
līdz 30  3 3 
31-40 1 1 2 
41-50 4  4 
51-60 3 1 4 
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virs 60 9  9 
Kopā: 17 5 22 

 
Akadēmiskais personāls atbilst studiju priekšmetu īstenošanas prasībām. Par to liecina, gan tā 
raksturojuma rādītāji, gan dzīves un darba gājuma apraksts, kā arī mācībspēku zinātniskās un 
metodiskās izstrādes, to piedalīšanās Starptautiskās, RTU un IEV fakultātes organizētajās 
zinātniskās un metodiskās konferencēs.  

Kopumā dati liecina par mācībspēku kvalifikāciju un par to, ka šī kvalifikācija spēj nodrošināt 
mācību priekšmetu kvalitāti. 
Studiju programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls un tā pasniedzamie studiju 
kursi - 9. pielikumā. 

 
9. tabula 

Programmas īstenošanā iesaistītais RTU IEVF akadēmiskais personāls 
Vārds, uzvārds Amats (specializācija) Grāds 

A. OBLIGĀTĀ DAĻA; B. OBLIGĀTĀ IZVĒLES DAĻA (Specializējošie kursi) 
V. Nešpors Profesors (mikroekonomika) Dr.oec. 
J. Saulītis Profesors (makroekonomika) Dr.oec. 
K. Didenko Profesors (uzņēmējdarbība) Dr.oec. 
K. Kozlovskis Docents (finanšu vadība) Dr.oec. 
N. Lāce Profesore (finanšu vadība) Dr.oec. 
Z. Sundukova Asoc.profesore (grāmatvedība un finanšu vadība) Dr.oec. 
V. Jansons Asoc. profesors (kvantitatīvas metodes) Dr.math. 
E. Gaile-
Sarkane 

Profesore (mārketings, menedžments) Dr.oec. 

K. Ketners Profesors (finanses) Dr.oec. 
R. Počs Profesors (ekonometrija) Dr.habil.oec. 
V. Urbāne Asoc. profesore (darba aizsardzība) Dr.chem. 

B. OBLIGĀTĀ IZVĒLES DAĻA (Humanitārie, sociālie un pedagoģijas kursi) 
J. Ķipsna Profesors (menedžments) Dr.oec. 
V. Kuņickis Docents (filozofija) Filozofijas zinātņu 

kandidāts 
A. Lanka Asoc.profesore (pedagoģija) Dr.paed. 
G. Ozolzīle Asoc.profesors (socioloģija) Dr.soc. 
A. Šteinberga Docente (psiholoģija) Dr.psych. 
 

Pastāvīgi iesaistītie vieslektori (stundu pasniedzēju): Tālis Laizāns, Natālija Fiļipoviča, Guna 
Ciemleja (pētniece, vieslektore), Nadežda Koleda, Jelena Titko, Jūlija Bistrova.  
Bez tā katrā priekšmeta realizēšanā piedalās arī ārzemju vieslektori un speciālisti finanšu 
jomā, kas strādā Latvijas uzņēmumos vai finanšu iestādēs.  

Ārzemju vieslektori un finanšu speciālisti, kas piedalījās programmas realizēšanā laika 
posmā 22.12.2008. – 01.06.2010. ir atspoguļoti 10. tabulā.  

10. tabula 
Ārzemju vieslektori un finanšu speciālisti iesaistītie programmas realizēšanā 

Vārds, uzvārds, amats Organizācija 
Rihards Zariņš SIA „HUB Riga” 
Viesturs Zeps LIAA 
Andis Krauklis SIA „A&A” 
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Tālis Laizāns „Radošo ekspertu sindikāts”, finanšu eksperts 
Guna Ciemleja, finanšu direktore SIA „Talsu tipogrāfija”, RTU pētniece 
Dr. Natālija Fiļipoviča, vadošā speciāliste Valsts ieņēmumu dienests  
Jūlija Bistrova, finanšu tirgus speciāliste  SIA CE Services 
Nadežda Koleda GE Money banka, RTU doktorante 
Jeļena Titko AS Parex banka, RTU doktorante 
Dr. Carolina Valiente Londonas Dienvidkrasta universitāte, Lielbritānija
Herman Prada, MBA Londonas Dienvidkrasta universitāte, Lielbritānija
Dr. David Pollard Leeds Metropolitan universitāte, Lielbritānija 
Dr. Petr Nemeček Brno Tehnoloģijas universitāte, Čehija 
Dr. Alena Kocmanova Brno Tehnoloģijas universitāte, Čehija 
Dr. Iveta Šimberova Brno Tehnoloģijas universitāte, Čehija 
Dr. Arna Pabedinskaite Viļņas Gediminas Tehniskā universitāte, Lietuva 
Dr. Irena Mačerinskiene Mykolas Romeris universitāte, Lietuva 
Dr. Tanja Põlajeva Tallinas Tehnoloģijas universitāte, Igaunija 
Dag Larsson Ekan AB, Goteborg, Sweden 
Dr. Olga Malikova Liberec Tehniskā universitāte, Čehija 
Dr. Jozef Horak Liberec Tehniskā universitāte, Čehija 
Dr. August Aarma Tallinas Tehnoloģijas universitāte, Igaunija 

 
Programmas administrācija turpina iesaistīt vieslektorus, noslēdzot jaunus ERASMUS 
līgumus un pagarinot jau noslēgtos līgumus. 
 
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība 
 
Akadēmiskais personāls nepārtraukti paaugstina savu kvalifikāciju piedaloties dažādu 
asociāciju darbā, dažādos semināros, konferencēs, lasot lekcijas citās augstskolās. 
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas priekšmetu īstenošanai, par ko 
liecina personāla dzīves un darba gājumu apraksts (10. pielikums). 
Par akadēmiskā personāla kvalifikācijas līmeni liecina arī pasniedzēju aktīvā zinātniskā 
darbība. Tā programmas akadēmiskais personāls laika periodā no 22.12.2008. gada ir 
piedalījies projektos (sk. 11. tab.): 
 

11. tabula 
Programmā iesaistītā personāla dalība projektos 
(par periodu no 22.12.2008. g. līdz 07.06.2010. g.) 

Projekta numurs 
Projekta 

nosaukums 

Programmas 
akadēmiskais 

personāls 

Latvijas/ 
starp- 

tautisks 

Darbības 
laiks 

Latvijas Zinātnes 
padomes projekts 
Nr. 09.1144  

„Inovatīvas darbības 
attīstības ekonomiskie 
aspekti Latvijā” 

A. Magidenko, 
K. Didenko, N. Lāce, 
E.Gaile-Sarkane 

Latvijas 2009.-
2010. 

IZM-RTU 
projekts  
 

„Riska kapitāls un uz 
inovāciju vērsta 
uzņēmējdarbība Latvijā: 
attīstību ietekmējošo faktoru 
novērtējums” 

N. Lāce,  
E. Gaile-Sarkane, 
Z. Sundukova, 
K. Ketners, 
G. Ciemleja, 
T. Laizāns 

Latvijas 2008. 

FLPP-2010/6 
projekts 

„Vispārējo izmaksu sadales 
funkcionālās sistēmas 
pielāgošana IT sakņotai 

N. Lāce Latvijas 2010. 



25 

biznesa procesu vadībai 
MVU un mikrouzņēmumos” 

RTU projekts 
ZP-2008/11 
 
 

„Intelektuālā kapitāla 
ietekmes uz mazo un vidējo 
komersantu inovatīvo 
uzvedību un ilgtspējīgu 
attīstību novērtējums” 

N. Lāce, 
Z. Sundukova, 
K. Kozlovskis, 
K. Ketners, 
G. Ciemleja, 
N. Koleda 

Latvijas 2008.-
2009. 

LLP, 
ERASMUS, IP 
(4 projekti) 
(pēdējai: RTU-
ERA-IP-2009-
LV-0006) 

„Making business work in 
the New Europe” 

N. Lāce, 
E. Gaile-Sarkane, 
T. Laizāns, 
K. Kozlovskis 

starp-
tautisks 

2006.– 
2010. 

LLP, LdV, TOI  
LLP-LdV-TOI-
2008-LT-0021-
17 

Sustainability and social 
responsibility through 
learning in SME 

E. Gaile-Sarkane, 
N. Lāce, G. Ciemleja 

starp-
tautisks 

2008. – 
2010. 

 
 Dažas no nozīmīgākajām publikācijām finanšu jomā (2009.–2010.):  

1. Titko, J. Lace, N. Performance Measures for a Business Unit in Latvian Retail Banking 
//The 6th International Scientific Conference “Business and Management 2010”. – 
Selected Papers, May 13 – 14, 2010. – Vilnius: VGTU Publishing House “Technika”, 
2010. – pp. 255 -262. – ISSN 2029-4441 – (ISI Web of Knowledge) 

2. Koleda, N., Lace, N. G. Ciemleja Quantitative harmonious model of sustainability factors: 
measuring contribution of financial viability //The 6th International Scientific Conference:    
“Business and Management 2010”, 2010. May, Lithuania, Vilnius – Vilnius: Technika, 
2010, 104.-111.pp. (ISI Web of Knowledge) 

3. Lace N., Sundukova N. Company’s standards for financial soundness indicators//The 6th 
International Scientific Conference:    “Business and Management 2010”, 2010. May, 
Lithuania, Vilnius – Vilnius: Technika, 2010, 112.-117.pp. (ISI Web of Knowledge) 

4. Bistrova, J., Lace, N. Ownership Structure in CEE Companies and its Influence on Stock 
Performance //Economics and Management. – Nr.15, 2010, 880.-886. pp. – ISSN 1822-
6515. – (EBSCO) 

5. Titko, J., Lāce, N. Customer Satisfaction and Loyalty in Latvian Retail Banking // 
Economics and Management. – Nr.15, 2010, 1031-1038 pp. – ISSN 1822-6515. – 
(EBSCO) 

6. Koleda, N., Lace, N. Dynamic Factor analysis of financial viability of Latvian service 
sector companies. Economics and Management. – Nr.15, 2010, 620.-626. pp. – ISSN 
1822-6515. (EBSCO) 

7. Ciemleja G., Lāce N. Sociālā kapitāla loma uzņēmuma aktīvu pārvaldībā // RTU 
zinātniskie raksti, 3. sērija. Ekonomika un uzņēmējdarbība. 19. sējums. – Rīga: RTU, 
2009. – 18. –27. lpp.- (EBSCO) 

8. Koleda, N., Lace, N. Analysis of financial viability in the context of company’s 
sustainability. // RTU zinātniskie raksti, 3. sērija. Ekonomika un uzņēmējdarbība.  
19. sējums. – Rīga: RTU, 2009. – 53. –62. lpp. (EBSCO) 

9. Laizans, T., Lāce N. Riska Kapitāla Attīstību Ietekmējošie Faktori: Latvijas un Eiropas 
Valstu Salīdzinājums = Factors Affecting Venture Capital Development: Comparing 
Latvia and European Markets // 50th International Scientific Conference of Riga 
Technical University: RTU FEEM Scientific Conference on Economics and 
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Entrepreneurship (SCEE’2009). – Conference Proceedings, 2009, 15-16 October. – Riga: 
RTU Publishing House, 2009. – 13 p. – ISBN 978-9984-32-173-8 (CD) 

10. Laizans, T., Lāce N. Alternatīvo Finanšu Instrumentu Attīstība Latvijā = Development of 
Alternative Finance in Latvia // 50th International Scientific Conference of Riga Technical 
University: RTU FEEM Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship 
(SCEE’2009). – Conference Proceedings, 2009, 15-16 October. – Riga: RTU Publishing 
House, 2009. – 11 p. – ISBN 978-9984-32-173-8 (CD). 

11. Koleda N., Lace N. Indicators of Financial Stability of Non-Financial Companies // 50th 

International Scientific Conference of Riga Technical University: RTU FEEM Scientific 
Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2009). – Conference 
Proceedings, 2009, 15-16 October. – Riga: RTU Publishing House, 2009. – 10 p. – ISBN 
978-9984-32-173-8 (CD) 

12. Titko, J., Lāce, N. The competency framework for the bank employee in Latvia // 50th 
International Scientific Conference of Riga Technical University „RTU FEEM Scientific 
conference on Economics and Entrepreneurship”. – Conference proceedings, October 15-
16, 2009. – Riga: RTU Publishing, 2009. – p. 9. - ISBN 978-9984-32-173-8 (CD) 

13. Ciemleja G., Lāce N. Uzņēmuma sociālā kapitāla pārvaldība = Managing of an enterprise-
related social capital // 50th International Scientific Conference of Riga Technical 
University: RTU FEEM Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship 
(SCEE’2009). – Conference Proceedings, 2009, 15-16 October. – Riga: RTU Publishing 
House, 2009. – 10 p. – ISBN 978-9984-32-173-8 (CD) 

14. Challenges of an Enterprise Performance Management within its Life Cycle/ G.Ciemleja, 
N.Lace// KSI Transactions on Knowledge Society / Knowledge Society Institute. - ISSN 
1313-4787. - Vol. 4, 28-31 pp. 

15. Titko, J., Lāce, N. Valuation of a Commercial Bank in Emerging Markets: Case of Latvia 
// VII International scientific conference “Management and Engineering’ 09”, June 22-24, 
2009. – Sozopol: Technical University –Sofia, 2009. - pp. 364-374  

16. Ciemleja G., Lāce N. SME performance management using life cycle stage concept // 
Мировая экономика и бизнес-администрирование. 5-я международная научно-
практическая конференция, May 28-30, 2009, Belarus, Minsk. – pp. 119 -127. - ISBN 
985-479-525-086-0. 

17. Capital management during liquidity crunch: Baltic States in the context of CEE equity 
markets / N. Lace, J. Bistrova // "Challenges of Europe: Financial Crisis and Climate 
Change" Eighth International Conference  Challenges of Europe Proceedings: PDF on CD 
ROM with full papers, May 21-23, 2009, Split-Bol, Croatia – CD.- 145 – 156 p. – ISSN 
1847-4497  

18. Финансовый кризис: взгляд на банковский сектор Латвии / N.Lace, J.Titko//Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. – No.87, 2009. – pp.76-85- ISSN 
1899-3192 

19. Development of comparative - quantitative measures of financial stability / N. Koleda,  
N. Lace//Economics and Management. - No.14, 2009. - 78-84 pp.- (EBSCO) 

20. Relevance of fundamental analysis on the Baltic equity market / Julia Bistrova, Natalja 
Lace// Economics and Management. - No.14, 2009. - 132-137 pp. - (EBSCO) 

 
Programmā iesaistītie pasniedzēji ne tikai aktīvi piedalās starptautiskajās konferencēs un 
semināros ar referātiem, bet arī piedalās konferenču un semināru organizēšanā Rīgas 
Tehniskajā universitātē un citās augstskolās Baltijā un Austrumeiropā.  

2009. gada 16. septembrī, Rīgā, Lejupes ielā 15 notika informatīvais seminārs „Sociālā un 
klientu kapitāla pārvaldība poligrāfijas uzņēmumā” 32 Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu 
asociācijas (LPUA) biedriem, semināru vadīja G. Ciemleja un N. Lāce. 
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Prof. N. Lāce ir Latvijas Universitātes doktorantūras skolas „Cilvēka kapacitāte un mācīšanās 
dzīvei dažādību iekļaujošos kontekstos” vadības padomes locekle (LU Senāta 27.04.2009. 
lēmumu Nr. 239). 

2010. g. sadarbībā ar Kauņas tehnoloģijas universitāti un Brno Tehnoloģijas universitāti RTU 
organizētajā konferencē „ICEM’2010” programmas akadēmiskais personāls aktīvi piedalījās 
konferences organizēšanā un vadīšanā: 

- prof. E. Gaile-Sarkane – orgkomitejas priekšsēdētāja, Menedžmenta sekcijas 
vadītāja;  

- prof. N. Lāce – orgkomitejas locekle, Finanšu sekcijas vadītāja; doc. K. 
Kozlovskis – Finanšu sekcijas zinātnisko rakstu recenzents, Dr. N. Fiļipoviča – 
Finanšu sekcijas zinātnisko rakstu recenzente; prof. K. Ketners orgkomitejas 
loceklis. 

2010. g. Viļņas Gediminas Tehniskās universitātes organizētajā konferencē „Business and 
management’2010”: prof. N. Lāce – programmas komitejas locekle, Finanšu sekcijas vadītāja, 
zinātnisko rakstu recenzente; prof. E. Gaile-Sarkane – zinātnisko rakstu recenzente; 
K. Kozlovskis – Finanšu sekcijas zinātnisko rakstu recenzents, Dr. N. Fiļipoviča – Finanšu 
sekcijas zinātnisko rakstu recenzente. 

ERASMUS Intensīvās Programmas īstenošanā 2009. –2010. g. piedalījās; prof. N. Lāce, prof. 
E. Gaile-Sarkane, doc. K.Kozlovskis, T. Laizāns. Programmas pasniedzēji nodrošināja tēmu 
„Financing Business” un „New Product Development” pasniegšanu.  

2010. g. prof. N. Lāce, prof. E. Gaile-Sarkane, asoc. prof. Z. Sundukova piedalījās pētījuma 
braucienā Brno Tehnoloģijas universitātē saskaņā ar Čehijas Republikas Izglītības ministrijas 
piešķirto grantu.  

Šādas aktivitātes nodrošina programmā iesaistītajam akadēmiskajam personālam augstu 
kvalifikāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu studējošajiem nepieciešamo pētniecības 
iemaņu, teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi. 

 
8.3. Studiju programmā iesaistīto zinātņu doktoru atbilstība studiju programmas 
zinātnes nozarei 
 
Programmā iesaistītie pasniedzēji ar doktora grādu ekonomikā veic pētījumus un publicē 
pētījuma rezultātus uzņēmējdarbības finanšu vadības sfērā. Tie ir: prof. N. Lāce, 
asoc. prof. Z. Sundukova, prof. K. Ketners, doc. K. Kozlovskis, vieslektore Dr. 
N. Filipoviča.  

Programmā iesaistīto pasniedzēju uzdevums nodrošināt programmas studējošajiem 
pietiekamas teorētiskas zināšanas uzņēmējdarbības finanšu vadības jomā, kā arī ar to 
saistītajās jomās. 
Par studiju programmā iesaistīto zinātņu doktoru atbilstību studiju programmas zinātnes 
nozarei liecina personāla dzīves un darba gājumu apraksts (10. pielikums). 
 
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. 
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Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek ar doktorantūras palīdzību. Apmācības un 
kvalifikācijas celšana notiek akadēmiskam personālam piedaloties konferencēs un semināros, 
mācoties dažādos kursos, ņemot dalību citu organizāciju darbā, veicot praktisko darbu kā 
konsultanti.  
 

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 
Programma „Uzņēmējdarbības finanses” tiek realizēta kā maksas programma. Studiju maksa 
2009./2010. mācību gadā bija Ls 1000,- pilna laika klātienes un neklātienes studijām. 
Programmas administrācija neplāno paaugstināt studiju maksu.  

Programma tiek realizēta IEVF telpās Meža1/7 , ir pieejamas: 
- Auditorijas ar multimediju; 
- Datorzāles; 
- Metodiskais kabinets; 
- RTU Zinātniskā bibliotēka. 

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

Tiek papildināta biroja tehnika, iegādāta mācību literatūra, datori mācību procesa vajadzībām; 
ir videokonferences iekārtas, interaktīvā tāfele un tiek veiktas citas aktivitātes. Pašlaik 
Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras rīcībā ir 123 datori, programmas 
pasniedzēji arī izmanto portatīvos datorus. Mācību metodiskajā kabinetā studenti var 
iepazīties ar jaunākiem periodiskiem izdevumiem, statistikas materiāliem, grāmatām, 
konferenču materiāliem par ekonomikas un uzņēmējdarbības jautājumiem. 

 
10. Ārējie sakari 

 
10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 
Programmas administrācija īsteno sadarbību ar LR Poligrāfijas uzņēmumu asociāciju; A/S 
„Reklāmdruka”, SIA CE Services, SIA Kurzemes sēklas, SIA Grāmatvedība & Projekti, 
Boutique hotel „Ainavas”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), SIA FMS 
Software. Tiek īstenota sadarbība arī ar Rīgas Fondu biržu. Profesore Natalija Lāce ir studentu 
darbu konkursu novērtēšanas komisijas eksperte. Programmas pārstāvji piedalās studentu 
darbu Open mind konkursa komisijas darbā. A/S Swedbanka nodrošina mācību procesu ar 
vieslekcijām. 
Plānots nākotnē noslēgt vēl vairākas vienošanās par sadarbību ar ieinteresētājiem 
uzņēmumiem. 
Galvenās sadarbības jomas un aktualitātes: 

- izzināt speciālistu sagatavošanas nepieciešamību, 
- izzināt risināmo problēmu klāstu uzņēmumos, lai piedāvātu tās maģistra darba tēmās, 
- profesionāļu (uzņēmumu speciālistu) iesaistīšana studiju procesā. 

 
10.2. Sadarbība ar ārvalstu augstskolām līdzīgu studiju programmu īstenošanā 
 
Programmā iesaistītie pasniedzēji ļoti aktīvi sadarbojas ar ārzemju augstskolu kolēģiem: 

- Maskavas Elektroniskās Tehnikas institūtu (MIET) (Krievija) – maģistra programma 
„Finanšu vadība”; 
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- Viļņas Gediminas Tehnisko universitāti – maģistra programmas „Uzņēmējdarbības 
vadība” specializācija „Finanšu inženirings”; 

- Kauņas Tehnoloģisko universitāti – maģistra programmas „Uzņēmējdarbības vadība” 
specializācija „Finanšu vadība”; 

- Mykolas Romeris universitāti (Lietuva) – maģistra programma „Finanšu tirgi”, 
- Brno Tehnoloģisko universitāti (Čehijas Republika) – maģistra programmas 

„Uzņēmējdarbības vadība” specializācija „Finanšu vadība”; 
- Londonas Dienvidkrasta universitāti (UK) – maģistra programma „Starptautiskās 

finanses”; 
- Northumbria universitāti (UK) – maģistra programma „Grāmatvedība un finanses”; 

maģistra programmas „Bizness” specializācija „Finanšu vadība”. 
 

Šīs saites tiek nostiprinātas ar sadarbības līgumiem. 2010. g. ir parakstīts jauns sadarbības 
līgums ar Ukrainas Bankas Akadēmiju, Sumi. (12. pielikums, p.12.8.). 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. 

Sadarbība ir ar mācībspēkiem, kas pasniedz priekšmetus finanšu un uzņēmējdarbības vadības 
jomā: Tallinas Tehnoloģiskajā universitātē (Igaunija), Wroclaw Ekonomikas universitātē 
(Polija), Sofijas Tehniskajā universitātē, Mykolas Romeris universitātē (Lietuva), 
Ekonomikas universitātē Prāgā, Pardubice Universitātē, Tomasa Bata universitātē, Brno 
Tehnoloģiskajā universitātē (Čehijas Republika), Slovākijas Tehniskajā universitātē 
(Slovākija), Leeds Metropolitan universitātē (UK), Helsinki Metropolitan universitātē 
(Somija) u.c.  

Tika izveidota sadarbība ar ārvalstu augstskolām arī zinātnisko projektu ietvaros.  

Profesori Nataļja Lāce un Konstantīns Didenko aktīvi piedalās NICE Network (New 
Initiatives and Challenges in Europe), kas apvieno 35 partneraugstskolas 
(www.nicenetwork.eu).  
 
Maģistra akadēmiskās studiju programmas „Uzņēmējdarbības finanses” studenti pagaidām 
nav piedalījušies starptautiska mēroga pasākumos vai starptautiskās studentu apmaiņas 
programmās (pirmā uzņemšana studiju programmā notika 2007./08. studiju gadam). 
2010. m. g. programmas studenti piedalījās kā klausītāji ES intensīvajā programmā "Making 
Business Work in the New Europe”.  

Studiju programma ir izveidota ņemot vērā līdzīgo programmu īstenošanas praksi citās 
Eiropas Savienības dalībvalstu augstskolās (piemēram, Ghent University (Beļģija); Vlerick 
Leuven Gent Management School (Beļģija); Bristol University (Lielbritānija); Northumbria 
University (Lielbritānija), kā arī tika ņemta vērā citu partner augstskolu pieredze, t.sk. Brno 
University of Technology (Čehijas Republika); Vilnius University; Vilnius Gediminas 
Technical University; Kaunas University of Technology (Lietuva), London South bank 
University (Lielbritānija)). 

Šīs programmas tika izvēlētas salīdzināšanai, pamatojoties uz studiju līmeni. Pēc iegūstamā 
grāda līdzīgo akreditēto un licencēto neakreditēto akadēmisko maģistra studiju programmu 
Latvijā nav. Tika realizētas profesionālās maģistra studiju programmas: Latvijas Universitātē 
„Finanšu ekonomika”, Banku augstskolā „Finanses” un „Starptautiskās finanses un banku 
darbība”.  
 
Programmu studiju rezultātu, vispārējā satura, struktūras un apjoma salīdzinājums dots 
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11. pielikumā. 
Salīdzinot minētās programmas, var izdarīt sekojošus secinājumus: programmas paredz 
līdzīgo priekšmetu apgūšanu ekonomikas un vadīšanas jomā, pētījuma metodēs; padziļināto 
zināšanu apgūšanu finanšu vadības jomā. 
 

11. Rīcība studiju programmas likvidācijas gadījumā 
 
Studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošiem būs iespēja turpināt studijas akreditētā 
RTU akadēmiskā maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana” (programma 
akreditēta līdz 31.12.2015.) 
 

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 programmā „Uzņēmējdarbības finanses”, tika noteikts 
studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo vietu vērtējums, kas dots 12. tabulā. 

12. tabula  
Studiju programmas stipro un vājo pušu vērtējums 

Stiprās vietas Vājās vietas 
Studenti:  

 iegūstama kvalitatīva izglītība;  
 labas karjeras iespējas; 
 iespējās tālāk turpināt izglītību 

doktora studijās. 

Studenti: 
 dažiem studentiem nepietiekošas 

priekšzināšanas atsevišķos mācību 
priekšmetos un angļu valodā; 

 spiesti apvienot mācības ar darbu 
finansiālo apstākļu dēļ. 

Studiju process: 
 ar praktiskiem piemēriem Latvijā 

papildināti studiju kursi; 
 pietiekoša apgāde ar mācību 

literatūru svešvalodās; 
 ir iegādātas licences lietišķai spēlei 

CESIM; ir tiesības izmantot 
grāmatvedības programmu 
APVĀRSNIS mācību procesā; 

 laba materiālā bāze un auditoriju 
tehniskais aprīkojums. 

Studiju process: 
 nav pietiekamā daudzumā pieejama 

mācību literatūra latviešu valodā. 
 

Akadēmiskais personāls: 
 motivēts un profesionāli kvalificēts 

personāls. 

Akadēmiskais personāls: 
 mācībspēku vecuma struktūra. 

Pārējie faktori: 
 lietišķas saites ar darba devējiem; 
 lietišķas saites ar ārvalstu 

augstskolām. 

Pārējie faktori: 
 nepietiekoša aktivitāte līdzekļu 

piesaistīšanai no ārpuses 
 nepietiekoša aktivitāte programmas 

popularizēšanā 
Iespējas Draudi 

Maģistra darbu izstrādes piesaiste nozares 
problēmu risināšanai, ko piedāvā valsts 

Nav budžeta vietu. 
Sīva konkurence izglītības tirgū. 
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institūcijas, nozaru asociācijas un 
uzņēmumi. 

Krīzes situācija Latvijas ekonomikā. 

Studiju programmas attīstības plāns ir izveidots pamatojoties uz stipro un vājo pušu 
vērtējumu: 
1. Studējošo skaita palielināšana: 

- aktīvi popularizēt augstākās izglītības priekšrocības un reklamēt iespējas studēt tieši 
akadēmiskā maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības finanses”; 

- sekot studentu sekmībai un saglabāt situāciju kāda bijusi līdz šim; 
- pastiprināt atgriezenisko saiti, izmantojot ik semestra aptaujas pēc mācību 

priekšmetu gala pārbaudījumiem. 
2. Programmas satura pilnveidošana: 

- veikt regulāras darba devēju un absolventu aptaujas par programmā apgūtā noderību 
profesionālā darbā; 

- veicināt studiju procesa internacionalizācijas paņēmienu ieviešanu; 
- regulāri pārskatīt mācību priekšmetu programmas. 

3. Akadēmiskā personāla sastāva kvalitatīvā pilnveidošana: 
- atbalstīt akadēmiskā personāla zināšanu un prasmju papildināšanu semināros un 

kursos par nozares jautājumiem; 
- veicināt pasniedzēju stažēšanos ārvalstu augstskolās; 
- aktivizēt darbu ar doktorantiem. 

4. Pētnieciskā darba mērķtiecīgā veicināšana: 
- sekmēt pasniedzēju uzstāšanos dažādās konferencēs, zinātnisko rakstu publicēšanu 

augsti vērtējamos izdevumos; 
- aktivizēt projektu pieteikumu iesniegšanu. 

5. Studiju materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma uzlabošana: 
- iespēju robežās papildināt fondu ar jaunākām mācību grāmatām; 
- pilnveidot izdales materiālus; 
- veicināt mācību līdzekļu publicēšanu latviešu valodā. 

6. Stabilas sadarbības ar ārējām organizācijām attīstīšana: 
- paplašināt zinātnisko un metodisko sadarbību ar Latvijas un ārvalstu augstskolām; 
- turpināt un pilnveidot sadarbību ar darba devējiem; 
- regulāri analizēt sadarbības rezultātus. 

 
 

2010. gada 7. jūnijā 
RTU IEVF Studiju programmas „Uzņēmējdarbības finanses” 
direktore, Dr.oec., profesore   

N. Lāce 
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1. pielikums 
Akadēmiskā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības finanses” 

 
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte 
Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts 

Studiju programma apstiprināta RTU Senātā sēdē 
2006.g.30.oktobrī, prot. Nr.508 
 
Grozījumi programmā apstiprināti RTU Senāta sēdē 
2010. gada 31. maijā, lēmumu Nr. 541. 
Mācību prorektors      
 
 
     ...............................................................U.Sukovskis 

 
 

STUDIJU PROGRAMMA 
 

Programmas nosaukums: Uzņēmējdarbības finanses 
Business Finance 
Финансы предпринимательства 

Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
Izglītības klasifikācijas kods: 45345 
Iepriekšēja izglītība: sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā vai vadībzinātnē vai 

augstākā profesionālā izglītība studiju programmās, kurās ir 
ietverta nosaukto bakalaura studiju programmu obligātā daļa 
(bez bakalaura darba) ne mazāk kā 70 kredītpunktu apjomā 

Studiju apjoms: 80 kredītpunkti 
Īstenošanas forma: pilna un nepilna laika studijas 
Nominālais studiju ilgums: 2 gadi pilna laika un 2,5 gadi nepilna laika studijām 
Iegūstāmais grāds: sociālo zinātņu maģistrs uzņēmējdarbības finanšu vadībā 
Programmas akreditācija:  
Programmas direktore: prof. N.Lāce 
 Studiju programmas šifrs IMF0
 Uzņemšana ar 2007./2008.m.g.  

 
A. OBLIGĀTĀ DAĻA 35 KP  
1. Ekonomikas teorija  4 KP 
2. Finanšu tirgi un investīcijas  4 KP 
3. Finanšu inovācijas  4 KP 
4. Finanšu pārskati  4 KP 
5. Korporatīvās finanses  3 KP 
6. Finanšu riski   3 KP 
7. Mūsdienu problēmas mārketingā un stratēģiskā vadīšanā  4 KP 
8. Ekonomisko procesu prognozēšana  4 KP 
9. Mūsdienu pētījuma metodes: teorija un prakse  4 KP 
10. Darba aizsardzības pamati  1 KP 
B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES STUDIJU PRIEKŠMETI      21 KP  
1. Programmas kopējie priekšmeti  6 KP    
1.1. Nodokļu plānošana uzņēmumā   3 KP 
1.2. Finanšu resursi   3 KP 
1.3. Banku darbības aktuālās problēmas   3 KP  
1.4. Finanšu pakalpojumu mārketings   3 KP 
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2. Specializēšanās virzienu priekšmeti 11 KP   
Specializācijas virziens: finanšu vadīšana 11 KP   
2.1. Finanšu analīze un plānošana   4 KP 
2.2. Vadības grāmatvedība un projektu analīze   4 KP 
2.3. Stratēģiskā finanšu vadīšana   3 KP 
Specializācijas virziens: finanšu ekonomika 11 KP   
2.4. Finanšu instrumenti   3 KP 
2.5. Vērtspapīru analīze un portfeļu vadīšana   4 KP 
2.6. Finanšu ekonometrija   4 KP 
3. Humanitārie, sociālie un pedagoģijas priekšmeti 4 KP  
3.1. Psiholoģija   2 KP 
3.2. Pedagoģija  2 KP 
3.3. Organizāciju psiholoģija  2 KP 
3.4. Komerctiesības  3 KP 
3.5. Ētika  2 KP 
3.6. Eiropas klasiskā filozofija  2 KP 
3.7. Biznesa socioloģija  2 KP 
3.8. Korporatīvā sociālā atbildība  3 KP 
   
C. BRĪVĀS IZVĒLES DAĻA 4 KP  
D. MAĢISTRA DARBS 20 KP  

KOPĀ 80 KP  
 
Programma akceptēta IEF Domes sēdē 2006.gada 9.oktobrī, prot. Nr. 104. 
 
Programma izskatīta Vadības un administrēšanas nozares studiju programmu komisijā 
2006.gada 31. augustā. 
 
 
Grozījumi programmā akceptēti IEVF Domes sēdē 2010. gada 10. maijā, prot. Nr. 31. 
 
Priekšsēdētājs  R.Počs 
 

 
Grozījumi programmā izskatīti Vadības un administrēšanas nozares studiju programmu 
komisijā 2010.gada 30.aprīlī, prot. Nr. 9. 
 
Priekšsēdētājs  J.Ķipsna 
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2.pielikums 
Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības finanses” STUDIJU 

PLĀNS pilna laika studijām 
Studiju semestris Priekšmets Apjoms 

1. 2. 3. 4. 
A. OBLIGĀTĀ DAĻA 35KP   20KP 9KP 6KP  
1. Ekonomikas teorija   4KP x    
2. Finanšu tirgi un investīcijas   4KP x    
3. Finanšu inovācijas   4KP x    
4. Finanšu pārskati   4KP x    
5. Korporatīvās finanses   3KP x    
6. Finanšu riski    3KP  x   
7. Mūsdienu problēmas mārketingā un 
stratēģiskā vadīšanā 

  4KP   x  

8. Ekonomisko procesu prognozēšana   4KP  x   
9. Mūsdienu pētījuma metodes: teorija un 
prakse 

  4KP  x x  

10. Darba aizsardzības pamati   1KP x    
B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES STUDIJU 
PRIEKŠMETI     

21KP       

1. Programmas kopējie priekšmeti  6KP    3KP 3KP  
1.1. Nodokļu plānošana uzņēmumā   3KP  x   
1.2. Finanšu resursi   3KP  x   
1.3. Banku darbības aktuālās problēmas   3KP   x  
1.4. Finanšu pakalpojumu mārketings   3KP   x  
2. Specializēšanās virzienu priekšmeti 11KP    4KP 7KP  
Specializācijas virziens: finanšu vadīšana  11KP      
2.1. Finanšu analīze un plānošana   4KP  x   
2.2. Vadības grāmatvedība un projektu 
analīze 

  4KP   x  

2.3. Stratēģiskā finanšu vadīšana   3KP   x  
Specializācijas virziens: finanšu 
ekonomika 

 11KP      

2.4. Finanšu instrumenti   3KP   x  
2.5. Vērtspapīru analīze un portfeļu 
vadīšana 

  4KP   x  

2.6. Finanšu ekonometrija   4KP  x   
3. Humanitārie, sociālie un pedagoģijas 
priekšmeti 

4KP    4KP   

3.1. Psiholoģija    2KP  x   
3.2. Pedagoģija   2KP  x   
3.3. Organizāciju psiholoģija   2KP  x   
3.4. Komerctiesības   3KP  x   
3.5. Ētika   2KP  x   
3.6. Eiropas klasiskā filozofija   2KP  x   
3.7. Biznesa socioloģija   2KP  x   
3.8. Korporatīvā sociālā atbildība   3KP  x   
        
C. BRĪVĀS IZVĒLES DAĻA 4KP      4KP 
       x 
D. MAĢISTRA DARBS 20KP     4KP 16KP 

      x x 
KOPĀ: 80KP   20KP 20KP 20KP 20KP
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3.pielikums 
Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības finanses” STUDIJU 

PLĀNS nepilna laika studijām 
Studiju semestris Priekšmets Apjoms 

1. 2. 3. 4. 5. 
A. OBLIGĀTĀ DAĻA 35KP   16KP 13KP 6KP   
1. Ekonomikas teorija   4KP x     
2. Finanšu tirgi un investīcijas   4KP x     
3. Finanšu inovācijas   4KP  x    
4. Finanšu pārskati   4KP x     
5. Korporatīvās finanses   3KP x     
6. Finanšu riski    3KP  x    
7. Mūsdienu problēmas mārketingā un 
stratēģiskā vadīšanā 

  4KP   x   

8. Ekonomisko procesu prognozēšana   4KP  x    
9. Mūsdienu pētījuma metodes: teorija un 
prakse 

  4KP  x x   

10. Darba aizsardzības pamati   1KP x     
B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES STUDIJU 
PRIEKŠMETI     

21KP     
 

  

1. Programmas kopējie priekšmeti  6KP    3KP 3KP   
1.1. Nodokļu plānošana uzņēmumā   3KP  x    
1.2. Finanšu resursi   3KP  x    
1.3. Banku darbības aktuālās problēmas   3KP   x   
1.4. Finanšu pakalpojumu mārketings   3KP   x   
2. Specializēšanās virzienu priekšmeti 11KP     7KP 4KP  
Specializācijas virziens: finanšu vadīšana  11KP       
2.1. Finanšu analīze un plānošana   4KP   x   
2.2. Vadības grāmatvedība un projektu 
analīze 

  4KP    x  

2.3. Stratēģiskā finanšu vadīšana   3KP   x   
Specializācijas virziens: finanšu 
ekonomika 

 11KP       

2.4. Finanšu instrumenti   3KP   x   
2.5. Vērtspapīru analīze un portfeļu 
vadīšana 

  4KP    x  

2.6. Finanšu ekonometrija   4KP   x   
3. Humanitārie, sociālie un pedagoģijas 
priekšmeti 

4KP      4KP  

3.1. Psiholoģija    2KP    x  
3.2. Pedagoģija   2KP    x  
3.3. Organizāciju psiholoģija   2KP    x  
3.4. Komerctiesības   3KP    x  
3.5. Ētika   2KP    x  
3.6. Eiropas klasiskā filozofija   2KP    x  
3.7. Biznesa socioloģija   2KP    x  
3.8. Korporatīvā sociālā atbildība   3KP    x  
         
C. BRĪVĀS IZVĒLES DAĻA 4KP      4KP  
       x  
D. MAĢISTRA DARBS 20KP      4KP 16KP 

       x x 
KOPĀ: 80KP   16KP 16KP 16KP 16KP 16KP 



36 

4.pielikums 
Maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības finanses” studiju priekšmetu 

anotācijas 
 

Studiju priekšmetu anotācijas 
 
 
A. OBLIGĀTĀ DAĻA 
 
IET510 Ekonomikas teorija 
Ekonomikas teorijas priekšmets. Pieprasījuma un piedāvājuma teorija. Elastība. Patērētāja 
izvēles teorija. Patērētāja līdzsvars. Ražošanas un izmaksu teorija. Tirgus struktūra: pilnīga 
konkurence, monopolkonkurence, oligopols, pilnīgs monopols. Sabiedriskās izvēles un 
labklājības teorijas. Fiskālā un monetārā politika. Starptautiskā, tirdzniecības un finanšu 
problēmas. Ekonomiskās izaugsmes teorijas. Ekonomiskā integrācija globalizācijas laikmetā. 
Inflācijas un nodarbinātības problēmas. 
 
IEU511 Finanšu tirgi un investīcijas  
Šajā kursā tiek aplūkoti investīciju jēdziens, finanšu investīciju būtība un veidi, kā arī tiek 
analizēti finanšu tirgu funkcionēšanas principi, īpatnības, apgrozāmie instrumenti, problēmas 
un loma ekonomikā. Kursa beigās pievērsta uzmanība finanšu portfeļa veidošanas un 
vadīšanas problēmām. 
 
IEU523 Finanšu inovācijas 
Šajā priekšmetā tiek aplūkotas šādas problēmas: finanšu inovāciju būtība un rašanās 
priekšnosacījumi; jaunie finanšu produkti; finanšu inženierijas risinājumi, instrumenti un 
metodoloģija; izmaiņas finanšu institūciju praksē. 
 
IEU525 Finanšu pārskati 
Šajā priekšmetā tiek aplūkotas šādas problēmas: finanšu pārskatu sagatavošanas principi; 
finanšu uzskaites modeļi pasaules praksē; finanšu uzskaites standartizācija nacionālajā, 
reģionālajā un starptautiskajā līmenī; Latvijas un starptautisku grāmatvedības standartu 
atspoguļošana finanšu pārskatos; dažādu nozaru finanšu pārskatu īpatnības. 
 
IUE596 Korporatīvās finanses 
Šajā priekšmetā tiek aplūkota kapitālsabiedrības finanšu pārvaldība, tās principi, metodes, 
paņēmieni un instrumenti; finanšu, investīciju un operatīvas darbības lēmumi. 
 
IEU520 Finanšu riski 
Šajā priekšmetā tiek aplūkoti uzņēmumu finanšu pārvaldībā pastāvošie riski (tirgus riski, 
kredītriski, procentu riski, likviditātes riski, operacionālie un citi riski), finanšu risku 
novērtēšanas un vadīšanas principi un metodes. 
 
IEU521 Mūsdienu problēmas mārketingā un stratēģiskā vadīšanā 
Priekšmets ir veltīts finanšu mārketinga un stratēģiskās vadības jautājumiem mūsdienu 
dinamiskajā tirgū globalizācijas apstākļos. Kursa ietvaros tiek aplūkoti galvenie stratēģiskās 
vadības jautājumi, uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas problēmas, stratēģiskās 
analīzes metodes u.c. aktuāli jautājumi. Liela uzmanība tiek veltīta stratēģiskā mārketinga 
problēmām un iespējamajiem risinājumiem, izmantojot vispārzināmos mārketinga 
instrumentus. Pēc kursa apgūšanas studentiem ir jāprot identificēt un analizēt 
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problēmsituācijas tirgū, kā arī piedāvāt vislabākos stratēģiskos risinājumus. Priekšmetā tika 
integrēta lietišķā spēle Cesim Global Challenge 
 
IUE589 Ekonomisko procesu prognozēšana 
Priekšmeta mērķi, uzdevumi. Uzņēmuma ekonomiskie procesi kā prognozēšanas objekti. 
Prognozēšanas veidi un metodes. Ekonomiskā prognozēšana kā ekonomisko procesu 
plānošanas pamats. Ekonomiskās prognozēšanas precizitāte. Prognozēšanas objektu 
klasifikācija. Statistiskas un ekspertmetodes prognozēšanā. Ekonomiskās prognozēšanas 
organizācija un verifikācija. 
 
IEU524 Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse 
Šajā priekšmetā tiek diskutētas šādas problēmas: uzņēmējdarbības finanšu vadības un 
vadībzinātnes pētījumu būtība; literatūras lasīšanas un recenzēšanas metodes; pētījuma 
struktūras formulēšana; pētījumu psiholoģija un pieejas. Studentiem ir jāvāc informācija, 
jāanalizē kvantitatīvie un kvalitatīvie dati, jāraksta un jāprezentē pētījumu rezultāti. 
 
IDA117 Darba aizsardzības pamati 
Valsts politika un prasības darba aizsardzībā. Darba vides kaitīgie un bīstamie faktori, to 
iedarbība uz cilvēka organismu un normēšanas principi. Pasākumi šīs iedarbības novēršanai 
vai samazināšanai. Ugunsdrošības pamati. 
 
B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES STUDIJU PRIEKŠMETI    
1. Programmas kopējie priekšmeti  
 
IMP521 Nodokļu plānošana uzņēmumā 
Nodokļu politikas pamatprincipi. Nodokļu administrēšanas principi. Nodokļu plānošanas 
iespējas starptautisko ekonomisko sakaru sistēmā. Nodokļu plānošanas un optimizācijas 
vispārējie principi. Zemo nodokļu valsts un teritoriju iespējas un tiesiskais regulējums. Tiešo 
nodokļu plānošana. Maksāšanas īpatnības un starptautiskie līgumi, plānošanas ierobežojumi 
un tiesiskais ietvars. Transferta cenu veidošana. Netiešo nodokļu plānošana. Nodokļu 
administrācijas informācijas apmaiņa un cīņa ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas. 
 
IUE518 Finanšu resursi 
Šajā priekšmetā tiek diskutētas šādas problēmas: komersantu darbības finansēšanas avoti 
dažādās dzīves cikla stadijās; pašu kapitāls; riska kapitāls; aizņemtā kapitāla avoti. Lēmumu 
pieņemšana maza uzņēmuma aktīvu finansēšanas avotu izvēlē. Risku novērtēšana. 
 
IUE527 Banku darbības aktuālās problēmas 
Šajā priekšmetā tiek diskutētas mūsdienu banku biznesa problēmas globalizācijas un 
informāciju tehnoloģiju attīstības kontekstā. Kurss ietver tādu jautājumu analīzi kā bankas 
novērtēšana, stratēģiskā plānošana, aktīvu un pasīvu pārvaldīšana, kapitāla pārvaldīšana, 
bankas darbības efektivitātes ekonomiskie un grāmatvedības rādītāji un banku darbības risku 
vadīšana.  
 
IUE522 Finanšu pakalpojumu mārketings 
Priekšmets ir veltīts finanšu pakalpojumu uzņēmuma un tā produktu mārketingam. Kursa 
ietvaros tiek izskatīti jautājumi, kas saistīti ar mārketinga teorijas un prakses izmantošanu 
finanšu tirgū dažādos mērogos (globālais tirgus, Eiropas Savienība, Baltijas valstis, Latvija) 
Kursā tiek iekļauti jautājumi par mērķa tirgu noteikšanu, segmentēšanu, patērētāju rīcību, 
konkurences priekšrocību veidošanu, jaunu produktu izstrādāšanu, pozicionēšanu u.tml. Īpaša 



38 

vērība tiek veltīta mārketinga instrumentu izmantošanas īpatnībām Latvijas finanšu 
pakalpojumu tirgū, pakalpojumu virzīšanas tirgū programmu izstrādei. 
 
2. Specializēšanās virzienu priekšmeti 
 
Specializācijas virziens: finanšu vadīšana 
 
IEU515 Finanšu analīze un plānošana 
Šajā priekšmeta tiek diskutēti šādi jautājumi: finanšu analīzes veidi, principi un metodes; 
finanšu rādītāju analīze; vadības lēmumi finanšu rādītāju uzlabošanai un uzņēmuma finanšu 
stabilitātes paaugstināšanai; finanšu pārskatu prognozēšana, budžeta veidošana. 
 
IEU 510 Vadības grāmatvedība un projektu analīze 
Priekšmets nodrošina konceptuālās un praktiskās iemaņas, kas ir nepieciešamas speciālo 
ekonomisko problēmu, ar kurām sastopas vadītājs, risināšanai. Priekšmets satur dažādas 
izmaksu uzskaites, novērtēšanas un sadales metodes, kā arī analīzes metodoloģiju (pasūtījumu 
procesu, normatīvu, balstītu uz aktivitātēm, izmaksu kalkulēšanu, bezzaudējuma analīzi), kas 
atbilst lēmumu pieņemšanai, plānošanai, analīzei un kontrolei. 

 
IUE702 Stratēģiskā finanšu vadīšana  
Detalizēti tiek aplūkoti investīciju un finanšu lēmumi; kapitālieguldījumu plānošanas process 
un kapitālieguldījumu plānošanas metodoloģijas pamatprincipi noteiktos un nenoteiktos 
apstākļos; kapitāla vērtība; kapitāla vērtības paaugstināšanas iespējas. 
 
Specializācijas virziens: finanšu ekonomika 
 
IEU514 Finanšu instrumenti 
Šajā priekšmetā studenti apgūst dažādus finanšu instrumentus (akcijas, parādzīmes, iespējas 
līgumi, biržā tirgotā garantija, ārpusbiržas un biržas nākotnes līgumi, mijmaiņas līgumi, 
valūta u.c.), to izmantošanas iespējas, to novērtēšanas un finanšu investīciju vadīšanas 
pamatus. 
 
IEU512 Vērtspapīru analīze un portfeļu vadīšana 
Šajā priekšmetā tiek aplūkoti tradicionāli un mūsdienīgi vērtspapīru analīzes veidi, 
vērtspapīru novērtēšanas koncepcijas teorētiskie aspekti, kā arī tradicionāla un mūsdienīga 
portfeļu vadīšanas metodoloģija. 
 
IĀS303 Finanšu ekonometrija 
Finanšu rādītāju laika rindu raksturojums, autoregresijas modeļi. Sezonalitātes analīze. Akciju 
tirgus nenoteiktība: autoregresija vispārējā un nosacījuma heteroskedastitāte, lietojot ARCH 
un GARCH modeļus. Parametru novērtēšanas metodes (maksimālās līdzības metode, 
nelineārā optimizācija). Datu reģistrācijas problēmas. Rezultātu interpretācija. Prognozēšana, 
izmantojot programmu paketi EViews. 
 
3. Humanitārie, sociālie un pedagoģijas priekšmeti 
 
HSP 484 Psiholoģija 
Psiholoģijas pamatjēdzieni. Psiholoģija kā zinātne, galvenie virzieni. Izpētes metodes. 
Psihiskie procesi. Cilvēku uzvedība. Personība. Pedagoģiskā saskarsme. 
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HSP 446 Pedagoģija 
Pedagoģija kā zinātne, tās struktūra. Pedagoģijas pamatjēdzieni. Audzināšana, pedagoģiskais 
process. Mācības, brīva un atbildīga, radoša kultūras personība. izziņas darbība mācībās. 
Vērtēšana, tās formas. Mūžizglītības aspekti pedagoģijā. 
 
HSP 489 Organizāciju psiholoģija 
Vadītāja psiholoģiskais raksturojums. Darbinieka psiholoģiskais raksturojums. Vadības 
psiholoģiskās teorijas. Organizāciju kultūra un tās līmeņi. Personāla atlase, efektīvu darba 
grupu veidošana. Organizāciju pilnveidošana. 
 
IUV 523 Komerctiesības 
Komersanta jēdziens un veidi. Komercdarbības formas. Sabiedrību dibināšana, reorganizācija 
un likvidācija. Komercpilnvaras un komersanta pārstāvība. Koncernu darbība. 
 
HFL 432 Ētika 
Dzīves pamatvērtības. Dzīves jēgas meklējumi. Sirdsapziņa cilvēka un cilvēces dzīvē. 
Mūžīgie pretstati: labais- ļaunais, dzīvība-nāve, brīvība-nebrīve, mīlestība-naids, ciešanas-
laime. Sava "Es" apzināšanās laikā un telpā. 
 
HFL 438 Eiropas klasiskā filozofija 
Ievads filozofijas problēmās. Senā grieķu filozofija (pirmssokrātiķi, Platons, Aristotelis un 
viņu sekotāji).Viduslaiku filozofija (Sv.Augustīns, Anselms, Abelārs, Akvīnas Toms, Duns 
Skots, Viljams Okams). Jaunlaiku filozofija (F.Bēkons, Hobss, Dekarts, Spinoza, Loks, 
Bērklijs, Hjūms). Vācu kriticisms (I.Kants) un absolūtais ideālisms (Hēgelis). 
 
HSP 488 Biznesa socioloģija 
Biznesa, uzņēmējdarbības galvenie sociālie priekšnosacījumi un likumsakarības. Biznesa kā 
sabiedrības sociālā institūta loma un attīstība. Uzņēmēja sociālais portrets. Sabiedrības 
sociālekonomiskā stratifikācija. 
 
IUV528 Korporatīvā sociālā atbildība  
Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) klasifikācija un novērtēšana, ieinteresēto grupu 
teorijas nozīme KSA, KSA elementi un iniciatīvas, KSA programmas ieviešana uzņēmumā, 
KSA prakse pasaulē, KSA prakse Latvijā. 
 
D. Maģistra darbs 
 
IEU002 Maģistra darbs 
Maģistra darba tēmu studenti izvēlas pirmā studiju gada beigās. Atbilstoši maģistra darba 
tēmai, konsultējoties ar zinātniskā darba vadītāju un programmas direktori, notiek pētījuma 
objekta, pētījuma metožu izvēle un aktuālo problēmu analīze. Bez atbilstoša akadēmiskā 
satura, maģistra darbam jāsatur: skaidri norādīti mērķi; literatūras analīze; ekonomiskās 
informācijas, kas iegūta no dažādiem avotiem, analīze; teorētiskais un praktiskais pētījums, 
kurā izmantoti primārie un sekundārie dati; izmantoto datu un iegūto rezultātu kritisko analīzi; 
teorētiskās novitātes elementus. Maģistra darbs tiek novērtēts atbilstoši noteiktajai kārtībai un 
vērtējuma kritērijiem. 
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 5. pielikums 
Akadēmiskās studiju programmas „Uzņēmējdarbības finanses” studiju priekšmetu 

programmas 
 

STUDIJU PRIEKŠMETU PROGRAMMAS: A. OBLIGĀTĀ DAĻA 
 

 
IET510 EKONOMIKAS TEORIJA 

 
1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti: 4 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU TREI Ekonomikas un tautsaimniecības katedra  
4. Atbildīgais mācībspēks: profesors Viktors Nešpors 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Priekšmets balstās uz vispārējām zināšanām, kas iegūtas bakalaura studiju līmenī studiju 
priekšmetos „Mikroekonomika” un „Makroekonomika”. 
6. Mērķis un uzdevumi: 
Priekšmeta mērķis ir orientēts uz studentu zināšanu un prasmju attīstīšanu, izpratnes, 
iemaņu, vērtību un attieksmes veidošanu, kas sekmē efektīvu ekonomisku, sociāli atbildīgu un 
kompetentu lēmumu pieņemšanu mainīgas ekonomikas apstākļos. 
Studiju priekšmeta apguve studentiem attīstīs  
zināšanas un izpratni par: 
- mājsaimniecību, firmu, organizāciju un valsts iestāžu ekonomisko uzvedību; 
- tirgus funkcijām un tirgū notiekošajiem procesiem; 
- ekonomisko sistēmu operācijām un to pārvaldīšanu; 
- mūsdienu ekonomiskajām problēmām, ar kurām sastopas mājsaimniecības, firmas, 

organizācijas un valsts iestādes. 
kompetences: 
- veikt pētījumus, izmantojot ekonomisko informāciju, kas iegūta no dažādiem avotiem, to 

analizēt un sintezēt; 
- atspoguļot ekonomisko informāciju, to padarot izmantojamu lēmumu pieņemšanai. 
attieksmi, kas izpaužas kā: 
- dalība ekonomisku jautājumu debatēs un lēmumu pieņemšanā; 
- atbildīga attieksme pret indivīdu, sabiedrību un apkārtējo vidi. 
7. Saturs 

Stundu skaits  

Temati Kopā Lekc. Prakt. 

1. Ekonomikas teorijas priekšmets. 
Ekonomikas teorijas priekšmets. Ekonomiskās dzīves subjekti: 
mājsaimniecība, firma (uzņēmums), valdība. Ekonomiskās 
attīstības vispārējas problēmas. Pozitīvā un normatīvā 
ekonomikas teorija. 
Tiesības un ekonomika. Ekonomikas teorija un ekonomiskā 
politika. Ekonomiskās dzīves nenoteiktība. Sabiedrības 
saimniekošanas tehnoloģiskās alternatīvas (resursu 
ierobežotība, aizvietojamības princips, efektivitāte). 

4 3 1 
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2. Ekonomikas attīstības sistēmas.  
Ekonomisko sistēmu raksturojums. Naturālā saimniecība. 
Tirgus ekonomika un tās formas: brīvās konkurences 
kapitālisms, jauktā ekonomika, sociālā tirgus saimniecība. 
Komandekonomika. Latvijas ekonomiskā sistēma, tās īpatnības 
pārejas periodā no komandekonomikas uz tirgus ekonomiku. 

4 3 1 

3. Pieprasījuma un piedāvājuma teorijas pamati. 
Pieprasījums un piedāvājums. Pieprasījuma un piedāvājuma 
līdzsvars. Līdzsvara cena un tās nozīme. Pieprasījuma un 
piedāvājuma elastība. 

6 4 2 

4. Patērētāja uzvedības teorija.  
Vajadzības, labumi un to veidi. Derīgums, kopējais derīgums, 
robežderīgums. Vienaldzības līkne. Budžeta taisne. Patērētāja 
līdzsvars. Kopējā derīguma maksimizācijas nosacījums. 

4 4 - 

5. Tirgus un konkurences veidi.  
Globālā stratēģija un tās virzieni. Nacionālo nosacījumu 
ietekme uz konkurētspēju. Latvijas nozaru un firmu 
konkurētspēja. 

8 6 2 

6. Uzņēmējdarbības pamati. 
Uzņēmējdarbības formas un uzņēmuma veidi. Ražošanas 
izmaksas. Pastāvīgās un mainīgās izmaksas. Kopējās, vidējās 
un robežizmaksas. Ražošanas izmaksas ilglaicīgā periodā. 
Lielražošana un sīkražošana. Ekonomiskās un grāmatvedības 
izmaksas. Iekšējās un ārējās izmaksas. Uzņēmuma ieņēmumi: 
kopējie, vidējie, robežieņēmumi. Uzņēmuma peļņas 
maksimizācija. 

8 6 2 

7.  Ražošanas faktoru tirgus. 
Darba resursu tirgus un zemes rente. Zemes cena. Darbaspēka 
tirgus. Humānais kapitāls. Darbaspēka cena. Darba algas 
lielumu regulējošie faktori. Arodbiedrības un darbaspēka tirgus. 
Kapitāla tirgus. Investīcijas un kapitāls. Kapitāla cena un 
nākotnes ienākuma diskontēšana. 

6 4 2 

8. Makroekonomikas pamatrādītāji. 
Saimnieciskās plūsmas tautsaimniecībā. Iekšzemes un 
nacionālais kopprodukts. Nacionālais ienākums. Tā 
aprēķināšanas metodes. Nominālais, reālais iekšzemes un 
nacionālais kopprodukts. 

4 2 2 

9. Makroekonomikas līdzsvars un nestabilitāte. 
Kopējais pieprasījums un piedāvājums. Līdzsvars 
makroekonomikā un tā nosacījumi. Līdzsvara zaudēšanas 
cēloņi. Bezdarbs un tā veidi. Bezdarbs Latvijā. Ekonomikas 
izaugsme un tās faktori. Biznesa cikls un tā fāzes. Valsts loma 
ekonomikas stabilitātes uzturēšanā. 

4 4 - 

10. Nauda, bankas un kredīts. 
Naudas būtība un funkcijas. Naudas veidi. Naudas vienības 
pirktspēja. Naudas piedāvājums un pieprasījums. Inflācija, 
cēloņi un tās veidi. Inflācijas īpatnības un pretinflācijas politika 
Latvijā. Bankas un to loma mūsdienu ekonomikā. Centrālās 
bankas un komercbanku funkcijas. Kredīts, tā avoti, 
nodrošinājums un formas. Procenta likme. Divlīmeņa banku 
sistēmas izveide Latvijā. Latvijas bankas monetārā politika. 
Kredīts un Latvijas ekonomikas attīstības problēmas. 

6 4 2 
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11. Valsts budžeta un nodokļu sistēma. 
Valsts loma mūsdienu ekonomikā. Valsts budžeta sistēma. 
Valsts budžeta ienākumi un izdevumi. Nodokļu likmes un 
nodokļu veidi. Aplikšanas objekti. Latvijas Valsts nodokļu 
sistēmas izveidošana un problēmas. Fiskālā politika. 

6 4 2 

12. Starptautisko ekonomisko sakaru formas un to loma 
mūsdienās. 

Ārējā tirdzniecība. Absolūto un relatīvo priekšrocību princips. 
Ārējās tirdzniecības politikas veidi. Ārējās tirdzniecības 
bilance. Kapitāla eksports un imports. Darbaspēka migrācija. 
Valsts maksājuma bilance. Starptautiskā valūtas sistēma. 
Valūta, tās veidi un tirgus kursi. Lata kurss. Starptautiskā 
ekonomiskā integrācija: nepieciešamība, formas, virzieni, 
perspektīvas. Latvija un ES. Latvijas ārējo ekonomisko sakaru 
paplašināšana un diversifikācija.  

4 4 - 

KOPĀ: 64 48 16 

8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 

Kārto rakstisku eksāmenu. 

9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
1. Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. - Rīga: Kamene, 2008. – 150 lpp. 
2. Šenfelde M. Makroekonomika. – Rīga: RTU, 2006. – 231 lpp. 
3. Škapars R. Mikroekonomika. – Rīga: LU, 2004. 
4. Economics- Principles, Problems and Policies / C.B. McConnel, S.L. Brue. - 15th 

McGraw Hill, Inc.-2002. 
5. Modern Macroeconomics / B. Snowdon, H.R. Vane. - UK: Edward Elgar Publishing 

Limited, 2005. 
6. avoti 

- Latvijas Republikas likumdošanas akti tautsaimniecības jomā. 
- LR Ekonomikas Ministrija "Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību" 
- LR Labklājības ministrijas "Sociālais ziņojums"  
- Žurnāls "Kapitāls" 
- Laikraksts "Dienas bizness". 

10. Prasības mācībspēkiem 

Augstākā ekonomiskā izglītība un vēlama praktiskā pieredze. Lekcijām ir obligāts doktora 
grāds (Dr. oec.). Valsts valodas prasme, vēlama lietišķās angļu vai vācu valodas zināšanas. 
 
11. Realizācijas nodrošinājums 

11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli 
- tāfele; 
- videoprojektors un dators; 
- pavairošanas tehnika; 
- mācību materiāli; 
- periodiskā literatūra; 
- likumdošanas materiāli; 

11.2. Norises vieta: 1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām. 

12.Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana 
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām 
likumdošanā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā. 
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IEU511 FINANŠU TIRGI UN INVESTĪCIJAS 
 

1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti: 4 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU IEVF RUI Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas 
katedra 
4. Atbildīgais mācībspēks: docents Kontantins Kozlovskis 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai  
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas studējot sociālo zinātņu bakalaura ekonomikas 
vai vadībzinātnes studiju programmās, īpaši uz zināšanām, kas iegūtas priekšmetos 
„Mikroekonomika”, „Makroekonomika”, „Matemātika”.  
6. Mērķis un uzdevumi:  
Priekšmeta mērķis ir attīstīt studentu zināšanas par finanšu tirgus būtību, izpratni par 
procesiem, kas norisinās tirgū, prasmes, vērtību sistēmu un attieksmi efektīvu finanšu lēmumu 
pieņemšanu, izmantojot finanšu instrumentus. 
Studiju priekšmeta apguve studentiem attīstīs  
zināšanas un izpratni par: 

- investīciju būtību, veidiem un to veikšanas (īstenošanas) nepieciešamību;  
- katra finanšu tirgus būtību, funkcionēšanas pamatiem, problēmām un ietekmi uz 

ekonomiku; 
- tirgū apgrozāmiem finanšu instrumentiem; 
- finanšu tirgu regulēšanas iespējām;  
- finanšu investīciju vadīšanas pamatiem.  

kompetences: 
- analizēt finanšu tirgos notiekošus procesus un to ietekmi uz ekonomiku;  
- spēt identificēt finanšu instrumentus, to pielietošanas iespējas;  
- spēt veidot un vadīt finanšu portfeļus; 
- prast pielietot iegūtās zināšanas praktiskajā uzņēmējdarbībā un lēmumu pieņemšanas 

procesā. 
attieksmi, kas izpaužas kā: 

- radoša pieeja stādāt komandā; 
- spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus; 
- orientācija uz pozitīvu un kvalitatīvu darba rezultātu. 

7. Saturs 
Stundu skaits 

Temati 
Kopā Lekc. Lab.d. 

Ievads. Investīciju jēdziens un veidi 2 2  
Finanšu tirgu veidi un struktūra 2 2  

Finanšu tirgu instrumenti un funkcijas 2 2  
Biržas un ārpusbiržas tirgi: veidi, dalībnieki, sistēmas 2 2  
Akciju tirgus: būtība, organizācija, dalībnieki, loma ekonomikā 4 2 2 
Parādzīmju tirgus: būtība, organizācija, dalībnieki, loma 
ekonomikā 

4 2 2 

Iespējas līgumu tirgus: būtība, organizācija, dalībnieki, loma 
ekonomikā 

4 2 2 

Nākotnes līgumu tirgus: būtība, organizācija, dalībnieki, loma 
ekonomikā 

4 2 2 
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Mijmaiņas līgumu tirgus: būtība, organizācija, dalībnieki, loma 
ekonomikā 

4 2 2 

Valūtas tirgus: būtība, organizācija, dalībnieki, loma ekonomikā 4 2 2 
Preču tirgus: būtība, organizācija, dalībnieki, loma ekonomikā 4 2 2 
Finanšu tirgu funkcionēšanas problēmas 2 2  
ES finanšu tirgi un to regulēšana 2 2  
ASV finanšu tirgi un to regulēšana 2 2  
Latvijas finanšu tirgi un to regulēšana 2 2  
Praktiskais darbs: pasaules finanšu tirgi 2  2 
Finanšu investīciju vadīšanas pamatprincipi 2 2  
Lietišķa spēle “finanšu portfeļa veidošana un vadīšana” 16  16 

KOPĀ: 64 32 32 
 
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 

nodarbību apmeklējums un dalība lietišķajā spēlē – 20%;  
finanšu aktualitāšu analīze un prezentācija – 10%;  
testi - 20%;  
noslēguma eksāmens rakstiskā formā – 50%. 

 
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
9.1. Ieteicamā mācību literatūra un avoti: 

Latviešu valodā: 
1. Ģ.Apsītis, u.c. Vērtspapīru tirgus zinības. Rīga: Jumava, 2003., 211 lpp. 
Angļu valodā: 
1. Bodie Zvi, Kane Alex, Markus Alan J. Investments. McGraw-Hill/Irwin, 8th 

edition (2008), ISBN 0077261453 
2. David M. Weiss. Financial Instruments: Equities, Debt, Derivatives and 

Alternative Investments, Penguin Group, USA, 2009. 
3. Madura J. Financial Markets and Institutions, 9th edition, South Western College 

Learning, 2010. – 742 p. 
9.2. LR normatīvie akti 
9.3. Elektroniskie resursi 

http://www.bank.lv  - Latvijas Banka 
http://www.fktk.lv  - Finanšu un kapitāla tirgus komisija 
http://www.likumi.lv – LR normatīvo aktu elektroniskais resurss 
http://www.omxgroup.com – Rīgas Fondu birža, OMX Group vērtspapīru tirgus 
darījumi regulētā tirgū 

9.4. Specializētie preses izdevumi un žurnāli 
„Dienas Bizness”, dienas biznesa laikraksts. Rīga. 
"Kapitāls", žurnāls, Rīga 
"Financial Markets, Instruments and Institutions"- New York: NY University & 
Salomon Center 
"Financial Times" 
"The Economist" 
 

10. Prasības mācību spēkiem 
 
Augstākā ekonomiskā izglītība un vēlama praktiskā pieredze. Lekcijām ir obligāts doktora 
grāds (Dr. oec.). Valsts valodas prasme, vēlama lietišķās angļu vai vācu valodas zināšanas. 
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11. Programmas realizācijas nodrošinājums 
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

- tāfele, 
- videoprojektors un dators ar interneta on-line pieslēgumu, 
- pavairošanas tehnika, 
- mācību literatūra un materiāli, 
- normatīvie akti, 
- speciālā periodiskā literatūra 

11.2. Norises vieta 
Auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām. 
 
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma tiek pārskatīta, precizēta un novērtēta pēc katra mācību gada. Tā ir jāpārskata, ja 
ir notikušas programmu ietekmējošas izmaiņas normatīvajos aktos, izglītības sistēmā, finanšu 
pakalpojumu tirgos, uzņēmējdarbības vidē. 
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IEU523 FINANŠU INOVĀCIJAS 

 
1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti: 4 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU IEVF RUI Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas 
katedra 
4. Atbildīgais mācībspēks: profesore Nataļja Lāce 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas studējot sociālo zinātņu bakalaura ekonomikas 
vai vadībzinātnes studiju programmās. Iepriekš apgūstamie priekšmeti maģistra studijās: 
„Ekonomikas teorija”, „Finanšu tirgi un investīcijas”.  
6. Mērķis un uzdevumi: 
Priekšmets dod izpratni par finanšu inovāciju būtību, lomu uzņēmējdarbībā un finanšu 
pakalpojumu attīstībā.  
 
Priekšmeta uzdevums ir dot studentiem zināšanas par finanšu inovāciju veidošanu un 
pielietojumu un ar to saistītajiem riskiem, kā arī parādīt dažādas finanšu pārvaldības iespējas, 
izmantojot inovatīvus finanšu instrumentus un risinājumus. 
Studiju priekšmeta apguve studentiem attīstīs kompetences: 

- veidot izpratni par finanšu inovāciju būtību; 
- novērtēt un pielietot dažādus finanšu inženierijas risinājumus, analizēt, salīdzināt un 

izmantot finanšu instrumentus risku samazināšanai; 
- apkopot zināšanas par teorijām un praktiskajām metodēm, kas saistītas ar inovatīvas 

vides radīšanu organizācijā; 
- prast klasificēt iespējamos risinājumus, finanšu instrumentus un lēmumu pieņemšanu 

ietekmējošos faktorus; 
- pielietot iegūtās zināšanas praktiskajā uzņēmējdarbībā un lēmumu pieņemšanas 

procesā. 
attieksmi, kas izpaužas kā: 

- radoša pieeja stādāt komandā; 
- spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus; 
- orientācija uz pozitīvu un kvalitatīvu darba rezultātu. 

 
7. Saturs 
 

Stundu skaits 
Temati 

Kopā Lekc. Prakt.d.
Ievads: Finanšu inovācijas būtība un veidi 2 2 - 
Finanšu tirgu globalizācija, tās ietekme uz jaunattīstības 
tirgiem 

4 2 2 

Finanšu inovācija un institūcijas 8 4 4 
Finanšu inovācijas un finanšu matemātika. 
Pamatprincipi. Aprēķini un modeļi 

10 4 6 

Naudas plūsma, finanšu inovācijas iespējas naudas 
plūsmas optimizēšanā 

6 2 4 

Procentu likmes un to atvasinātie finanšu instrumenti 2 1 1 
Mijapmaiņas (Swap) līgumi 2 1 1 
REPO darījumi. Būtība un stratēģija 2 1 1 
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Opciju darījumi 4 2 2 
Kredītu derivatīvi 2 1 1 
Hipotekārie vērtspapīri un inovācija 4 2 2 
Riska kapitāls 10 5 5 
Kapitālsabiedrību reorganizācija 8 5 3 

KOPĀ: 64 32 32 
 
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
 

1. Darbs teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, programmā paredzēto praktisko 
uzdevumu izpilde. 

2. Eksāmens. Eksāmena novērtējums – ne zemāka atzīme kā 4 (pēc 10 ballu sistēmas). 
 
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
9.1. Ieteicamā mācību literatūra un avoti 
Angļu valodā: 

1. Financial Engineering / B.Eales, Palgrave, 2002. 
2. Cases in Financial Engineering: Applied Studies of Financial Innovation / Scott P. 

Mason, Robert C. Merton, Andre F. Perold, P. Tufano, Prentice Hall, First published 
in GB 1995. 

9.2. Papildliteratūra un avoti 
Latviešu valodā: 

1. Dimza,V. Inovācijas pasaulē, Eiropā, Latvijā. Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Ekonomikas institūts., 2003., 205 lpp.- ISBN 9984-9574-5-4 

Angļu valodā: 
2. Metrick, A., Venture Capital and the Finance of Innovation, 2006. 
3. Molyneux, N., Shamroukh, P., Financial Innovation., Wiley & Sons Ltd. 1999. 

9.3. Elektroniskie resursi 
http://www.innovation.lv - Latvijas inovāciju portāls  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/risk/risk_lv.pdf - Reģionālās 
politikas riska kapitāla finansēšanas rokasgrāmata. Latviešu valodā 
http://www.em.gov.lv - LR Ekonomikas Ministrija, Latvijas Nacionālā Lisabonas 
programma 2005. – 2008.gadam, Nacionālā inovāciju koncepcija  
http://www.bank.lv  - Latvijas Banka 
http://www.fktk.lv  - Finanšu un kapitāla tirgus komisija 
http://www.fm.gov.lv – LR Finanšu ministrija 
http://www.fenews.com – „Financial Engineering” resurss 

9.4. Specializētie preses izdevumi un žurnāli 
 „Dienas Bizness”, dienas biznesa laikraksts. Rīga. 
 "Financial Times" 
 "The Economist" 
 "Harvard Business Review" 
 
10. Prasības mācību spēkiem 
 
Augstākā ekonomiskā izglītība un vēlama praktiskā pieredze.  
Lekcijām ir obligāts doktora grāds (Dr. oec.). 
Valsts valodas prasme, vēlama lietišķās angļu vai vācu valodas zināšanas. 
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11. Programmas realizācijas nodrošinājums 
 
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 
- tāfele, 
- videoprojektors un dators ar interneta on-line pieslēgumu, 
- pavairošanas tehnika, 
- mācību literatūra un materiāli, 
- normatīvie akti, 
- speciālā periodiskā literatūra 
 
11.2. Norises vieta 
Auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām. 
 
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
 
Programma tiek pārskatīta, precizēta un novērtēta pēc katra mācību gada. Tā ir jāpārskata, ja 
ir notikušas programmu ietekmējošas izmaiņas normatīvajos aktos, izglītības sistēmā, finanšu 
pakalpojumu tirgos, uzņēmējdarbības vidē. 
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IEU525 FINANŠU PĀRSKATI 
 
1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti: 4 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU IEVF RUI Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas 
katedra 
4. Atbildīgais mācībspēks: asociētā profesore Zoja Sundukova 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai  
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas studējot sociālo zinātņu bakalaura ekonomikas 
vai vadībzinātnes studiju programmās, galvenokārt, priekšmetos „Uzņēmējdarbības 
ekonomika” un „Grāmatvedība”. Tajā pašā laikā priekšmets tiek izklāstīts kā patstāvīgs 
priekšmets ar visiem nepieciešamajiem skaidrojumiem. 
6. Mērķis un uzdevumi 
„Finanšu pārskati” ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par finanšu pārskatu saturu, kas 
ir pamatinformācija par uzņēmuma darbības rezultātiem un izmaiņām tā finanšu stāvoklī 
dažādiem lietotājiem, lai viņi pieņemtu vadības lēmumus.  
 
Studiju priekšmeta apguve studentiem attīstīs 
zināšanas un izpratni par: 

- finanšu uzskaites sistēmas būtību, ņemot vērā nacionālo grāmatvedības sistēmu 
īpatnības un grāmatvedības uzskaites standartizācijas ietekmi;  

- finanšu pārskatu sagatavošanas vispārīgajiem principiem; 
- finanšu pārskatu elementu novērtēšanu; 
- finanšu pārskatu sagatavošanas iespējām, izmantojot datorprogrammas. 

kompetences: 
- spēt sagatavot finanšu pārskatus: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas 

plūsmas pārskatu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, ņemot vērā nacionālo 
grāmatvedības sistēmas īpatnību un grāmatvedības uzskaites standartizāciju; 

- spēt atspoguļot finanšu pārskatos speciālus grāmatvedības uzskaites jautājumus 
atbilstoši Latvijas grāmatvedības standartiem. 

attieksmi, kas izpaužas kā: 
- orientācija uz pozitīvu un kvalitatīvu darba rezultātu; 
- profesionālās ētikas apziņa; 
- atbildības sajūta; 
- sociālā biznesa atbildība. 

7. Saturs 
Stundu skaits Temati 

Kopā Lekc. Lab.d. 
1. Finanšu uzskaites sistēmu izveidošana 
Faktori, kas ietekmē nacionālo grāmatvedības sistēmu īpatnības 
Grāmatvedības uzskaites modeļu klasifikācija 

2 2 - 

2. Grāmatvedības uzskaites standartizācija 
Uzskaites sistēmu saskaņošanas nepieciešamība 
Grāmatvedības uzskaites standartizācija nacionālajā līmenī 
Grāmatvedības uzskaites standartizācija reģionālajā līmenī 
Grāmatvedības uzskaites standartizācija starptautiskajā līmenī 

2 2 - 
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3. Finanšu pārskatu standartizācija Latvijā 
Latvijas likumdošana un starptautiskie grāmatvedības standarti 
Latvijas grāmatvedības standartu īss raksturojums 
Profesionālo asociāciju darbība Latvijā 

2 2 - 

4. Finanšu pārskatu sagatavošanas vispārējie principi 
Finanšu pārskatu mērķi un to lietotāji 
Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipi 
Finanšu pārskatu informācijas kvalitatīvās īpašības 

2 2 - 

5. Finanšu pārskatu elementi 
Finanšu pārskatu elementu atzīšana 
Aktīvu definīcija un atzīšana 
Saistību definīcija un atzīšana 
Pašu kapitāla definīcija 
Ienākumu definīcija 
Izdevumu definīcija 

2 2 - 

6. Finanšu pārskata sastāvdaļu raksturojums 
Bilance 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins 
Naudas plūsmas pārskats 
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 
Pielikums 
Finanšu pārskata sagatavošana 

22 6 16 

7. Notikumi pēc bilances datuma 
Pamata definīcijas 
Koriģējošu notikumu atzīšana un novērtēšana 
Nekoriģējošu notikumu atzīšana un novērtēšana 

4 2 2 

8. Grāmatvedības politikas maiņa un iepriekšējo periodu kļūdu 
labojums finanšu pārskatos 
Pamata definīcijas 
Grāmatvedības politikas būtība un tās apraksta piemērs 
Grāmatvedības politikas maiņas iemesli un noteikumi 
Iepriekšējo periodu kļūdu labojums finanšu pārskatos 

8 4 4 

9. Pamatlīdzekļu atzīšana un novērtēšana finanšu pārskatos 
Pamata definīcijas 
Pamatlīdzekļu atzīšana 
Pamatlīdzekļu iegāde un izveidošana 
Pamatlīdzekļu vērtības pieaugums vai samazinājums 
Pamatlīdzekļu nolietojums 
Pamatlīdzekļu atzīšanas pārtraukšana 
Informācijas par pamatlīdzekļiem atklāšana finanšu pārskatā 

8 4 4 

10. Atliktais ienākuma nodoklis 
Atliktā nodokļa būtība 
Pamatlīdzekļu nolietojums nodokļu grāmatvedībā 
Atlikta nodokļa aprēķina piemēri 

4 2 2 

11. Speciālo gadījumu finanšu pārskati 
Konsolidētais pārskats 
Bankas pārskats 
Budžeta organizācijas pārskats  
Sabiedriskās organizācijas pārskats 
Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka pārskats 

8 4 4 

KOPĀ: 64 32 32 
 
8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

Praktisko uzdevumu atrisināšana -30%; 
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Eksāmens -70% :  
finanšu pārskata sagatavošana, izmantojot grāmatvedības datorprogrammu; 
atbilde uz teorētisko jautājumu. 

 
9.Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
Latviešu valodā: 

1. Grāmatvedības rokasgrāmata. – Rīga: Izdevniecība „Dienas bizness” SIA. (Katru gadu 
rokasgrāmata tiek papildināta ar grozījumiem un jauniem grāmatvedības uzskaites 
materiāliem). 

2. Januška, M. Uzskaite un pārskati mūsdienu uzņēmējdarbībā. – Rīga: Merkūrijs Lat, 
2008. – 99 lpp. 

3. Zaiceva, J. Uzņēmuma gada pārskats: metodiskie norādījumi un dokumenti/ J. 
Zaiceva, O. Zadorožnaja, J. Loseva.- Rīga: SIA Izdevniecības cents MAMUTS, 2007.- 
261 lpp. 

4. Zariņa, V. Grāmatvedības sistēma: attīstība, standartu prasības.- Rīga: Biznesa 
augstskola Turība, 2004.- 264 lpp. 

5. LR likumi un standarti: 
- Gada pārskatu likums: LR likums [Elektroniskais resurss].- http://www. likumi.lv  
- Konsolidēto gada pārskatu likums: LR likums [Elektroniskais resurss].- 

http://www.likumi.lv 
- Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem: MK noteikumi 

Nr.301[Elektroniskais resurss].- http://www.likumi.lv 
- Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem: MK 

noteikumi Nr.808 [Elektroniskais resurss].- http;//www.fm.gov.lv 
- Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un apvienību gada pārskatiem: MK 

noteikumi Nr.591[Elektroniskais resurss].- http;//www.fm.gov.lv 
- Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskata sagatavošanas kārtība: MK 

noteikumi Nr.655 [Elektroniskais resurss].- http://www.likumi.lv 
- Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes: Latvijas grāmatvedības standarts 

Nr.1 [Elektroniskais resurss].- http://www.fm.gov.lv 
- Naudas plūsmas pārskats: Latvijas grāmatvedības standarts Nr.2 [Elektroniskais 

resurss].- http://www.fm.gov.lv 
- Notikumi pēc bilances datuma: Latvijas grāmatvedības standarts Nr.3 

[Elektroniskais resurss].- http://www.fm.gov.lv 
- Grāmatvedības politikas maiņa, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un iepriekšējo 

periodu kļūdas: Latvijas grāmatvedības standarts Nr.4 [Elektroniskais resurss].- 
http://www.fm.gov.lv 

- Ilgtermiņa līgumi: Latvijas grāmatvedības standarts Nr.5 [Elektroniskais resurss].- 
http://www.fm.gov.lv 

- Ieņēmumi: Latvijas grāmatvedības standarts Nr.6 [Elektroniskais resurss].- 
http://www.fm.gov.lv 

- Pamatlīdzekļi: Latvijas grāmatvedības standarts Nr.7 [Elektroniskais resurss].- 
http://www.fm.gov.lv 

- Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi: Latvijas grāmatvedības 
standarts Nr.8 [Elektroniskais resurss].- http://www.fm.gov.lv 

- Ieguldījuma īpašumi: Latvijas grāmatvedības standarts Nr.9 [Elektroniskais 
resurss].- http://www.fm.gov.lv 

- Noma: Latvijas grāmatvedības standarts Nr.10 [Elektroniskais resurss].- 
http://www.fm.gov.lv 
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- Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada 
pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumi: FKTK noteikumi 
Nr.46 [Elektroniskais resurss]. – http;//www.fk.lv 

- Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas noteikumi: FKTK noteikumi 
Nr.147 [Elektroniskais resurss]. – http;//www.fk.lv 

Grāmatas angļu valodā: 
John Dunn. Financial reporting and analysis.- United Kingdom: WILEY. A John 
Wiley anad Sons, Ltd, Publication, 2010. -380 pp. 

 
10. Prasības mācībspēkiem 
Augstākā ekonomiskā izglītība un vēlama praktiskā pieredze.  
Lekcijām ir obligāts doktora grāds (Dr. oec.). 
Valsts valodas prasme, vēlama lietišķās angļu vai vācu valodas zināšanas. 

 

11. Realizācijas nodrošinājums 
 
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

- tāfele; 
- dators, videoprojektors; 
- grāmatvedības datorprogramma; 
- internets (ORTUS) 
- pavairošanas tehnika; 
- mācību literatūra; 
- mācību materiāli; 
- periodiskā literatūra. 

 
11.2 Norises vieta: 
1 auditorija lekcijām un praktiskajam nodarbībām – 2 stundas nedēļā. 
1 datorklase laboratorijas darbiem (datori – 20 gab.) 
 
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
 
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām 
likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā. 
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IUE596 KORPORATĪVĀS FINANSES 
 
1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti: 3 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU IEVF RUI Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas 
katedra 
4. Atbildīgais mācībspēks: profesore Nataļja Lāce 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas bakalaura studiju līmenī – mikro un 
makroekonomikā, uzņēmējdarbībā, finanšu teorijas pamatos un matemātikā.  
6. Mērķis un uzdevumi: 
Sniegt studentiem zināšanas un modernākās mūsdienu atziņas korporatīvo finanšu jomā, 
dažādu finanšu instrumentu izmantošanā firmas finanšu pārvaldībā, akcentējot tendences 
globālajos finanšu tirgos, nodrošināt pamatprasmes dažādu finanšu pārvaldības metožu 
pielietošanā. 
Studiju priekšmeta apguve studentiem attīstīs 
zināšanas un izpratni par: 

- korporatīvo finanšu teoriju; 
- korporatīvo finanšu pārvaldības būtību un principiem; 
- kapitāla pārvaldīšanu un akcionāru vērtību; 
- finanšu īstermiņa un ilgtermiņa plānošanu; 
- finanšu vadības metodēm finanšu lēmumu pieņemšanai ar minimālo risku;  
- par firmas likviditāti un finanšu risku vadīšanu; 
- uzņēmumu apvienošanas un iegādes darījumu analīzi. 

kompetences: 
- analizēt dažādus finanšu scenārijus, pielietot finanšu teoriju un ar to saistītos 

instrumentus; 
- pieņemt investīciju lēmumus, izmantojot teorētiskos principus; 
- pārvaldīt kapitāla struktūru, izmantojot korporatīvo finanšu pārvaldības metodes; 
- izprast un pielietot riska koncepcijas kapitāla cenas noteikšanai; 
- pielietot finanšu analīzes koncepcijas uzņēmumu apvienošanas un iegādes darījumos. 

attieksmi, kas izpaužas kā: 
- orientācija uz pozitīvu un kvalitatīvu darba rezultātu; 
- radoša pieeja strādāt komandā; 
- spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus. 

 
7. Saturs 
 

Stundu skaits 
Nr. Temati 

Kopā Lekc. Labor.d.
1. Ievads korporatīvās finansēs. Sistēmiskā pieeja finanšu 

vadīšanā. 
2 2  

2. Kapitāla vadīšana uzņēmumā un akcionāru vērtība. 
Līdzekļu kustības cikli dažāda tipa uzņēmumos: 
ražošanas, tirdzniecības, pakalpojumu. 

6 2 4 

3. Kapitāla cena. Firmas komercdarbības finansēšanas avoti 
un to pārvaldība. 

7 1 6 

4. Kapitāla struktūra. Dividenžu politika. 5 1 4 
5. Īstermiņa finanšu plānošana un vadīšana. 10 4 6 
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6. Ilgtermiņa finanšu plānošana un uzņēmuma attīstības 
finansēšana. 

10 4 6 

7. Uzņēmuma apvienošana un iegāde, darbības 
restrukturizācija 

8 2 6 

 KOPĀ: 48 16 32 
 

8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 

 
1. Darbs teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, programmā paredzēto praktisko 

uzdevumu izpilde. 
2. Eksāmens. Eksāmena novērtējums – ne zemāka atzīme kā 4 (pēc 10 ballu sistēmas). 

 
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

9.1.Ieteicamā mācību literatūra un avoti 
 
Angļu valodā: 

1. Ross, Stephen A., Westerfield, Randolph W., Jaffe, J.. Corporate Finance. McGraw-
Hill. First published in US 1998. 8th edition. 992 pages. ISBN-13-9780072971231 

2. Case studies of Harvard Business School 
- Butler Lumber Company; 
- Wirlpool Europe/ Richard S. Ruback, Sudhakar Balachandran, Aldo Sesia Jr.  

 
Latviešu valodā: 

1. Didenko, K., Lāce, N., Korporatīvās finanses: Investīciju lēmumu pieņemšana. Rīga: 
Rīgas Tehniskā universitāte, 2001. 

2. Ludboržs, A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos, Rīga, 2006. 
 
9.2. LR Normatīvie akti 
 
9.3. Elektroniskie resursi 
 

http://www.bank.lv  - Latvijas Banka 
http://www.fktk.lv  - Finanšu un kapitāla tirgus komisija 
http://www.fm.gov.lv – LR Finanšu ministrija 
http://www.likumi.lv – LR normatīvo aktu elektroniskais resurss 
http://www.lursoft.lv – LR komersantu datu bāze 
http://finance.yahoo.com  

 
9.4. Specializētie preses izdevumi un žurnāli 
 

„Dienas Bizness”, dienas biznesa laikraksts. Rīga. 
"Finansists", informatīvi izglītojošs izdevums. Rīga: ABC Balt (2004 - 2006.g.) 
"Kapitāls", žurnāls, Rīga 
"Grāmatvedība un ekonomika", žurnāls. Rīga. Izdevējs SIA "Mamuts". 
"Grāmatvedība un revīzija" 
"Latvijas Ekonomists" 
"Financial Times" 
"The Economist" 
"Harvard Business Review"  
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10. Prasības mācībspēkiem 
 
Augstākā ekonomiskā izglītība un vēlama praktiskā pieredze.  
Lekcijām ir obligāts doktora grāds (Dr. oec.). 
Valsts valodas prasme, vēlama lietišķās angļu vai vācu valodas zināšanas. 

 

 
11. Realizācijas nodrošinājums 
 
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 
- tāfele, 
- videoprojektors un dators ar interneta on-line pieslēgumu, 
- pavairošanas tehnika, 
- mācību literatūra un materiāli, 
- normatīvie akti, 
- speciālā periodiskā literatūra 
 
11.2. Norises vieta 
 
Auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām. 
 
12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana 
 
Programma tiek pārskatīta, precizēta un novērtēta pēc katra mācību gada. Tā ir jāpārskata, ja 
ir notikušas programmu ietekmējošas izmaiņas normatīvajos aktos, izglītības sistēmā, finanšu 
pakalpojumu tirgos, uzņēmējdarbības vidē. 
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IEU520 FINANŠU RISKI 
 
1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti: 3 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU IEVF RUI Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas 
katedra 
4. Atbildīgais mācībspēks: profesore Nataļja Lāce 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas bakalaura studiju līmenī - matemātikā, 
makroekonomikā, uzņēmējdarbībā, un ir saistīts ar citiem maģistra studiju pirmajā mācību 
pusgadā apgūtajiem priekšmetiem. Mācību priekšmetam ir integrējoša loma, jo tas apvieno 
zināšanas, kas iegūtas iepriekšējā mācību procesā. 
6. Mērķis un uzdevumi 
Studiju kurss iepazīstina studentus ar finanšu riskiem un problēmām, kas saistītas ar to 
identifikāciju, novērtējumu un vadību. 
 
Studiju priekšmeta apguve studentiem attīstīs 
zināšanas un izpratni par: 

- fundamentāliem jēdzieniem un pieejām finanšu risku vadīšanā; 
- teorētisko jēdzienu izmantošanu uzņēmuma finanšu risku vadībā; 
- analītisko atskaišu izveidošanu finanšu risku vadības lēmumu pieņemšanai. 

kompetences: 
- novērot un analizēt reālas, ar finanšu riskiem saistītas situācijas; 
- pārzināt finanšu risku nozīmi lēmumu pieņemšanā; 
- apzināt un prast samazināt finanšu riskus. 

attieksmi, kas izpaužas kā: 
- orientācija uz pozitīvu un kvalitatīvu darba rezultātu; 
- profesionālās ētikas apziņa; 
- radoša pieeja strādāt komandā; 
- spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus. 

7. Saturs 
Stundu skaits 

Temati 
Kopā Lekc. Labor.d.

1. Ievads finanšu risku vadīšanā. Risku vadīšanas 
nepieciešamība. 

2 2  

2. Kvantitatīva analīze risku vadīšanā 8 4 4 
3. Finanšu tirgi un produkti. Tirgus risku novērtēšana un 
vadīšana 

8 6 2 

4. Kredītrisku novērtēšana un vadīšana 6 4 2 
5. Operacionālo un integrēto risku vadīšana 8 6 2 
6. Risku vadīšana un investīciju vadīšana 8 6 2 
7. Uzņēmuma finanšu risku vadīšana. Sarbanes-Oxley akts. 8 4 4 

KOPĀ: 48 32 16 
 
8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 
 

1. Darbs teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, programmā paredzēto praktisko 
uzdevumu izpilde. 

2. Eksāmens. Eksāmena novērtējums – ne zemāka atzīme kā 4 (pēc 10 ballu sistēmas). 
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9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studijās izmantojamie avoti 
9.1. Ieteicamā mācību literatūra un avoti 
Angļu valodā: 

1. Financial Risk Management Handbook, Fifth edition/ Philippe Jorion, GARA. – John 
Wiley&Sons, Inc., 708 p. 

2. Hull, John C., Risk Management and Financial Institutions. Prentice Hall, 2007. 
3. Beyond Sarbanes-Oxley Compliance. Efective Enterprise Risk Management/ Anne M. 

Marchetti. – John Wiley&Sons, Inc., 271 p. 
Latviešu valodā: 

1. Pettere G., Voronova I., Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Rīga: Rasa ABC, 2004. 
9.2. LR Normatīvie akti 
9.3. Elektroniskie resursi 

http://www.bank.lv - Latvijas Banka 
http://www.fktk.lv - Finanšu un kapitāla tirgus komisija 
http://www.likumi.lv – LR normatīvo aktu elektroniskais resurss 
http://www.lursoft.lv – LR komersantu datu bāze 
http://www.garp.com – Global Association of Professionals. 
http://www.finrisk.ru/article - Materiāli krievu valodā 

9.4. Specializētie preses izdevumi un žurnāli 
„Dienas Bizness”, dienas biznesa laikraksts. Rīga. 
"Finansists", informatīvi izglītojošs izdevums. Rīga: ABC Balt (2004 - 2006.g.) 
"Grāmatvedība un ekonomika", žurnāls. Rīga. Izdevējs SIA "Mamuts". 
"Grāmatvedība un revīzija" 
"Financial Times" 
"The Economist" 

 
10.Prasības mācību spēkiem 
 
Augstākā ekonomiskā izglītība un vēlama praktiskā pieredze.  
Lekcijām ir obligāts doktora grāds (Dr. oec.). 
Valsts valodas prasme, vēlama lietišķās angļu vai vācu valodas zināšanas. 
 
11. Programmas realizācijas nodrošinājums 
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

- tāfele, 
- videoprojektors un dators ar interneta on-line pieslēgumu, 
- pavairošanas tehnika, 
- mācību literatūra un materiāli, 
- normatīvie akti,  
- speciālā periodiskā literatūra 

11.2. Norises vieta 
Auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām. 
 
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
 
Programma tiek pārskatīta, precizēta un novērtēta pēc katra mācību gada. Tā ir jāpārskata, ja 
ir notikušas programmu ietekmējošas izmaiņas normatīvajos aktos, izglītības sistēmā, finanšu 
pakalpojumu tirgos, uzņēmējdarbības vidē. 
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IEU521 MŪSDIENU PROBLĒMAS MĀRKETINGĀ UN STRATĒĢISKAJĀ 
VADĪŠANĀ 

 
1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studija 
2. Kredītpunkti: 4 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU IEVF RUI Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas 
katedra 
4. Atbildīgais mācībspēks: profesore Elīna Gaile-Sarkane 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas bakalaura studiju līmenī – ekonomikā, 
uzņēmējdarbības plānošanā, mārketings u.c. priekšmetos, kas kalpo par bāzi turpmāk 
apgūstamajiem priekšmetiem. Kursā tiek apvienotas praktiskās un teorētiskās zināšanas, kas 
palīdzēs tālāk veidot studentu izpratni par stratēģiskās vadīšanas un tirgzinību procesiem un ar 
to saistītajām problēmām. Mācību priekšmetam ir integrējoša loma, jo tas apvieno zināšanas, 
kas iegūtas iepriekš mācību procesā un ikdienā. 
6. Mērķis un uzdevumi 
Mūsdienu problēmas mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā ir mācību priekšmets, kas dod 
priekšstatu par procesiem uzņēmumā un tirgū. Mācību priekšmeta mērķis ir sistematizēt un 
padziļināt zināšanas mārketingā un stratēģiskās vadības jautājumos. Priekšmeta ietvaros īpaša 
uzmanība tiek veltīta stratēģiskās vadības instrumentu izskatīšanai no dažādiem 
uzņēmējdarbības aspektiem un to izmantošanas veidiem.  
 
Studiju priekšmeta apguve studentiem attīstīs 
kompetences: 

- saskatīt un identificēt problēmsituācijas, kas rodas uzņēmējdarbībā, tās analizēt un 
atrast iespējami vislabāko risinājumu.  

- sniegt zināšanas mārketinga un stratēģiskās vadīšanas jautājumos; 
- sistematizēt un pilnveidot zināšanas par mārketingu un stratēģisko vadīšanu un to 

nozīmi uzņēmuma darbībā; 
- sniegt zināšanas par vispāratzītām stratēģiskās vadīšanas un tirgzinību teorijas 

pamatnostādnēm, modeļiem, metodēm u.c.; 
- visus iepriekšminētos mārketinga un stratēģiskās vadīšanas jautājumus aplūkot teoriju 

attīstības kontekstā, parādot dažādu autoru atšķirīgo skatījumu un iespējamo jautājumu 
risinājumu variācijas un sniedzot praktiskus piemērus. 

attieksmi, kas izpaužas kā: 
- orientācija uz pozitīvu un kvalitatīvu darba rezultātu; 
- spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus; 
- komunikabilitāte, radoša pieeja strādāt komandā; 
- zinātkāre; 
- sociālā biznesa atbildība. 

7. Saturs 
Stundu skaits 

Temati 
Kopā Lekc. Prakt.  

1. Ievaddaļa 
Priekšmeta mērķis un uzdevumi. Mārketinga un stratēģiskās vadīšanas 
teorijas pamati: vēsturiskā attīstība, definīcijas, koncepcijas, stratēģijas, 
principi, faktori un funkcijas. Mārketinga un stratēģiskās vadīšanas nozīme 
organizācijas darbībā. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra. 

4 4 - 
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2. Stratēģiskās plānošanas teorētiskie pamati. 
Ārējās tiešās un netiešās vides analīze: 

- Ārējā tiešā un netiešā vide, tās struktūra un īpatnības, 
- SVID (SWOT) analīze un tās modifikācijas; 
- Konkurences vides analīzes metodes: 
- Portera piecu spēku modelis; 
- Citas konkurences analīzes metodes. 

Tirgus informācijas vākšanas apkopošanas un analīzes metodes: pētījumi, 
apsekojumi, novērošana, eksperimenti. 

7 5 2 

3. Tirgzinību un stratēģiskās vadīšanas problēmas. 
Stratēģija un stratēģiskās vadīšanas process. Misija, vīzija, mērķi un 
uzdevumi. Funkcionālā, biznesa un korporatīvā līmeņastratēģijas. 
Stratēģiskā vadīšana. Primārās un sekundārās stratēģijas. 

10 6 4 

4. Funkcionālo stratēģiju izvēle ar augstākas efektivitātes palīdzību. Tirgus 
politikas jēdziens un tā skaidrojumi. Vērtību ķēde un konkurētspējīgā 
priekšrocība, jeb uzņēmuma “Veiksmes atslēga”. Uzņēmumu stratēģiskās 
vadīšanas problēmas. Konkurētspējīgo priekšrocību radīšanas problēmas.  

9 5 4 

5. Konkurenti un konkurence mūsdienu dinamiskajā tirgū. Konkurences 
veidi. Konkurences nozīme uzņēmuma attīstībā. Konkurences problēmas 
mūsdienu globālajā tirgū. Konkurences stratēģijas. Konkurētspējas 
stratēģiskā vadīšana, mērķu klasifikācija. Uzņēmuma stratēģijas, to veidi.  

8 6 2 

6. Mārketinga komplekss kā vadīšanas instruments (mārketings mikss, 4 vai 
5 P). 
Prece. Preču klasifikācija. Sortiments. Preces parametri: iepakojums, 
dizains, zīmols utt. 
Cena. Cenu veidošanas metodes un principi, problēmas. 
Vieta un preču sadale. Sadales kanāli, to veidi. Starpnieki un to nozīme 
preču sadalē. 
Virzīšana tirgū un virzīšanas mikss. Virzīšanas problēmas. 
Mārketinga kompleksa elementu savstarpējā mijiedarbība, nozīme 
plānošanā un stratēģiskajā vadīšanā. 

10 6 4 

7. Lietišķā spēle „Cesim Global Challenge” 16  16 
KOPĀ: 64 32 32 

 
Priekšmetā ir integrētā lietišķā spēle „Cesim Global Challenge”. 
Cesim Global Challenge tā ir mūsdienīga on-lain režīma simulācijas/apmācošā platforma, kas 
ļauj pieņemt stratēģiskus lēmumus biznesa finanšu, mārketinga, loģistikas un  investīciju 
jomā. Kā arī sadarbībā ar Rīgas Fonda Biržu tika izmantotas virtuālas biržas iespējas.  
Lietišķās spēles mērķis: 

- Jāprot pielietot kursa ietvaros iegūtās teorētiskās zināšanas uzņēmuma darbības 
analīzē un darbības plānošanā izmantojot reāllaika simulācijas. 

- Jāprot, analizējot pētījuma rezultātus, formulēt secinājumus un sniegt priekšlikumus 
vislabākajam problēmas risinājumam e-mārketinga ietvaros. 

 
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
 

- Lietišķā spēle un praktiskie darbi– jāizstrādā patstāvīgi par brīvi izvēlētu pētījumu 
objektu, atbilstoši studiju programmai (1 KP). 

- Eksāmens – teorija, tests, uzdevumi (3 KP). 
Eksāmena saturs: Teorētiskā daļa: Jautājumi par teorijas izpratni un tests (70% no vērtējuma). 
Praktiskā daļa: Situācijas uzdevumi, situācijas analīze, uzdevumi (30% no vērtējuma). 
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Novērtējums: 
Studiju darbs 10 ballu sistēmā; 
Eksāmens 10 ballu sistēmā. 
 
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
 

1. Gaile-Sarkane E., Andersone I., Greitāne R. Situācijas un uzdevumi tirgzinībās. Otrais 
papildinātais izdevums. – Rīga: RTU izdevniecība, 2006. – 132 lpp. 

2. Kotlers F. Mārketinga pamati – Rīga: Jumava, 2006. – 646 lpp.(ISBN 9984-38-073-4) 
3. Praude V. Mārketings. Jautājumi, uzdevumi, situācijas, testi. –Rīga, 2007. -197 lpp 

(ISBN 9984-712-74-5) 
4. Caune J., Dzedons A., Stratēģiskā vadīšana – Rīga: Kamene, 2007. – 232 lpp. 
5. Praude V. Mārketings. – Rīga, 2004. – 665. lpp. (ISBN 9984-725-75-8) 
6. Russell S. Winer Marketing Management – Pearson, Prentice Hall, 2007. – 500 pp. 

(ISBN 0-13-196334-1) 
7. Roger A. Kerin, Robert A. Peterson, Strategic Marketing Problems. 11th edition. 

Cases and Comments. - Pearson, Prentice Hall, 2007. – 722 pp. (ISBN 0-13-187152-
8) 

8. Avoti: 
Interneta resursi. Uzņēmējdarbību regulējošie likumi un normatīvie akti. Statistiskie 
izdevumi, Ziņojumi par tautsaimniecības attīstību. Periodiskie izdevumi: Kapitāls, 
Latvijas Ekonomists, Supermārkets, Dienas Bizness u.c. 

 
10.  Prasības mācībspēkiem 
Augstākā ekonomiskā izglītība un vēlama praktiskā pieredze. Lekcijām ir obligāts doktora 
grāds (Dr. oec.). Valsts valodas prasme, vēlama lietišķās angļu vai vācu valodas zināšanas. 

 

11. Realizācijas nodrošinājums 
tehniskais aprīkojums un materiāli 

- tāfele, 
- dators un projektors, 
- mācību literatūra, 
- pavairošanas tehnika, 
- mācību materiāli, 
- periodiskā literatūra, 
- likumdošanas materiāli, 
- aktuālā statistikā informācija un ziņojumi par tautsaimniecības attīstību. 

 
Norises vieta 

- auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 3 st. nedēļā, 
- auditorija, kas aprīkota ar datoriem un pieslēgumu internetam atsevišķām  

praktiskajām nodarbībām un studentu patstāvīgajam darbam. 
 
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
 
Programmu jāpārskata un jāprecizē katra mācību gada beigās. Regulāri atjaunot programmu 
atbilstoši reālajām izmaiņām tirgzinību teorijas attīstībā, kā arī atbilstoši izmaiņām 
likumdošanā, tautsaimniecībā, uzņēmējdarbībā un izglītības sistēmā. 
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IUE589 EKONOMISKO PROCESU PROGNOZĒŠANA 

 
1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti: 4 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU IEVF RUI Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas 
katedra 
4. Atbildīgais mācībspēks: asociētais profesors Vladimirs Jansons 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas: uzņēmējdarbības ekonomikā; datormācībā; 
matemātikā; tirgzinībās; ekonomiskajā statistikā, un ir saistīts ar citiem maģistra studiju 
pirmajā mācību pusgadā apgūtajiem priekšmetiem. 
6. Mērķis un uzdevumi: 
Sniegt zināšanas un iemaņas ekonomiskās prognozēšanas jomā. 
Studiju priekšmeta apguve studentiem attīstīs 
kompetences: 

- prast analizēt izejas datus ar datu analīzes metodēm un uz to bāzes veikt prognozi; 
- prast izmantot programmas MS Excel un EViews datu analīzē un prognozes veikšanā; 
- prast veidot sarežģītus modeļus pamatojoties uz mūsdienīgiem sasniegumiem datu 

analīzes jomā. 
attieksmi, kas izpaužas kā: 

- orientācija uz pozitīvu un kvalitatīvu darba rezultātu. 
7. Saturs 

Stundu skaits Nr 
p. k. Temats Kopā Lekc. Labor.d.

1. Ievads ekonomisko procesu prognozēšanā 2 2 - 
2. Datu izlīdzināšanas metodes: vidējā slīdošā, eksponenciālā 

izlīdzināšana 
4 2 2 

3. Lineārā regresija 4 2 2 
4. Daudzfaktoru lineārā regresija 4 2 2 
5. Ticamības intervāls 4 2 2 
6. Autokorelācijas funkcijas aprēķināšana un izmantošana 

laikrindas analīzē 
4 2 2 

7. Aditīvie un multiplikatīvie modeļi 8 4 4 
8. Eksponenciālā izlīdzināšana heteroscedasticitātes gadījumā 4 2 2 
9. Analīzes veikšanas pamati programmā EViews 8 4 4 
10. ARCH-līdzīgie modeļi: izveidošana un prognozes veikšana 12 6 6 
11. VAR modeļi: izveidošana un prognozes veikšana 10 4 6 

 KOPĀ: 64 32 32 
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 

 
1. Darbs teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, programmā paredzēto praktisko 

uzdevumu izpilde. 
2. Eksāmens. Eksāmena novērtējums – ne zemāka atzīme kā 4 (pēc 10 ballu sistēmas). 

 
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
Latviešu valodā 

1. Vasermanis E., Šķiltere D., Krasts J. Prognozēšanas metodes. – Rīga: LU, 2004. 
2. Florova L. Ekonomisko procesu matemātiskā modelēšana. – Rīga:2005.– 438 lpp. 
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3. Jansons V., Kozlovskis K. Ekonomiskā prognozēšana (piemēri). Mācību līdzeklis. – 
Rīga: RTU, 2002. 

4. Jansons V., Kozlovskis K. Ekonomiskā prognozēšana (piemēri). Mācību līdzeklis. 2. 
daļa. – Rīga: RTU, 2004. 

Angļu valodā 
5. Gujarati D. N. Basic econometrics / D. N. Gujarati. 4th ed. Boston : McGraw Hill, 

2003. 
 
10. Prasības mācībspēkiem 

 
Augstākā ekonomiskā izglītība un vēlama praktiskā pieredze. Lekcijām ir obligāts doktora 
grāds (Dr. oec.). Valsts valodas prasme, vēlama lietišķās angļu vai vācu valodas zināšanas. 

 

11. Realizācijas nodrošinājums 
 
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

- tāfele, 
- videoprojektors un dators ar interneta on-line pieslēgumu, 
- pavairošanas tehnika, 
- mācību literatūra un materiāli, 
- normatīvie akti, 
- speciālā periodiskā literatūra 

 
11.2. Norises vieta 
Auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām. 
 
12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana 
 
Programma tiek pārskatīta, precizēta un novērtēta pēc katra mācību gada. Tā ir jāpārskata, ja 
ir notikušas programmu ietekmējošas izmaiņas normatīvajos aktos, izglītības sistēmā, finanšu 
pakalpojumu tirgos, uzņēmējdarbības vidē. 
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IEU524 MŪSDIENU PĒTĪJUMA METODES: TEORIJA UN PRAKSE 
 
1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti: 4 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU IEVF RUI Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas 
katedra 
4. Atbildīgais mācībspēks: asociētā profesore Zoja Sundukova 

a. Mācībspēks: Dr.oec. Natalija Fiļipoviča 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas bakalaura studiju līmenī – ekonomikā, 
uzņēmējdarbībā, finanšu teorijas pamatos un finanšu matemātikā.  
6. Mērķis un uzdevumi 
Sniegt studentiem informāciju par sociālo zinātņu pētījuma organizācijas principiem, pētījuma 
veikšanas posmiem, attīstīt iemaņas pirmatnējo datu apstrādē un informācijas interpretācijā, 
tādā veidā sagatavojot studentus turpmākai maģistra darba izstrādei. 
Studiju priekšmeta apguve studentiem attīstīs 
kompetences: 

- izprast pētījuma būtību; 
- izprast pētījuma veikšanas posmus; 
- izveidot izpratni par ekonomikas pētāmām problēmām; 
- prast formulēt pētījuma problēmu, priekšmetu, objektu, mērķi un uzdevumus; 
- prast formulēt hipotēzes; 
- prast veikt otrreizējo datu analīzi, mācēt kritiski novērtēt otrreizējo datu kvalitāti un 

piemērojamību veicamam pētījumam; 
- prast pareizi izvēlēties pētījuma metodi; 
- izmantot iegūtās zināšanas, izstrādājot maģistra darbu. 

attieksmi, kas izpaužas kā: 
- zinātkāre un spēja pilnveidoties; 
- orientācija uz pozitīvu un kvalitatīvu rezultātu; 
- profesionālās ētikas apziņa. 

 
7. Saturs 

Stundu skaits 
Nr. Temati 

Kopā Lekc. Prakt. 
1. Pētniecības principi. Pētnieciskā darba izstrādes posmi.  2 2 - 
2. Indukcija un dedukcija. 2 2 - 
3. Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes. 4 4 - 
4. Pētījuma problēmas formulēšana. Pētījuma problēmas 

sadale apakšproblēmās. Pētījuma problēmas, priekšmeta, 
objekta, mērķa un uzdevumu formulēšana. 

6 6 - 

5. Hipotēzes formulēšana. 2 2 - 
6. Pirmatnējie un otrreizējie dati. Darba ar otrreizējiem 

datiem organizācija. 
6 6 - 

7. Aptaujas veikšana, aptaujas rezultātu apkopošanas un 
interpretācijas īpatnības. 

3 3 - 

8. Kontentanalīzes veikšana. 4 4 - 
9. Dinamikas rindas analīzes metodes, trendu izdalīšanas un 

prognozēšanas principi. 
6 6 - 
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10. Determinēto faktoru analīzes metodes. 4 4 - 
11. Stohastiskās faktoru analīzes metožu būtība un 

piemērošanas problēmas.  
10 10 - 

12. Ekonomikas zinātnes būtība, ekonomikas zinātnes 
problēmas. Ekonomikas un vadībzinātnes evolūcija 
mainoties ražošanas procesa saturam. 

2 2 - 

13. Līdzsvarotā vadības karšu sistēma - attīstītās darba 
rezultātu novērtēšanas sistēmas piemērs. 

3 3 - 

14. RTU IEF RUI izstrādāto maģistra darbu analīze 
(problēmas formulējums, izmantotās pētījumu metodes, 
hipotēžu izvirzīšana, darba novitātes elementi, secinājumu 
un priekšlikumu formulēšana). 

6 6 - 

15. Praktiski paņēmieni datu apstrādei un maģistra darba 
noformēšanai. 

4 4 - 

 KOPĀ: 64 64 - 
 

8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 

 
1. Darbs teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, programmā paredzēto praktisko uzdevumu 
izpilde. 
2. Ieskaites darbs atbilstoši semestra studiju plānam. 
 

9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

9.1.Ieteicamā mācību literatūra un avoti 
Latviešu valodā: 
1. Kristapsone, S. Zinatniska pētniecība studiju procesā. Mācību grāmata augstskolu sociālo 
zinātņu studiju programmu studentiem.- Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. – 352 lpp. 
2. Špona, A.,Čehlova,Z. Petniecība pedagoģijā: Teorija, pieredze, prakse. – Rīga: 
Izdevniecība RaKa, 2004. – 204 lpp. 
Angļu valodā: 
3. Ghauri, P., Grønhaug, K. Reserch Methods in Business Studies: A practical Guide. 3 
edition. – Prentice Hall, 2005. – ISBN-10: 0-273-68156-7 
4. Leedy, P.D., Ormrod J.E., The Practical Research: Planning and Design: 8 edition. – 
Merrill Prentice Hall, 2004. – ISBN-10: 0-13-124720-4 
5. Blumberg, B., Cooper D.R. Business Research Methods. – Mc Graw Hill, 2005. – ISBN-
10: 007710742X 
 
9.2.Papildliteratūra un avoti 
Latviešu valodā: 
1.  Arhipova, I. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel / I. Arhipova, 
S. Bāliņa. – Rīga : Datorzinību Centrs, 2003. –269 lpp 
Krievu valodā: 
2.  Бараз В.Р. Корреляционно-регрессионный анализ связи показателей коммерческой 
деятельности с использованием программы Excel : учебное пособие. – Екатеринбург : 
ГОУ ВПО «УГТУ–УПИ», 2005. – 102 с. 
 
9.3. Elektroniskie resursi 
http://www.em.gov.lv/- LR Ekonomikas Ministrija 
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http://www.csb.gov.lv/- Centrāla statistikas pārvalde 
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=4&id=73&hl=1– LR Valsts ieņēmumu dienesta 
veiktie pētījumi 
http://www.mtas.ru/uploads/bl2.pdf   
http://www.statsoft.ru/home/textbook/esc.html  

 

10. Prasības mācībspēkiem 

 
Augstākā ekonomiskā izglītība, doktora grāds. Valsts valodas prasme, vēlamas lietišķās angļu 
vai vācu valodas zināšanas. 
 
11. Realizācijas nodrošinājums 
 
 11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

- tāfele, 
- videoprojektors un dators ar interneta on-line pieslēgumu, 
- pavairošanas tehnika, 
- mācību literatūra un materiāli, 
- normatīvie akti, 
- speciālā periodiskā literatūra. 

 11.2. Norises vieta 
Auditorija lekcijām. 
 
12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana 
Programma tiek pārskatīta, precizēta un novērtēta pēc katra mācību gada. Tā ir jāpārskata, ja 
ir notikušas programmu ietekmējošas izmaiņas normatīvajos aktos, izglītības sistēmā, finanšu 
pakalpojumu tirgos, uzņēmējdarbības vidē. 
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IDA117 DARBA AIZSARDZĪBAS PAMATI 
 
1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti: 1 KP  
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU IEVF Darba aizsardzības institūts 
4. Atbildīgais mācībspēks: asociētā profesore Valentīna Urbāne 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Vispārējā vidējā izglītība, zināšanas likumdošanā, matemātikā, saskarsmes māka. 
6. Mērķis un uzdevumi: 
Mācību priekšmeta ”Darba aizsardzība un darba drošība” mērķis, iegūt zināšanas un 
praktiskās iemaņas par darba aizsardzības un iekšējās uzraudzības sistēmas organizāciju un 
tās vadīšanu uzņēmuma vai iestādes līmenī. 
Studiju priekšmeta apguve studentiem attīstīs 
zināšanas par: 

- valsts likumdošanas sistēmu darba aizsardzībā; 
- darba aizsardzības organizatorisko sistēmu darba aizsardzībā; 
- darba aizsardzības uzraudzības organizatoriskās sistēmas izveides principiem 

uzņēmuma līmenī; 
- apmācību un instruktāžu organizāciju uzņēmuma līmenī; 
- darba aizsardzības pasākumu plānošanas principiem; 
- darba vides risku klasifikāciju, to novērtēšanas un novēršanas principiem. 

kompetences: 
- pielietot drošības zīmes un aizsardzības līdzekļus, saskaņā ar darba vidē 

konstatētajiem riskiem; 
- izmeklēt un analizēt darbā notikušos nelaimes gadījumus. 

attieksmi, kas izpaužas kā: 
- sociālā biznesa atbildība. 

7. Saturs 
 
Temati 

Stundu skaits, 
lekcijas 

1. Ievads. Likumdošanas sistēma darba aizsardzībā.  
1.1. Likumi, MK noteikumi, standarti. 

1 

2. Darba aizsardzības organizatoriskā sistēma uzņēmuma līmeni. 
2.1. Pienākumu sadale, darba aizsardzības speciālista pienākumi, 
lietvedība, dokumentu aprite 

1 

3. Apmācības un instruktāža darba aizsardzībā. 
3.1. Bīstamo iekārtu operatoru apmācība. 

1 

4. Iekārtu un darba aprīkojuma izvēles principi atkarībā no produkcijas 
vai aprīkojuma. 
4.1. Izejvielu un palīgmateriālu izvēle. 

2 

5. Darba vietu iekārtojums, sadzīves un atpūtas telpas. 1 
6. Iekārtu un darba aprīkojuma tehniskās uzraudzības principi, tehniskās 
pārbaudes un profilaktiskie remonti 1 

7. Darba vides fizikālie, ķīmiskie, bioloģiskie, psihosociālie risku faktori, 
risku novērtēšanas soļi. 

2 

8. Risku novērtēšanas kvalitatīvā un kvantitatīva metodes. 
8.1. Risku novēršanas plānošanas metodes. 

2 
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9. Nodarbināto obligātās veselības pārbaudes organizācija ņemot vērā 
darba vides risku novērtējumu 1 

10. Individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu izvēle. 
10.1.Individuālo aizsardzības līdzekļu marķējumi un to apkopes principi. 

1 

11. Drošības zīmju klasifikācija un pielietošana darba vietās. 
11.1.Drošības zīmju un apzīmējumu izvietošana uzņēmumu teritorijā. 

1 

12. Nelaimes gadījumu darbā un arodslimību izmeklēšanas kārtība un 
principi preventīvo pasākumu noteikšanā. 2 

KOPĀ: 16 
 

8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
 
 Darbs praktiskajās nodarbībās - 25% 
 Patstāvīgais darbs- 25% 
 Ieskaite - situācijas analīze, tests-50% 

 

9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
 
V. Urbāne, S. Lavendele „ Bīstamo vielu pielietošanas drošība 2. izdevums”(RTU 2008) 
 
Likumi un normatīvie akti: 

- Valsts darba inspekcijas mājas lapas sadaļa normatīvie akti. - www.vdi.gov.lv. 
- Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta 

mājas lapa. - http://osha.lv; http://osha.europa.eu  
 

10. Prasības mācībspēkiem 

Augstākā izglītība un vēlama praktiskā pieredze. Valsts valodas prasme, vēlama lietišķās 
angļu vai vācu valodas zināšanas. 

 

11. Realizācijas nodrošinājums 
11.1.Aprīkojums: 

- tāfele; 
- dators un projektors; 
- mācību literatūra; 
- pavairošanas tehnika; 
- mācību literatūra priekšmetā; 
- periodiskā literatūra; 
- likumdošanas materiāli. 

 

12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana 

Programmu pārskata un precizē pēc katra mācību gada. Regulāri pārskata izmaiņas 
likumdošanā. 
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B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES STUDIJU PRIEKŠMETI: 

 1. Programmas kopējie priekšmeti 
 
 

IMP521 NODOKĻU PLĀNOŠANA UZŅĒMUMĀ 
 
1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti: 3 KP  
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU IEVF SESMI Muitas un nodokļu katedra 
4. Atbildīgais mācībspēks: profesors Kārlis Ketners 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas sociālo zinātņu bakalaura 
ekonomikā/vadībzinātnē studiju laikā.  
6. Mērķis un uzdevumi 
Nodokļu plānošana uzņēmumā ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par nodokļu un 
nodevu sistēmu un pamatprincipiem un kura nolūks ir iepazīstināt ar nodokļu plānošanas 
iespējām Latvijā un ārvalstīs, palīdzēt studentiem izprast nodokļu un nodevu vietu finanšu 
vadīšanas sistēmā un iegūt nodokļu maksājumu plānošanas aprēķināšanas prasmi. Priekšmets 
nepieciešams sekmīgai ekonomikas priekšmetu, finanšu vadīšanas specializācijas priekšmetu 
apguvei un sniedz specializācijas zināšanas par nodokļu un nodevu sistēmu, uzņēmumos 
izmantojamām nodokļu maksājumu plānošanas un optimizācijas metodēm un 
ierobežojumiem. 
Studiju priekšmeta apguve studentiem attīstīs 
zināšanas par: 

- nodokļu maksājumu plānošanas sistēmas pamatprincipiem uzņēmumā; 
- nodokļu plānošanas elementiem, izmantojot nodokļu objektu, likmju, maksāšanas 

kārtības diferenciāciju. 
kompetences: 

- prast veikt nodokļu un nodevu aprēķinus, kas ir izmantojami uzņēmējdarbības 
lēmumu pieņemšanā, pielietot zināšanas un aprēķinu prasmes uzņēmējdarbības 
lēmumu pieņemšanā un ekonomiskā pamatošanā. 

attieksmi, kas izpaužas kā: 
- profesionālās ētikas apziņa; 
- sociālā biznesa atbildība. 

 
7. Saturs 

Stundu skaits Nr.  
Temats 

Kopā Lekc. Prakt. 
1. Nodokļu politikas pamatprincipi.  

Nodokļu politikas pamatprincipi un attīstības posmi, 
nodokļu klasifikācija, nodokļu būtība, funkcijas un 
elementi. Mūsdienu nodokļu politikas attīstības virzieni. 

4 4 - 

2. Nodokļu administrēšanas principi.  
Nodokļu un muitas administrācijas organizācija, tiesības 
un pienākumi. Sodu un sankciju sistēma 

4 4 - 

3. Nodokļu plānošanas iespējas starptautisko ekonomisko 
sakaru sistēmā. 
Nodokļu plānošanas un optimizācijas vispārējie principi  
Zemo nodokļu valsts un teritoriju iespējās un tiesiskais 

8 6 2 
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regulējums. 
ES regulējums un ES Biznesa Uzvedības kodekss 

4. Tiešo nodokļu plānošana. 
Maksāšanas īpatnības un starptautiskie līgumi.  
Nodokļu plānošanas ierobežojumi un tiesiskais ietvars 

8 4 4 

5. Uzņēmumu ienākuma nodokļa plānošana 
Ieturēšanas nodokļa plānošana; 
Nodokļa lieluma optimizācija. 
Uzņēmējdarbības veida izvēle plānošanai. 

6 4 2 

6. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānošana 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķins un plānošana, 
Maksāšanas un ieturēšanas kārtības kopsakarību 
izmantošana plānošanai 

4 2 2 

7. Īpašuma un kapitāla nodokļu plānošana. 4 2 2 
8 Netiešo nodokļu plānošana. 

Pievienotās vērtības nodokļa plānošana 
Akcīzes un muitas nodokļa maksāšanas plānošana un 
optimizācija 

6 4 2 

9. Nodokļu administrācijas informācijas apmaiņa. 
Informācijas sistēmas. Cīņa ar izvairīšanos no nodokļu 
nomaksas. 

4 2 2 

 KOPĀ: 48 32 16 
 
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
 

1) darbs praktiskajās nodarbībās semestra laikā – 30% - jāatrisina patstāvīgi uzdevumus 
par programmas tematiem; 

2) eksāmens – tests, situāciju analīze, līdz 4 stundām – 70%. 
 Eksāmena saturs: 
 Teorētiskā daļa – jautājumi par teorijas izpratni testu veidā – 40% vērtējuma; 
 Praktiskā daļa – izmantojot doto informāciju, veikt nodokļu aprēķinus vai sniegt 
 situācijas vērtējumu – 60% no vērtējuma. 
 Novērtējums 10 ballu sistēmā. 
 
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

9.1. Mācību un ieteicamā literatūra 

 
1. Ketners, Kārlis. - Nodokļu plānošana: Māc. līdz. / Kārlis Ketners . - Rīga: RTU, 

2007. 
2. Andrējeva, V.; Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati. Mācību grāmata. -

R.:RTU 2008. – 441.lpp; 
3. European Tax Handbook 2006 - Amsterdam, IBFD, 2006 
4. Ketners, Kārlis. - Nodokļu teorijas pamati: Māc.grām./ Kārlis Ketners. - Rīga: 

RTU, 2006. - 172 lpp 
5. Jarve, Kristīne. - Eiropas nodokļi Latvijā/ Kristīne Jarve. - Rīga: Latvijas 

ekonomists, 2004 
6. Thuronyi, V. Tax law design and drafting. - The Hague: Kluwer LAw 

International, 2003, 373 p. 
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9.2. Specializētie preses izdevumi un žurnāli 
Speciālie periodiskie izdevumi: Bilance, Kapitāls, Latvijas Ekonomists, Dienas bizness u.c. 
 
10.Prasības mācībspēkiem 
Augstākā ekonomiskā izglītība vai augstākā juridiska izglītība. 
Valsts valodas prasme, lietišķas angļu valodas zināšanas. 
Doktora grāds. 
Vēlama prakse nodokļu administrācijā vai muitā. 
 
11.Realizācijas nodrošinājums 
11.1.Tehniskais aprīkojums 

- Tāfele; 
- Dators un projektors; 
- Mācību literatūra; 
- Pavairošanas tehnika; 
- Mācību materiāli; 
- Periodiskā literatūra; 
- Nodokļu deklarāciju un pārskatu veidlapas; 
- Normatīvo aktu krājumi 

 
11.2.Norises vieta 
1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 2 h nedēļā, 
1 datorklase atsevišķām praktiskajām nodarbībām (datori – 20 gab.) 
 
12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana 
 
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām 
nodokļu un nodevu reglamentējošajos normatīvajos aktos, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā 
un komercdarbībā. 
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IEU518 FINANŠU RESURSI 
 
1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti: 3 KP  
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU IEVF Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas 
katedra 
4. Atbildīgais mācībspēks: profesore Nataļja Lāce 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas priekšmetos „Ekonomikas teorija”, „Finanšu 
riski” un „Korporatīvās finanses”.  
6. Mērķis un uzdevumi 
Sniegt studentiem zināšanas un modernākās mūsdienu atziņas uzņēmējdarbības finansēšanas 
jomā, kā arī nodrošināt pamatprasmes lēmumu pieņemšanā uzņēmumu finansēšanas avotu 
izvēlē. 
Studiju priekšmeta apguve studentiem attīstīs 
kompetences: 

- pielietot iegūtas zināšanas dažādu finanšu resursu izmantošanā, nodrošinot firmas 
likviditāti un vadot finanšu riskus; 

- izmantot iegūtās zināšanas praktiskā uzņēmējdarbības finanšu pārvaldībā; 
- izveidot lēmumu pieņemšanas prasmi un izpratni par faktoriem, kas ietekmē 

finansēšanas avota izvēli. 
attieksmi, kas izpaužas kā: 

- orientācija un pozitīvu un kvalitatīvu rezultātu; 
- spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus; 
- sociālā biznesa atbildība. 

7. Saturs 
Stundu skaits Nr. Temati 

Kopā Lekc. Prakt.nod. 
1 Ievads uzņēmējdarbības finansēšanā. 

Galvenās tendences globālajā tirgū. 
4 2 2 

2 Uzņēmējdarbības un finanšu tirgus vide 
Baltijas valstīs. 

6 4 2 

3 Kompānijas finanšu stabilitāte - tās 
ilgtspējīgas attīstības pamats. 

8 6 2 

4 Komersantu finansēšanas avoti: dažādu 
uzņēmuma dzīves cikla stadiju finansēšanas 
avoti; riska kapitāls; aizņemta kapitāla avoti.  

16 10 6 

5 Mazā biznesa finansēšanas avoti, to 
izmantošanas iespējas un īpašības Latvijas 
Republikā. 

8 6 2 

6 Lēmumu pieņemšana maza uzņēmuma aktīvu 
finansēšanas avotu izvēlē. Risku novērtēšana. 

6 4 
 

2 

 KOPĀ: 48 32 16 
 
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 

 
Eksāmens – teorija, tests, uzdevumi (3 KP). 
Eksāmena saturs: 
Teorētiskā daļa: Jautājumi par teorijas izpratni (50% no vērtējuma). 
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Praktiskā daļa: Situācijas uzdevumi, situācijas analīze, uzdevumi (50% no vērtējuma). 
 
Novērtējums: 10 ballu sistēmā; 

 

9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

9.1.Ieteicamā mācību literatūra un avoti 
1. The Handbok of Financing Growth. Strategies and Capital Structure /  Kenneth H. Marks, 
at al. – J.Wiley&Sons, Inc., 2005, 486 p.: 
 Chapter 5: Sources of Capital and What to Expect. 

Chapter 6: Equity and Debt Financing. 
2. Preston, Susan L. Angel financing for entrepreneurs: early stage funding for long-term 
success. – USA: Jossey-Bass, 2007. -376 p. 
3. Harvard Business School case studies: 

- Icedelights 
- Term Sheet Negotiations for Trendsetter, Inc. 

 
9.2. Papildu literatūra: 
1. Risk capital handbook, Latvian Venture Capital Association,  
 www.lvca.lv/eng/LVCA_ENG.pdf 
2. Camp J.J. Venture capital Due diligence. - New York: John Wiley & Sons,  2002. – 258 p. 
3. Gomper P., Lerner J. The venture capital cycle. – Massachusett: The MIT Press, 2002. – 
375 p. 
4. Gregoriou G.N., Kooli M., Kraeussl R. Venture capital in Europe. – Oxford:  Elsevier, 
2007. – 402 p. 
 
9.3. Elektroniskie resursi 

- www.lv.omxgroup.com  
- www.lvca.lv  
- www.fktk.lv  
- www.evca.com  
- www.vcexperts.com  
- www.bvca.co.uk  
- www.fese.be  
- www.ft.com  
- www.economist.com  
- www.fibv.com  

 
9.4. Specializētie preses izdevumi un žurnāli 

- "Financial Times" 
- "The Economist" 
- "Harvard Business Review"  

 
10. Prasības mācībspēkiem 

 
Augstākā ekonomiskā izglītība un vēlama praktiskā pieredze.  
Lekcijām ir obligāts doktora grāds (Dr. oec.). 
Valsts valodas prasme, vēlama lietišķās angļu vai vācu valodas zināšanas. 
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11. Realizācijas nodrošinājums 
 
 11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

- tāfele, 
- videoprojektors un dators ar interneta on-line pieslēgumu, 
- pavairošanas tehnika, 
- mācību literatūra un materiāli, 
- normatīvie akti, 
- speciālā periodiskā literatūra. 

 
 11.2. Norises vieta 
 
Auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām. 
 
12.Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana 
 
Programma tiek pārskatīta, precizēta un novērtēta pēc katra mācību gada. Tā ir jāpārskata, ja 
ir notikušas programmu ietekmējošas izmaiņas normatīvajos aktos, izglītības sistēmā, finanšu 
pakalpojumu tirgos, uzņēmējdarbības vidē. 
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IEU527 BANKU DARBĪBAS AKTUĀLĀS PROBLĒMAS 
 
1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti: 3 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU IEVF Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas 
katedra 
4. Atbildīgais mācībspēks: profesore Nataļja Lāce  
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas priekšmetos „Ekonomikas teorija”, „Finanšu 
pārskati”, „Finanšu riski” un „Finanšu tirgi un investīcijas”.  
6. Mērķis un uzdevumi 
Priekšmeta mērķis ir attīstīt studentu zināšanas par finanšu starpnieku – komercbanku 
darbības mūsdienu tendencēm. 
Studiju priekšmeta apguve studentiem attīstīs 
zināšanas par: 

- banku darbības teorētiskajiem jautājumiem; 
- banku finanšu vadīšanu un tās instrumentiem; 
- banku darbības rezultātu analīzi; 
- ar banku darbību saistīto risku vadības metodēm; 
- banku vērtības noteikšanas metodēm un vērtības vadības modeļiem 

kompetences: 
- patstāvīgi konstatēt problēmas banku sektorā, izmantojot publisko informāciju; 
- analizēt bankas darbības rezultātus, izmantojot finanšu pārskatos pieejamo 

informāciju; 
- vadīt zinātnisko diskusiju: 
- par banku darbības efektivitātes analīzei izmantojamajiem modeļiem; 
- par finanšu riskiem un to vadīšanas instrumentiem 
- par bankas vērtības noteikšanas un vadīšanas modeļiem un instrumentiem.  

attieksmi, kas izpaužas kā: 
- profesionālās ētikas apziņa; 
- radoša pieeja strādāt komandā; 
- sociālā biznesa atbildība. 

7. Saturs 
Stundu skaits Nr. Temati 

Kopā Lekcijas Praktiskās 
nodarbības 

1. Ievadlekcija. Mūsdienu finanšu pakalpojumu 
industrijas izmaiņu faktori: globalizācija un 
informāciju tehnoloģijas. Latvijas banku 
sektora apskats. 

2 2 - 

2. Bankas un naudas piedāvājums. Centrālās 
Bankas naudas kontroles instrumenti.  

4 2 2 

3. Banku finanšu pārskati: bankas līdzekļu 
avoti un to izmantošana. 

6 4 2 

4. Banku darbības efektivitātes analīzes 
grāmatvedības un ekonomiskie modeļi. 

6 4 2 

5. Bankas aktīvu un pasīvu vadīšanas 
koncepcija 

6 4 2 
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6. Bankas kapitāla vadīšana un dividenžu 
politika 

4 2 2 

7. Banku darbības riski un sekjuritizācija. 4 4 - 
8. Kreditēšanas politika un procedūras. 

Juridisko un fizisko personu kreditēšana 
4 2 2 

9. Banku darbības stratēģiskās vadīšanas 
metodes un instrumenti. 

6 4 2 

10. Bankas vērtības noteikšana un vērtības 
vadīšanas stratēģijas instrumenti 

6 4 2 

 KOPĀ: 48 32 16 
 

8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 

 
Eksāmens – teorija, tests, uzdevumi (3 KP). 
Eksāmena saturs: 
Teorētiskā daļa: Jautājumi par teorijas izpratni (60% no vērtējuma). 
Praktiskā daļa: Situācijas uzdevumi, situācijas analīze, uzdevumi (40% no vērtējuma). 
Novērtējums: 10 ballu sistēmā; 
 
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

9.1. Ieteicamā mācību literatūra un avoti 
Angļu valodā: 
1. Bank Management and Financial Services / Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins.  – 6th ed. 
McGraw Hill, International Edition, 2005 
Krievu valodā: 
1. Банковское дело: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. О.И.  Лаврушина. – 
Москва: Финансы и статистика, 2002. – 672 с. 
2. Стратегя и стоимость коммерческого банка / И.А. Никонова, Р.Н. Шамгунов, 3-е изд. 
– Москва: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 304 с. 
 
9.2. Papildliteratūra un avoti 

1. Kudinska Marina. Komersbanku riski un to atbilstība pašu kapitālam. - Rīga: 
Datorzinību centrs, 2005. – 293 lpp. 

2. Duttweiler R. Managing Liquidity in Banks. – Chichester: John Wiley&Sons Ltd., 
2009. – 286 p. 

3. Hull J.C. Risk Management and Financial Institutions. - Upper Saddle River, NJ: 
Pearson Prentice Hall, 2007. – 500 p. 

4. Sinkey J.F. Commercial Bank Financial Management. 6th ed. - Upper Saddle River, 
NJ: Pearson Prentice Hall, 2007. – 1018 p. 

5. F.S. Mishkin & S. G. Eakins, Financial Markets & Institutions, 5th edition. - Pearson-
Addison Wesley, 2006  
 

9.3. Elektroniskie resursi 
- http://www.bank.lv   
- http://www.fktk.lv   
- http://www.likumi.lv  
- http://finance.yahoo.com  

9.4. Specializētie preses izdevumi un žurnāli 
- Wall Street Journal 
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- "Financial Times" 
- "The Economist" 
- "Harvard Business Review"  

 
10. Prasības mācībspēkiem 
 
Augstākā ekonomiskā izglītība un vēlama praktiskā pieredze. Lekcijām ir obligāts doktora 
grāds (Dr. oec.). Valsts valodas prasme, vēlama lietišķās angļu vai vācu valodas zināšanas. 
 
11. Realizācijas nodrošinājums 
 
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

- tāfele, 
- videoprojektors un dators ar interneta on-line pieslēgumu, 
- pavairošanas tehnika, 
- mācību literatūra un materiāli, 
- normatīvie akti, 
- speciālā periodiskā literatūra. 

 
11.2. Norises vieta 
 
Auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām. 
 
12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana 
 
Programma tiek pārskatīta, precizēta un novērtēta pēc katra mācību gada. Tā ir jāpārskata, ja 
ir notikušas programmu ietekmējošas izmaiņas normatīvajos aktos, izglītības sistēmā, finanšu 
pakalpojumu tirgos, uzņēmējdarbības vidē. 
 
 

 



77 

IEU522 FINANŠU PAKALPOJUMU MĀRKETINGS 
 
1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti: 3 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU IEVF Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas 
katedra 
4. Atbildīgais mācībspēks: profesore Elīna Gaile-Sarkane 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Mācību priekšmets ir saistīts ar citiem pirmajā mācību pusgadā apgūtajiem priekšmetiem, 
galvenokārt ir loģisks turpinājums mācību priekšmetam „Mūsdienu problēmas mārketingā un 
stratēģiskajā vadīšanā”. Kursā tiek apvienotas praktiskās un teorētiskās zināšanas, kas 
palīdzēs tālāk veidot studentu izpratni par finanšu pakalpojumu mārketinga specifiku. Mācību 
priekšmetam ir integrējoša loma, jo tas apvieno zināšanas, kas iegūtas „Mūsdienu problēmas 
mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā”, „Korporatīvās finansēs” u.c. 

6. Mērķis un uzdevumi 
Finanšu pakalpojumu mārketings ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par darbībām 
tirgū, kas vērstas uz finanšu pakalpojumu izstrādāšanu, virzīšanu un realizēšanu gala 
patērētājam, īstenojot finanšu uzņēmuma mērķus. Mācību priekšmets paredz sistematizēt un 
padziļināt iepriekš iegūtās zināšanas mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā. Pēc mācību 
priekšmeta apgūšanas studentam ir jāprot saskatīt un identificēt problēmsituācijas, kas 
saistītas ar mārketinga jautājumiem pakalpojumu uzņēmumā, tās analizēt un atrast iespējami 
vislabāko risinājumu.  
Studiju priekšmeta apguve studentiem attīstīs 
kompetences: 

- izprast pakalpojumu uzņēmumu kā ekonomisku sistēmu un tirgus dalībnieku, 
- pārzināt finanšu pakalpojumu mārketinga dažādos aspektus. 
- jāizprot finanšu pakalpojumu sfēras pieaugošo nozīmi valsts ekonomikā, 

uzņēmējdarbībā;  
- prast noteikt un izprast finanšu pakalpojumu unikālos aspektus, kas tos atšķir  no 

produktiem; 
- prast izmantot teorētisko modeļu, metožu un sistēmu kopumu uzņēmuma praktiskajā 

darbībā; 
- pielietot iegūtās zināšanas un prasmes ar finanšu organizācijas darbību saistītu 

patstāvīgu lēmumu pieņemšanā. 
attieksmi, kas izpaužas kā: 

- profesionālās ētikas apziņa; 
- radoša pieeja strādāt komandā; 
- sociālā biznesa atbildība. 

 
7. Saturs 

Stundu skaits  
Temati Kopā Lekc. Prakt. 

1. Ievaddaļa 
1.1. Priekšmeta mērķis un uzdevumi.  
1.2. Finanšu pakalpojumu mārketinga vēsturiskā attīstība, 
definīcijas, koncepcijas, stratēģijas, principi, faktori un 
funkcijas. 
1.3. Mārketinga nozīme finanšu organizācijas darbībā.  
1.4. Mārketinga organizatoriskā struktūra uzņēmumā. Kas ir 

6 6 - 
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pakalpojums, atšķirība starp pakalpojumu un produktu. 
1.5. Pakalpojuma mārketinga trijstūris: kompānija 
(menedžments) - patērētājs - darbinieki. 
1.6. Finanšu pakalpojumu mārketinga komplekss (marketing 
mix) – 7P: 
2. Finanšu tirgus un finanšu pakalpojumi: 
Vērtspapīri un to raksturojums; 
Biržas pakalpojumi; 
Banku pakalpojumi 
Krājaizdevu sabiedrības un to pakalpojumi 
Līzings, faktorings u.c. finanšu pakalpojumi 

8 4 4 

3. Patērētāja rīcība finanšu pakalpojumu tirgū 
3.1. Patērētāju uzvedība finanšu pakalpojumu sfērā. 
3.2. Patērētāju rīcības modeļi 
3.3. Faktori, kas ietekmē patērētāju rīcību 
3.4. Organizācijas iespējas mainīt ietekmes faktorus 

10 8 2 

4. Finanšu pakalpojumu izstrādāšana. 
4.1. Finanšu pakalpojuma izstrādāšana un radīšana. Pievienotā 
vērtība. 
4.2. Pircēju vajadzību noteikšana, pakalpojuma izstrādes 
procesa pamat posms. 
4.3. Finanšu pakalpojuma pārdošanas metodes; 
4.4. Informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju izmantošana 
pakalpojumu pilnveidošanā; 
4.5. Pakalpojumu regulējošie likumi un normatīvie akti Latvijā, 
Eiropas Savienībā, pasaulē. 

8 6 2 

5. Finanšu pakalpojumu veidošana un standarti  
5.1. Patērētāju noteiktie pakalpojuma standarti (hard, soft utt.). 
Standartu attīstība.  
5.2. Jaunu pakalpojumu veidi; 
5.3.Valts regulējošā ietekme finanšu pakalpojumu veidošanā 
5.4. Pakalpojumu pozicionēšana. 

6 4 2 

6. Finanšu pakalpojumu virzīšana tirgū 
6.1. Komunikācijas loma pakalpojumu virzīšanā tirgū 
(reklāma, tiešā pārdošana u.c.); 
6.2. Pakalpojumu cenas nozīme finanšu pakalpojuma virzīšanā 
tirgū  
6.3. Finanšu pakalpojuma komplektēšana, virzīšanas 
ierobežojumi 
6.4. Finanšu pakalpojuma dzīves cikls. 

10 4 6 

KOPĀ: 48 32 16 
 
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Eksāmens – teorija, tests, uzdevumi  
Eksāmena saturs: 1) Teorētiskā daļa: Jautājumi par teorijas izpratni un tests (50% no 
vērtējuma); 2) Praktiskā daļa: Situācijas uzdevumi, situācijas analīze, uzdevumi (50% no 
vērtējuma). 
Novērtējums: Eksāmens 10 ballu sistēmā. 
 
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
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Latviešu valodā: 
1. Jēgere S. Finanšu pakalpojumu mārketings - Rīga: Latvijas Komercbanku asociācijas 

konsultāciju un mācību centrs, 2007. -274 lpp. (ISBN 9984-79-423-X) 
2. Gaile-Sarkane E., Andersone I., Greitāne R. Situācijas un uzdevumi tirgzinībās. Otrais 

papildinātais izdevums. – R.: RTU izdevniecība, 2006. – 132 lpp. 
Angļu valodā: 

1. Hooman Estelami. Marketing Financial Services. -  Dog Ear Publishing, 2007. – 355 
pp. (ISBN 1-59858-189-9)  

2. Roy Stephenson. Marketing Planing for Financial Services. - Gover Publishing, 2005. 
– 181 pp. (ISBN 0-566-08554-2) 

3. Citi tesursi: 
- Interneta resursi. 
- Uzņēmējdarbību regulējošie likumi un normatīvie akti. 
- Statistiskie izdevumi, Ziņojumi par tautsaimniecības attīstību. 
- Periodiskie izdevumi: Kapitāls, Latvijas Ekonomists, Dienas Bizness u.c. 

 
10. Prasības mācībspēkiem 
 
Augstākā ekonomiskā izglītība un vēlama praktiskā pieredze. Lekcijām ir obligāts doktora 
grāds (Dr. oec.). Valsts valodas prasme, vēlama lietišķās angļu vai vācu valodas zināšanas. 

 

11. Realizācijas nodrošinājums 
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli 

- tāfele, 
- dators un projektors vai kodoskops, 
- mācību literatūra, 
- pavairošanas tehnika, 
- mācību materiāli, 
- periodiskā literatūra, 
- likumdošanas materiāli, 
- aktuālā statistikā informācija un ziņojumi par tautsaimniecības attīstību. 

11.2. Norises vieta 
- auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 4 st. nedēļā, 
- auditorija, kas aprīkota ar datoriem un pieslēgumu internetam atsevišķām praktiskajām 

nodarbībām un studentu patstāvīgajam darbam. 
 
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
 
Programmu jāpārskata un jāprecizē katra mācību gada beigās. Regulāri atjaunot programmu 
atbilstoši reālajām izmaiņām tirgzinību teorijas attīstībā, kā arī atbilstoši izmaiņām 
likumdošanā, tautsaimniecībā, uzņēmējdarbībā un izglītības sistēmā. 
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B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES STUDIJU PRIEKŠMETI: 
 2. Specializēšanas virzienu priekšmeti 

Specializēšanas virziens: finanšu vadīšana 
 
 

IEU515 FINANŠU ANALĪZE UN PLĀNOŠANA 
 
 
1. Statuss: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti: 4 KP  
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU IEVF RUI Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas 
katedra 
4. Atbildīgais mācībspēks: asociētā profesore Zoja Sundukova 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas bakalaura studiju laikā, mikroekonomikā, 
uzņēmējdarbības ekonomikā, grāmatvedībā, kā arī maģistra studiju pirmajā gadā, galvenokārt, 
mācību priekšmetā „Finanšu pārskati”. 
6. Mērķis un uzdevumi 
Finanšu analīze un plānošana ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par vienu no finanšu 
vadības metodēm un kura nolūks ir palīdzēt studentiem izprast, kā novērtēt uzņēmuma 
finansiālo stāvokli un iegūt prasmi patstāvīgi izstrādāt ieteikumus un pieņemt vadības 
lēmumus finanšu rādītāju uzlabošanas un uzņēmuma finanšu stabilitātes paaugstināšanas 
jomā. 
Studiju priekšmeta apguve studentiem attīstīs 
kompetences: 

- izprast finanšu analīzes metodes; 
- prast izmantot aprēķinātus finanšu rādītājus uzņēmuma finansiālā stāvokļa 

novērtēšanai; 
- prast atklāt finanšu rādītāju izmaiņu iemeslus; 
- iegūt teorētiskās un praktiskās iemaņas budžetu izstrādāšanā; 
- prast izstrādāt ieteikumus, lai veicinātu uzņēmuma finanšu rādītāju optimizāciju; 

attieksmi, kas izpaužas kā: 
- orientācija uz pozitīvu un kvalitatīvu darba rezultātu; 
- spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus; 
- profesionālās ētikas apziņa; 
- radoša pieeja strādāt komandā; 
- sociālā biznesa atbildība. 

7. Saturs 
Stundu skaits  

Temati Ko
pā 

Le
kc. 

Pra
kt 

1. Finanšu analīzes un plānošanas vieta finanšu vadībā 
Finanšu vadības būtība  
Finanšu analīzes būtība, mērķi un objekti 
Finanšu plānošanas būtība un mērķi 

2 2 - 

2. Finanšu analīzes veidi, principi un metodes 
Finanšu analīzes veidi 
Finanšu analīzes principi 
Finanšu analīzes metodes 
Informācijas avoti finanšu analīzes izpildīšanai 

4 4 - 
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3. Likviditātes analīze 
Likviditātes jēdziens 
Likviditātes rādītāji 
Likviditāti ietekmējošie faktori un tās paaugstināšanas pasākumi 

8 4 4 

4. Lietišķās aktivitātes analīze 
Apgrozāmais kapitāls un apgrozāmo līdzekļu aprites cikls 
Lietišķās efektivitātes rādītāji 
Apgrozāmā kapitāla ietekme uz uzņēmuma finansiālo stāvokli 

8 4 4 

5. Finanšu stabilitātes analīze 
Finanšu stabilitātes jēdziens 
Finanšu stabilitāti raksturojošie rādītāji 
Uzņēmuma bankrota iespēju diagnostika 
Finanšu stabilitāti ietekmējošie faktori un tās paaugstināšanas 
pasākumi 

10 6 4 

5. Rentabilitātes analīze 
Rentabilitātes rādītāji 
Rentabilitāti ietekmējošie faktori un tās paaugstināšanas pasākumi 
Finanšu sviras efekta novērtēšana 

10 6 4 

6.  Uzņēmuma finansiālā stāvokļa komplekss novērtējums 
Bilances vertikālā un horizontālā analīze 
Peļņas vai zaudējumu aprēķina  vertikālā un horizontālā analīze 
Naudas plūsmas analīze 
Finanšu koeficientu aprēķins 

8 - 8 

7. Budžets 
Budžeta jēdziens un pieejas tā izstrādāšanai 
Budžeta veidi 
Budžeta izstrādāšanas metodika 
Budžeta izstrādāšanas piemērs 

14 6 8 

Kopā 64 32 32 
 

8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 

1) darbs praktiskajās nodarbībās semestra laikā – 30 ( jāatrisina patstāvīgi 6 uzdevumus 
par tematiem, kas norādīti programmā); 

2) eksāmens – 70%, 2 stundas. 
Eksāmens saturs: 

- teorētiskā daļa - īsi dažādu veidu  teorētiskie  jautājumi - 40% vērtējuma;; 
- praktiskā daļa – izmantojot doto informāciju, veikt aprēķinus, analīzi un 

situāciju novērtējumu – 60% no vērtējuma. 
Novērtējums 10 ballu sistēmā. 

9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

Latviešu valodā: 

1. Bednarskis, I. Finanšu pārskatu analīze / I. Bednarskis, V. Paupa, J. Vaikulis. – Rīga: 
Latvijas Universitāte, 1994. – 103 lpp. 

2. Finanšu vadības rokasgrāmata.- Rīga: Dienas Bizness, 2007. 
3. Januška, M. Firmas finansiāli ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika: praktisks 

palīglīdzeklis. – Rīga: Inovācija, 2002. – 39 lpp. 
 
Angļu valodā: 

4. Key Management ratios, fourth edition/Ciaran Walsh. – Prentice Hall, 2008. – 408 p. 
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Krievu valodā: 
5. Анализ финансового состояния предприятия: основные положения методики.- 

Москва, Санкт-Петербург: АLT-INVEST, 2005.-251 p. 
6. Берстайн, Л. А. Анализ финансовой отчетности. Теория, практика и 

интерпритация.: Пер. с англ.- Москва: Финансы и статистика, 2003.- 624 с. 
7. Савицкая Г.В. Экономический анализ.- 10-е изд, испр.- Москва: Новое знание, 

2004.-640 с. 
 

Uzņēmējdarbību regulējošie likumi un normatīvie akti. 

Speciālie periodiskie izdevumi: Kapitāls, Komersants, Latvijas Ekonomists, Dienas 
bizness u.c. 

 

10. Prasības mācībspēkiem 

 

Augstākā ekonomiskā izglītība un vēlama praktiskā pieredze. Lekcijām ir obligāts doktora 
grāds (Dr. oec.). Valst valodas prasme, vēlama lietišķās angļu vai vācu valodas zināšanas. 

 

11. Realizācijas nodrošinājums 

11.1.Tehniskais aprīkojums un materiāli 

- tāfele; 
- dators un video projektors; 
- internets (ORTUS sistēma) 
- mācību literatūra; 
- mācību materiāli; 
- periodiskā literatūra; 
- LR likumi un normatīvie akti. 

11.2.  Norises vieta 
1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 4 st. nedēļā. 
1 datorklase atsevišķām praktiskajām nodarbībām (datori – 20 gab.) 

12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana 

Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām 
likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā. 
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IEU510 VADĪBAS GRĀMATVEDĪBA UN PROJEKTU ANALĪZE 
 
1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti: 4 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU IEVF RUI Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas 
katedra 
4. Atbildīgais mācībspēks: asociētā profesore Zoja Sundukova 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas bakalaura studiju līmenī – mikroekonomikā, 
uzņēmējdarbības ekonomikā, ekonomisko procesu analīzē, finanšu pamatos, grāmatvedībā. 
6. Mērķis un uzdevumi 
Vadības grāmatvedība un projektu analīze ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par 
vadības grāmatvedības sistēmu un tās metodēm. Tās galvenais mērķis ir dot studentiem 
teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas vadības lēmumu pieņemšanā, veicot 
uzņēmējdarbību. 
Studiju priekšmeta apguve studentiem attīstīs 
kompetences: 

- apzināt izmaksu vadīšanas teoriju un praksi; 
- apzināt izmaksu un darbības izpildes informācijas nepieciešamību uzņēmuma 

veiksmīgai attīstībai dinamiskajā vidē;   
- prast pielietot informāciju taktisko un stratēģisko lēmumu pieņemšanā; 
- spēju izveidot vadības pārskatu sistēmu konkrētam (nosacītam) uzņēmumam. 

attieksmi, kas izpaužas kā: 
- orientācija uz pozitīvu un kvalitatīvu darba rezultātu; 
- spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus; 
- profesionālās ētikas apziņa; 
- sociālā biznesa atbildība. 

7.Saturs 
Stundu skaits Temati 

Kopā Lekt. Prakt. 
1. Vadības grāmatvedības definīcija un funkcijas 4 2 2 
2. Vadības lēmumu veidu un pieņemšanas procesa 

raksturojums 
4 2 2 

3. Vadības pārskatu sistēmas izveidošana un tās izmantošana 
lēmumu pieņemšanā 

10 5 5 

4. Jēdziena “izmaksas” koncepcijas un termini 10 5 5 
5. Vispārējo izmaksu sadales metožu ietekme uz lēmumu 

pieņemšanu 
8 4 4 

6. Krājumu vērtības aprēķina metožu ietekme, nosakot 
uzņēmuma peļņu 

4 2 2 

7. Analīze „izmaksas – apjoms – peļņa” (IAP analīze) 8 4 4 
8. Programmēto (standarta) īstermiņa un ilgtermiņa projektu 

novērtēšanas metodes  
8 4 4 

9. Vadības kontrole un darbības novērtēšana 8 4 4 
 KOPĀ: 64 32 32 
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
 
1. Individuālais darbs un rezultātu prezentācija20% 
2. Piedalīšanās nodarbībās10 % 
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3. Eksāmens (teorija, praktisko uzdevumu risināšana) 70% 
 
9. Mācību un ieteicama literatūra, citi studiju avoti 
Latviešu valodā: 

1. Pelšs A. Vadības grāmatvedība: 1. daļa. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija. 
– Rīga: KIF „Biznesa Kompleks”, 2001. – 199 lpp. 

2. Pelšs A. Vadības grāmatvedība: 2. daļa. Izmaksu analīze lēmumu pieņemšanai. – 
Rīga: KIF „Biznesa Kompleks”, 2001. – 232 lpp. 

Angļu valodā: 
1. Maher, Michael W. Managerial Accounting: an Introduction to Concepts, Methods, 

and Uses, 8/e/ Michael W. Maher, Clyde P. Stickney, Roman L. Well.-USA: West 
Group Eagan, Minnesota, 2004.-712 p. 

2. Managerial and cost accounting / Larry M.Walther& Christofer J.Skousen, 2009, 130 
p. 

Krievu valodā: 
1. Хорнгрен Ч.,Фостер Дж, Датар Ш. Управленческий учет, 10-е изд./ Пер. С англ.- 

СПб: Питер, 2005.-1008 с. 
2. Друри К. Управленческий учет для бизнес решений: Учебник / Пер. с англ. -  

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 655 c. 
 
Uzņēmējdarbību regulējošie likumi un normatīvie akti. 
Speciālie periodiskie izdevumi: „Kapitāls”, „Komersants”, „Latvijas ekonomists”, „Dienas 
bizness”, interneta resursi u. c. 
 
10. Prasības mācībspēkiem 
 
Augstākā ekonomiskā izglītība un vēlama praktiskā pieredze. Lekcijām ir obligāts doktora 
grāds (Dr. oec.). Valsts valodas prasme, vēlama lietišķās angļu vai vācu valodas zināšanas. 
 
11. Realizācijas nodrošinājums 
 
11.1. Tehniskais aprīkojums 

- www.ortus.rtu.lv; 
- lekcijas prezentācijas materiāli; 
- mācību materiāli; 
- projektors un dators.  

11.2. Norises vieta 

Auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām. 

 
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
 
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. 
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IUE702 STRATĒĢISKĀ FINANŠU VADĪŠANA 
 
1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti: 3 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU IEVF RUI Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas 
katedra 
4. Atbildīgais mācībspēks: profesore Natālija Lāce 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas bakalaura studiju līmenī – mikroekonomikā, 
uzņēmējdarbības ekonomikā, ekonomisko procesu analīzē, finanšu pamatos, grāmatvedībā, ka 
arī uz maģistra studiju programmas (obligātajos priekšmetos iegūtajām zināšanām) obligāto 
priekšmetu apgūšanas pamata. 
6. Mērķis un uzdevumi 
Priekšmeta mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par stratēģiskiem finanšu lēmumiem, kas 
rada pievienoto vērtību uzņēmumam, un attīstīt prasmes, kas ļauj pielāgoties faktoriem, kas 
ietekmē šos lēmumus. 
Studiju priekšmeta apguve studentiem attīstīs 
kompetences: 

- spēju analizēt un izvērtēt finanšu informāciju; 
- prasmi sagatavot atskaites ar novērtējumu par stratēģisko lēmumu iespējamām sekām; 
- spēju identificēt piemērotus finansējuma avotus, novērtēt to riskus un iegādes 

izmaksas; 
- novērtēt potenciālos investīciju lēmumus un stratēģijas; 
- saprast globālā biznesa vides ietekmi uz uzņēmuma darbību un novērtēt iespējamās 

sekas. 
attieksmi, kas izpaužas kā: 

- orientācija uz pozitīvu un kvalitatīvu darba rezultātu; 
- spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus; 
- profesionālās ētikas apziņa; 
- sociālā biznesa atbildība. 

7. Saturs 
Stundu skaits Temati 

Kopā Lekt. Prakt. 
1. Ievads stratēģiskā finanšu vadīšanā. Uzņēmuma mērķi un 

uzdevumi, to ietekme uz biznesa plānošanu. Ieinteresētās 
puses un to vērtības. 

4 2 2 

2. Stratēģiskās plānošanas saikne ar investīciju risinājumiem. 
Naudas plūsmas pielietošana plānošanā, pievienotā vērtība. 

6 4 2 

3. Riska analīze. Kapitāla cena, pašu kapitāla cena, aizņemtā 
kapitāla cena, WACC. 

6 4 2 

4. Investīciju lēmumi: tehnika, paplašināšanas stratēģija, 
uzņēmuma reorganizācija. 

14 10 4 

5. Finanšu modelēšana un prognozēšana. 12 8 4 
6. Sociālā korporatīvā atbildība un stratēģiskā finanšu vadīšana. 6 4 2 
 KOPĀ: 48 32 16 

 
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
 
1. Individuālais darbs un rezultātu prezentācija20% 
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2. Piedalīšanās nodarbībās10 % 
3. Eksāmens (teorija, praktisko uzdevumu risināšana) 70% 
 
9. Mācību un ieteicama literatūra, citi studiju avoti 
1. Hill, Alan. Strategic Financial Management, 2008. – BookBoon.com 
2. Hill, Alan. Strategic Financial Management: Exercise book, 2009. – BookBoon.com 
 
10. Prasības mācībspēkiem 
 
Augstākā ekonomiskā izglītība un vēlama praktiskā pieredze. Lekcijām ir obligāts doktora 
grāds (Dr. oec.). Valsts valodas prasme, vēlama lietišķās angļu vai vācu valodas zināšanas. 

 

11. Realizācijas nodrošinājums 
 
11.1. Tehniskais aprīkojums 

- www.ortus.rtu.lv 
- projektors un dators 

 11.2. Norises vieta 

Auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām. 

 
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
 
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. 
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B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES STUDIJU PRIEKŠMETI: 
2. Specializēšanas virzienu priekšmeti 

Specializēšanas virziens: finanšu ekonomika 
 
 

IEU514 FINANŠU INSTRUMENTI 
 
1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti: 3 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU IEVF RUI Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas 
katedra 
4. Atbildīgais mācībspēks: docents Konstantins Kozlovskis 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas priekšmetos „Ekonomikas teorija”, „Finanšu 
tirgi un investīcijas”, „Finanšu inovācijas”, „Finanšu riski”. 
6. Mērķis un uzdevumi 
Iemācīt studentus atpazīst finanšu instrumentus, izvēlēties optimālu finanšu instrumentu, 
pareizi vērtēt finanšu instrumenta cenu un ienesīgumu, kā arī veikt nepieciešamus aprēķinus 
finanšu instrumentu gaidāmā riska un ienesīguma novērtēšanai un lēmumu pieņemšanai par 
investīciju lietderīgumu nenoteiktības apstākļos. 
Studiju priekšmeta apguve studentiem attīstīs 
kompetences: 

- atšķirt finanšu instrumentus pēc veidiem un paveidiem un saprast to būtību; 
- attīstīt iepriekš iegūtas zināšanas finanšu analīzes jomā;  
- risināt uzņēmējdarbības finansēšanas problēmas ar vērtspapīru palīdzību; 
- novērtēt vērtspapīru gaidāmo risku un ienesīgumu un pieņemt lēmumu par investēšanu 

nenoteiktības apstākļos. 
attieksmi, kas izpaužas kā: 

- orientācija uz pozitīvu un kvalitatīvu darba rezultātu. 
 
7. Saturs 

Stundu skaits 
Nr. Temati 

Kopā Lekcijas Labor.d. 
1. Ievads finanšu instrumentu vērtēšanā. Globālais 

finanšu tirgus. 
4 4 - 

2. Akcijas: veidi, raksturlielumi, kotēšana, 
novērtēšana.  

6 4 2 

3. Parādzīmes: veidi, raksturlielumi, kotēšana, 
novērtēšana.  

6 4 2 
 

4. Iespējas līgumi: veidi, raksturlielumi, kotēšana, 
novērtēšana. 

5 3 2 

5. Nākotnes līgumi: veidi, raksturlielumi, kotēšana, 
novērtēšana. 

5 3 2 

6. Mijmaiņas līgumi: veidi, raksturlielumi, kotēšana, 
novērtēšana. 

4 2 2 

7. Vērtspapīru tirgi: veidi, īpatnības, iespējas.  4 4 - 

8. Preču tirgi: veidi, īpatnības, iespējas.  2 2 - 
9. Starptautiskais valūtas tirgus: īpatnības, iespējas.  6 4 2 
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10. Biržas tirdzniecības elementi: tehniskā un 
fundamentālā analīze 

6 2 4 

 KOPĀ: 48 32 16 
 

8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 

1.Darbs teorētiskajās un laboratorijas nodarbībās, programmā paredzēto praktisko 
uzdevumu izpilde. 
2.Eksāmens. Eksāmena novērtējums – ne zemāka atzīme kā 4 (pēc 10 ballu sistēmas). 

9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

Angļu valodā: 
1. Frank J.Fabozzi. The Handbook of Financial Instruments, 2002, John Wiley & Sons Inc., 
Hoboken, New Jersey, 847 p. 
 
Elektroniskie resursi: 

- http://www.fktk.lv - Finanšu un kapitāla tirgus komisija 
- http://www.likumi.lv – LR normatīvo aktu elektroniskais resurss 
- http://finance.yahoo.com  
- http://www.ubs.com  

 
10. Prasības mācībspēkiem 

 
Augstākā ekonomiskā izglītība un vēlama praktiskā pieredze. Lekcijām ir obligāts doktora 
grāds (Dr. oec.). Valsts valodas prasme, vēlama lietišķās angļu vai vācu valodas zināšanas. 

 

11. Realizācijas nodrošinājums 
 
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

- tāfele, 
- videoprojektors un dators ar interneta on-line pieslēgumu, 
- pavairošanas tehnika, 
- mācību literatūra un materiāli, 
- normatīvie akti, 
- speciālā periodiskā literatūra 

11.2. Norises vieta 
Auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām. 
 
12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana 
 
Programma tiek pārskatīta, precizēta un novērtēta pēc katra mācību gada. Tā ir jāpārskata, ja 
ir notikušas programmu ietekmējošas izmaiņas normatīvajos aktos, izglītības sistēmā, finanšu 
pakalpojumu tirgos, uzņēmējdarbības vidē. 
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IEU512 VĒRTSPAPĪRU ANALĪZE UN PORTFEĻU VADĪŠANA 
 

1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti: 4 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU IEVF RUI Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas 
katedra 
4. Atbildīgais mācībspēks: docents Konstantins Kozlovskis 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas priekšmetos „Finanšu tirgi un investīcijas”, 
„Korporatīvās finanses”, „Finanšu instrumenti”.  
6. Mērķis un uzdevumi 
Iemācīt studentus analizēt vērtspapīrus un uz tā pamata veidot un vadīt portfeli, kā arī novērtēt 
portfeļa vadīšanas efektivitāti. 
Studiju priekšmeta apguve studentiem attīstīs 
kompetences: 

- saprast portfeļu vadīšanas teorētiskos aspektus; 
- prast analizēt vērtspapīrus, ņemot vērā to īpašības, un veidot portfeļus; 
- prast izmantot atvasinātos vērtspapīrus portfeļu hedžēšanai; 
- prast modificēt eksistējošos portfeļu veidošanas teorijas portfeļu vadīšanas 

efektivitātes paaugstināšanai. 
attieksmi, kas izpaužas kā: 

- orientācija uz pozitīvu un kvalitatīvu darba rezultātu. 
7. Saturs 

Stundu skaits 
 Nr. Temati 

Kopā Lekc. Labor.d.
1 Portfeļu teorijas attīstības posmi. 2 2 - 
 Mūsdienīga portfeļu teorija: sastāvelementi, diversifikācijas 

būtība, priekšrocības un trūkumi 
4 2 2 

2 Akcijas: gaidāmā riska un ienesīguma novērtēšana, portfeļu 
veidošana un vadīšana 

8 4 4 

3 Obligācijas: ilgums, modificētais ilgums, imunizācija 8 4 4 
4 Ārpusbiržas nākotnes līgumi: novērtēšana un portfeļu 

veidošana 
8 4 4 

5 Portfeļu veidošana pēc Value-at-Risk metodes 4 2 2 
6 Portfeļu hedžēšana 8 4 4 
7 Daudzaktīvu portfeļu vadīšana 4 2 2 
8 Mūsdienīgo finanšu informācijas analīzes metožu 

pielietojums vērtspapīru analīzē un portfeļu vadīšanā 
18 8 10 

 KOPĀ: 64 32 32 
 

8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 

1.Darbs teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, programmā paredzēto praktisko 
uzdevumu izpilde. 
2.Eksāmens. Eksāmena novērtējums – ne zemāka atzīme kā 4 (pēc 10 ballu sistēmas). 

 

9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

Angļu valodā 
Investment Analysis and Portfolio Management / Frank K.Reilly, Keith C. Brown, 7 ed. 
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Krievu valodā 
Асват Дамодаран. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых 
активов. – M.: Альпина Бизнес Букс, 2008 – 1344 c. 

 

10. Prasības mācībspēkiem 
 
Augstākā ekonomiskā izglītība un vēlama praktiskā pieredze. Lekcijām ir obligāts doktora 
grāds (Dr. oec.). Valsts valodas prasme, vēlama lietišķās angļu vai vācu valodas zināšanas. 
 
11. Realizācijas nodrošinājums 
 
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli: 

- tāfele, 
- videoprojektors un dators ar interneta on-line pieslēgumu, 
- pavairošanas tehnika, 
- mācību literatūra un materiāli, 
- normatīvie akti, 
- speciālā periodiskā literatūra 

 
11.2. Norises vieta 
 
Auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām. 
 
12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana 
 
Programma tiek pārskatīta, precizēta un novērtēta pēc katra mācību gada. Tā ir jāpārskata, ja 
ir notikušas programmu ietekmējošas izmaiņas normatīvajos aktos, izglītības sistēmā, finanšu 
pakalpojumu tirgos, uzņēmējdarbības vidē. 
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IĀS 303 FINANŠU EKONOMETRIJA 
 
1. Studiju līmenis: Maģistra līmeņa studiju priekšmets 
2. Kredītpunkti: 4 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU IEVF SESMI Starptautisko ekonomisko sakaru un 
transporta ekonomikas katedra 
4. Atbildīgais mācībspēks: profesors Remigijs Počs 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai  
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas finanšu teorijā, ekonomikā, matemātikā,  
varbūtību teorijā un matemātiskā statistikā, ekonomiskā statistikā. 
6. Mērķis un uzdevumi 
Mācību priekšmeta „Finanšu ekonometrija” mērķis ir apgūt svarīgākās ekonometrijas metodes 
un datorprogrammas un to lietošanu finansu rādītāju un procesu analīzē. 
Studiju priekšmeta apguve studentiem attīstīs 
kompetences: 

- pielietot ekonometrijas metodes un datorprogrammas finanšu rādītāju dinamikas un 
struktūras analīzē. 

attieksmi, kas izpaužas kā: 
- orientācija uz pozitīvu un kvalitatīvu darba rezultātu. 

7. Saturs 
Stundu skaits 

Temati 
Kopā Teor. Prakt. 

1. Ekonometrisko modeļu veidi (matemātiskās formas, mainīgie lielumi, 
parametri u.c.), teorētiskā un pielietojamā ekonometrija. 

4 4 - 

2. Ekonometrijas datorprogramma „EVIEWS” – vispārējs raksturojums, 
iespējas, ierobežojumi, versijas. Darba faila izveide. 

4 - 4 

3. Operācijas ar datorprogrammu „EVIEWS” (sēriju ievads, datu 
ģenerēšana, grafiku veidošana, ievada-izvada operācijas, datu 
izlīdzināšana, kopēšana u.c.).  

4 - 4 

4. Datu sagatavošana finanāsu ekonometriskajiem modeļiem. 4 - 4 
5. Finanšu sakarību pētīšanas uzdevumi ekonometrijā (daudzfaktoru, 
nelineāro, dinamisko u.c. modeļu veidošana) 

8 4 4 

6. Faktoru izvēle un pamatošana finanšu ekonometriskajos    modeļos 4 4 - 
7. Parametru novērtēšanas metodes 8 4 4 
8. Ekonometrisko modeļu statistiskās nozīmības noteikšana un pārbaude, 
gadījuma komponentes analīze 

8 4 4 

9. Savstarpēji saistītu ekonometrisko vienādojumu sistēmas 8 4 4 
10. Prognožu izstrāde, izmantojot ekonometriskos modeļus 8 4 4 
11. Ekonometrisko modeļu pielietošana praksē (Latvijas finanšu tirgus 
modeļa piemērs) 

4 - 4 

Kopā 64 28 36 
 

8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

1. Jāizpilda 4 praktiskā darba uzdevumi (60 % no kopējā vērtējuma); 
2. Eksāmens – atbildes uz teorētiskiem jautājumiem (40 % no kopējā vērtējuma). 

Novērtējums 10 ballu sistēmā. 

9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 

1. Krastiņš, O. Ekonometrija. Mācību grāmata augstskolām. Rīga, 2003. 
2. Revina, I. Ekonometrija. Mācību grāmata. Latvijas Universitāte, Rīga, 2002. 270 lpp. 
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3. Studenmund, A.H. (2001). Using Econometrics: A Practical Guide. 4th Edition, with 
Eviews 3.1. Student Version software. – 637 lpp. 

4. Ramanathan R. Introductory Econometrics (with applications). University of 
California. Fourth Edition. 1998. - 664 lpp. 

5. Peijie, W. Financial Econometrics: Methods and Models. 2002. 
 

10. Prasības mācībspēkiem 

Augstākā ekonomiskā izglītība un vēlama praktiskā pieredze. Lekcijām ir obligāts doktora 
grāds (Dr. oec.). Valsts valodas prasme, vēlama lietišķās angļu vai vācu valodas zināšanas. 

 

11. Realizācijas nodrošinājums 

11.1.Tehniskais aprīkojums un materiāli 

- auditorija un datorzāle; 
- projektors ar datoru; 
- mācību literatūra; 
- pavairošanas tehnika.  
- mācību materiāli; 
- periodiskā literatūra. 

11.2.Norises vieta 

Auditorija lekcijām un datorzāle praktiskajām nodarbībām. 

 

12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

 

Programma jāpārskata un jāprecizē pēc katra mācību gada līdz ar izmaiņām programmas 
prasībās, jaunu mācību materiālu sagatavošanu un publicēšanu. 
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B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES STUDIJU PRIEKŠMETI: 
 3. Humanitārie, sociālie un pedagoģijas priekšmeti 

 
HSP484 PSIHOLOĢIJA 

 
1. Studiju līmenis: Akadēmiskā maģistra studijas 
2. Kredītpunkti: 2 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU Humanitārais institūts 
4. Atbildīgais mācībspēks: docente Airisa Šteinberga 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai  
Priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem priekšmetiem.  
6. Mērķis un uzdevumi 
Iepazīstināt ar psiholoģiju kā zinātni, dažādām pieejām personības izpratnei un nodrošināt 
tādu zināšanu apjomu, kas palīdzētu integrēt daudzveidīgās praktiskās zināšanas ar apgūtajām 
teorētiskajām. 
Kursa īstenošanas uzdevumi: 
Veicināt studentu pašizziņas prasmes, kas nodrošinātu spēju izprast sevi un uzlabot saskarsmi 
ar citiem cilvēkiem.  
7. Saturs:   
 
1. Psiholoģija kā zinātne, tās izpētes priekšmets, struktūra, virzieni un pielietošana. (2 
stundas) 
2. Psihe un apziņa, to vieta personības struktūrā. Personības jēdziens, definīcija, struktūra. (2 

stundas) 
3. Psihiskie stāvokļi, procesi, īpašības, to mijsakarības ar personības attīstību. (2 stundas) 
4. Uzmanības jēdziens, veidi, īpašības. (2 stundas) 
5. Sensori perceptīvā sistēma. (2 stundas) 
6. Atmiņa, tās veidi un pamatprocesi. (3 stundas) 
7. Domāšana, tās veidi. Apziņa un domāšana, domāšanas procesi, operācijas.(3 stundas) 
8. Iztēle un jaunrade. Iztēles būtība un nozīme izziņā (2 stundas) 
9. Emocijas un jūtas. (2 stundas) 
10. Jēdziens par gribu. (2 stundas) 
11. Temperaments, tā pētīšanas vēsturiskie aspekti. (2 stundas) 
12. Spējas, to veidi. (2 stundas) 
13. Personība un raksturs. (2 stundas) 
14. Personības attīstība un saskarsme. (2 stundas) 
15. Personība kā verbālās un neverbālās komunikācijas subjekts. (2 stundas) 
 
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Vērtējums tiek saņemts par patstāvīgi veiktu problēmsituācijas teorētisko un praktisko 
risinājumu. 
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, diskusijas, grupu un patstāvīgais darbs. 
Prasības priekšmeta apguvei: lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās, mājas 
darba izpilde. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekcijās izklāstītās vielas 
apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām. 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: diskusijas tiek integrētas lekcijās 
plānojot pusi lekcijas laika teorijai, otra puse diskusijai . Temati: skat. 6., 7., 8., 9., 10., 13., 
14., 15. tēma. 
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9. Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
 

1. Karpova A. Personība. Teorijas un to radītāji. Zvaigzne ABC, R., 1998. 
2. Psiholoģijas vārdnīca. Mācību grāmata, R., 1999. 
3. Adlers A. Psiholoģija un dzīve. Idea, R., 1992. 
4. Jungs K.G. Psiholoģiskie tipi. R., 1993. 
5. Tulviste P. Par domāšanas izmaiņām vēsturē. Avots, R., 1990. 
6. Meikšāne Dz. Psiholoģija mums pašiem. Raka, R., 1998. 
7. Vorobjovs A. Psiholoģijas pamati. Mācību grāmata, R., 2000. 
8. Reņģe V. Personības psiholoģiskās teorijas. Zvaigzne ABC, R., 1999. 

 
10. Prasības mācībspēkiem 
 
Maģistra grāds psiholoģijas zinātnēs un praktiskā pieredze. Valsts valodas zināšanas. 
 
11. Realizācijas nodrošinājums 
 11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli 

- Tāfele; 
- Dators un projektors; 
- Mācību literatūra; 
- Pavairošanas tehnika; 
- Mācību materiāli; 
- Likumdošanas materiāli. 

 
 11.2. Norises vieta 
Auditorija lekcijām. 
 
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
 
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām 
normatīvajos aktos un izglītības sistēmā. 
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HSP446 PEDAGOĢIJA 
 
1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti: 2 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU Humanitārais institūts 
4. Atbildīgais mācībspēks: asociētā profesore Anita Lanka 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem priekšmetiem.  
6. Mērķis un uzdevumi 
Veidot izpratni par pedagoģijas kategorijām un to izpausmi pedagoģiskajā realitātē. 
Kursa īstenošanas uzdevumi 
1. veidot izpratni par pedagoģijas zinātnes priekšmetu un uzdevumiem; 
2. iepazīstināt ar mūsdienu pedagoģijas attīstības tendencēm; 
3. veidot izpratni par mācību procesa komponentēm; 
4. veidot prasmi formulēt mācību mērķus un izraudzīties atbilstošus metodiskos līdzekļus; 
5. veidot prasmi plānot un vadīt mācību nodarbību un veikt nodarbības pašanalīzi. 
7. Saturs 
1. Pedagoģija kā zinātne, kā māksla. Pedagoģijas priekšmets, uzdevumi. Pedagoģijas zinātņu 
sistēma. Tās saikne ar citām zinātnēm. (kontaktstundas[ I] -2; patstāvīgais darbs [ II] – 2 ) 
2. Pedagoģiskās vērtības dažādās izglītības teorijās. Izglītības humānā paradigma. 
Jauniedibināmās izglītības pamatidejas. Pārmaiņu būtības. ( I-2; II-6) 
3. 20.gs. Didaktika un mācīšanas –mācīšanās teorijas. ( I-4; II-6). Dažādu didaktisko sistēmu 
salīdzinājums. To filosofiskais, psiholoģiskais un pedagoģiskais pamats. Mūsdienu didaktikas 
attīstības tendences. Mūsdienu izglītības vērtības. 
4. Mācīšanās prasmes un to pilnveides aspekti. Izziņas procesi un to loma mācībās. ( I -2; II -
6) 
5. Mācību process. Mācību likumsakarības un pamatprincipi. (I -2; II -4) 
6. Izglītības mērķu  taksonomijas. ( I -4; II – 4). Mērķu hierarhiskās sistēmas, to 
klasifikācija. Izglītības mērķu taksonomijas „mērķis – līdzeklis-rezultāts” metodoloģija un 
tehnoloģija. Mērķu saikne mācību metodēm, studējošo vecumposmu un studentu motivāciju 
7. Studiju priekšmeta saturs (programma) un tā strukturēšana. (I -4; II – 6). Izglītības saturs 
un studiju priekšmeta saturs. Studiju priekšmeta satura transformācija izglītības saturā. 
Studiju priekšmeta satura izveides pamatprincipi. Izglītības procesa didaktiskās analīzes 
modelis. Vispārējie mērķi. Vidējā līmeņa mērķi. Konkrētie priekšmeta mērķi. Studiju 
priekšmeta satura (programmu)  izstrādes ciklveida process. Satura izkārtojums (lineārais, 
koncentriskais, spirālveida , jaukta tipa, integrētais). Programmas saturiskā un procesuālā 
vienotība. 
8. Mācību nodarbību veidi un to organizēšana. Mācību metodes, to klasifikācijas problēmas. 
( I – 8; II – 8) (Problēmorientēta lekcija, mutvārdu eseja, lekcija – diskusija, lekcija – 
izaicinājums u.c.). Lekcija un tās veidi. Lekcijas struktūras modifikācijas. Grupu darbs un 
kooperatīvā mācīšanās. Semināri. Diskusiju grupa. Paneļdiskusija. Nodarbības analīzes 
kritēriji. Pašvērtējums. 
9. Studentu mācību sasniegumu izzināšana un vērtēšana. ( I -4; II – 6). Vērtēšanas funkcijas, 
uzdevumi. Vērtēšanas didaktiskie pamatprincipi un prasības. Vērtēšanas veidi 
(ievadvērtēšana, kārtējā vērtēšana, robežvērtēšana, noslēdzošā vērtēšana), formas un metodes.  
Vērtēšanas formu un metožu izvēles pamatojums. Laba vērtējuma rādītāji: objektivitāte, 
validitāte, drošums, praktiskums. Uz kompetenci balstītās vērtējuma sistēmas veidošana 
(portfolio). Testi. To izveides pamatprincipi. Snieguma, izvērstu atbilžu un īso atbilžu 
pārbaudes darbu relatīvās priekšrocības. Studentu iesaistīšana vērtēšanas procesā.  
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8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 

 
Priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas pārbauda rakstiski.  
 
Prasības priekšmeta apguvei: lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās, patstāvīgā 
darba veikšana. 
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekcijās izklāstītās vielas 
apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām. 
 
9.  Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
 
1. Albrehta Dz. Didaktika. - R.: RaKa, 2001. 
2. Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. - R.: RaKa, 2000. 
3. Lanka A. Pedagoģiskais process. Mācību līdzeklis. – R.: RTU Izdevniecība, 2003. 
4.  Lanka A. Mācīšanās metodika. Lekciju kurss. – R.: RTU Izdevniecība, 2004. 
5.  Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca / sastādījis autoru kolektīvs V.Skujiņas vadībā. 
– R.: Zvaigzne ABC, 2000. 
 
10. Prasības mācībspēkiem 
 
Maģistra grāds pedagoģijas zinātnēs un praktiskā pieredze. Valsts valodas zināšanas. 
 
11. Realizācijas nodrošinājums 
 11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli 

- Tāfele; 
- Dators un proektors; 
- Mācību literatūra; 
- Pavairošanas tehnika 
- Mācību materiāli; 
- Likumdošanas materiāli. 

 
 11.2. Norises vieta 
Auditorija lekcijām. 
 
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
 
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām 
normatīvajos aktos un izglītības sistēmā. 
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HSP489 ORGANIZĀCIJU PSIHOLOĢIJA 
 
1. Studiju līmenis: Akadēmiskās maģistra studijas 
2. Kredītpunkti: 2 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU Humanitārais institūts 
4. Atbildīgais mācībspēks: docents Valērijs Kuņiskis 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem priekšmetiem.  
6. Mērķis un uzdevumi 
Sistematizēt studentu priekšstatus par cilvēku resursu vadības un organizācijas 
psiholoģiskajiem aspektiem, attīstīt studentu psiholoģisko kompetenci. 
Kursa īstenošanas uzdevumi 

- Attīstīt izpratni par cilvēku uzvedību un komunikāciju organizācijās; 
- Attīstīt psiholoģiski teorētisko zināšanu pielietojamu praksē. 

7. Saturs 
 
1. Organizāciju psiholoģijas priekšmets.  ( stundu skaits kopā: 2, teorija-2, prakt.-2) 
     1.1. Attīstības vēsture. 
     1.2. Saikne ar socioloģiju, uzņēmējdarbību un citām psiholoģijas nozarēm. 
     1.3. Cilvēka  faktors organizācijās. 
2. Cilvēka uzvedība organizācijās. ( 4; 2-2) 
     2.1. Cilvēka darbības ievērojamākie empīriskie pētījumi. 
     2.2. Biheviorālā pieeja psiholoģijā. 
     2.3. Kognitīvā pieeja psiholoģijā. 
3. Darba motivācija un apmierinātība ar darbu. ( 6; 3-3) 
    3.1. Motivācijas teorijas. 
    3.2. Darbinieku apmierinātības faktoru izpēte. 
    3.3. Svarīgāko darba aspektu un vērtību noteikšana. 
4. Komunikācija organizācijās. (6; 3-3) 
    4.1.Komunikatīvo procesu raksturojums. 
    4.2. Ārējā un iekšējā komunikācija. 
    4.3. Formālo un neformālo attiecību struktūra. 
    4.4. Uz klientu orientētas saskarsmes principi. 
    4.5. Konfliktus  veicinošie faktori un stresa menedžments. 
5. Grupa. Komandas sadarbības principi. (6; 3-3) 
    5.1.Grupas un komandas jēdziens psiholoģijā. 
    5.2. Cilvēku uzvedība grupā, lomas un pozīcijas. 
    5.3. Grupas fenomeni. 
    5.4. Lēmumu pieņemšanas procesi. 
    5.5. Grupas fenomenu pētīšanas metodes. 
6. Vadītāja personība un vadības stils.(2; 1-1) 
    6.1. Vadītāja sociālpsiholoģiskās funkcijas. 
    6.2. Līdera īpašības, līderisma teorijas. 
7. Organizāciju kultūra. (2: 2) 
    7.1. Organizācijas kultūras jēdziens, nozīme. 
    7.2. Organizāciju kultūru klasifikācija. 
8. Cilvēku resursi. (4; 1-3) 
    8.1. Personāla meklēšanas, atlases psiholoģiskie aspekti. 
    8.2. Darba intervijas, CV un motivācijas vēstules. 
    8.3. Darbinieku novērtēšanas psiholoģiskie aspekti. 
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    8.4. Darbinieku apmācība.    
 
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas pārbauda rakstiski.  
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
Prasības priekšmeta apguvei: lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekcijās izklāstītās vielas 
apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām. 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: Darba motivācija. Grupa, komanda. 
Komunikācija. Vadītāja personība. Personāla novērtēšana. 
 
9. Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
 
1. Eberhards F. Konflikti darbā. R.-R.: Balta eko, 2002.. 
2. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. –R.: RaKa, 2003. 
3. Kehre M. Personālmenedžments uzņēmumā. – R.: BAT, 2001. 
4.  Krīgers V. Komandas vadība.- R.: Balta eko, 2002. 
5. Ozoliņa-Nucho A., Vidnere M. Stress: tā pārvarēšana un profilakse.- R.: Biznesa Partneri, 
2003. 
6.  Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. – R.: Kamene, 1999. 
 
10. Prasības mācībspēkiem 
 
Maģistra grāds psiholoģijas zinātnēs un praktiskā pieredze. Valsts valodas zināšanas. 
 
11. Realizācijas nodrošinājums 
 11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli 

- Tāfele; 
- Dators un projektors; 
- Mācību literatūra; 
- Pavairošanas tehnika 
- Mācību materiāli; 
- Likumdošanas materiāli. 

 11.2. Norises vieta 
Auditorija lekcijām. 
 
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar 
izmaiņām normatīvajos aktos un izglītības sistēmā. 
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 IUV523 KOMERCTIESĪBAS 

 
1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti : 3 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU IEVF Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts 
4. Atbildīgais mācībspēks: profesors Jānis Ķipsna 
Mācībspēks: docente Daina Ose 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Priekšmets ir vispārizglītojošs un sniedz informāciju par likumdošanas jautājumiem, ar 
kuriem komercdarbībā iesaistītai personai, komersantam un vadītājam būtu praktiski 
jāsaskaras.  
6. Mērķis 
Sniegt zināšanas saimniecisko un darba tiesību pamatjautājumos, kas saistīti ar darījumu 
slēgšanu un noformēšanu, darba tiesiskajām attiecībām. 
Kursa īstenošanas uzdevumi 
- Prast teorētiskās zināšanas piemērot saimniecisko un darba tiesisko attiecību risināšanā; 
- Spēt analizēt juridiskos jautājumus, izteikt priekšlikumus situāciju risināšanā un izvairīties 
no pārkāpumiem darba un saimniecisko tiesību jomā; 
- Rast izeju konfliktsituācijās starp tiesību subjektiem. 
 
7. Saturs 
 

Stundu skaits 
Nr. Temati 

Kopā Lekc. Prakt.d. 
1. Ievads tiesību teorijā 6 4 2 
2. Darba tiesiskā reglamentācija 6 4 2 
3. Lietu tiesības 6 4 2 
4. Īpašums 6 4 2 
5. Ķīlas tiesības 4 2 2 
6. Saistību tiesības 6 4 2 
7. Līgumu veidi 10 8 2 
8. Prasības celšana tiesā 4 2 2 

 KOPĀ: 48 32 16 
 

 

8.  Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 

 
1) divi kontroldarbi par lekcijās apskatītajām tēmām, kas sastāda 50% no ieskaites,  
2) ieskaite– 50% . 

Ieskaites saturs : atbildes uz vairākiem teorijas jautājumiem. 
 
9.  Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
LR likumi; 
Informācijas avoti, kas atrodas; 

- www.lm.gov.lv 
- www.lbas.lv 
- www.lddk.lv 
- www.lps.lv 
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- www.vdi.lv 
- www.nva.lv 
- www.likumi.lv 

Citi materiāli: 
- līgumu paraugi; 
- ar darba un saimnieciskajām tiesībām saistīto dokumentu paraugi. 

 
10. Prasības mācībspēkiem 
 
Jurists ar pabeigtu augstāko izglītību (maģistra grāds tiesību zinātnēs) un praktisko pieredzi. 
Valsts valodas zināšanas. 
 
11. Realizācijas nodrošinājums 
 
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli 

- Tāfele; 
- Dators un projektors; 
- Mācību literatūra; 
- Pavairošanas tehnika 
- Mācību materiāli; 
- Likumdošanas materiāli. 

 
11.2. Norises vieta 
Auditorija lekcijām. 
 
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
 
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām 
normatīvajos aktos un izglītības sistēmā. 
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HFL432 ĒTIKA 

 
1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti: 2 KP  
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU Humanitārais institūts 
4. Atbildīgais mācībspēks: asociētais profesors Gunārs Ozolzīle 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem priekšmetiem.  
Mācību priekšmetam ir integrējoša loma. Tas apvieno zināšanas, kas iegūtas: 

- vispārējā vēsturē 
- kultūras vēsturē 
- filozofijas pamati 
- reliģijas vēsturē u.c. 

6. Mērķis un uzdevumi 
Veidot izpratni par ētikas specifiku, funkcionēšanu un profesionālās ētikas pamatprasībām. 
Kursa īstenošanas uzdevumi 

- Apgūt zināšanu un jēdzienu kopumu par ētiku, morāli, tikumību. 
- Izprast morāles lomu sabiedrībā un iespējas regulēt cilvēku attiecības. 
- Izprast ētikas mācību būtību un pielietojamību dzīvē. 
- Saprast morāles funkcionēšanas mehānismu un likumsakarības. 
- Prast ētiski izvērtēt cilvēku rīcību dažādās dzīves situācijās. 
- Gūt iemaņas morālu problēmu risināšanā. 
- Prast saskatīt profesionālās darbības morālos aspektus. 

7. Saturs 
 

Stundu skaits 
Temati Kopā Lekc. Prakt.

1. Ievaddaļa 
1.1.  Ētikas loma sabiedrībā. 
1.1.1. Bioloģiskie un garīgie nosacījumi cilvēku kopdzīvei. 
1.1.2. Ētisko faktoru loma un vieta sabiedrības dzīvē. 

2 2 - 

2. Ētika, morāle, tikumība 
2.1. Jēdzienu ētika, morāle un tikumība problēma. 
2.2. Ētikas virzieni un veidi. 
2.3. Ētiskās mācības mūsdienu kontekstā. 

4 2 2 

3. Morāles specifika 
3.1. Cilvēku rīcības regulācijas veidi. 
3.1.1. Tiesiskā regulācija un tās īpatnības. 
3.1.2. Administratīvā regulācija un tās īpatnības. 
3.1.3. Morālā regulācija un tās īpatnības. 
3.2. Morāles jābūtiskā, imperatīvā daba. 
3.2.1. Īstenība un jābūtība. 
3.2.2. Jābūtības paradoksi. 

8 4 4 

4. Ētiskās vērtības, normas un principi 
4.1. Ētisko vērtību, normu, principu avoti un pamatojums. 
4.2. Galvenās vērtības, normas un principi. 

6 2 4 
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5. Morāles funkcionēšanas mehānisms un likumsakarības 
5.1. Morālā brīvība, izvēle un atbildība. Brīvība un patvaļa. Morālā 
izvēle un tās veidi. 
5.2. Morālā atbildība. 
5.3.Morālā kontrole, vērtējums un sankcijas. 
 Morālās kontroles veidi un to īpatnības. 
 Morālais vērtējums un tajā iekļautie faktori. 
 Morālās sankcijas un to piemērošanas problēmas.  

8 4 4 

6. Profesionālā ētika 
6.1.Vispārcilvēciskā un profesionālā ētika. 
6.2.Profesijas ētikas īpatnības. 
6.3.Profesijas ētikas kodeksu tipiskākās prasības. 

4 2 2 

KOPĀ: 32 16 16 

 
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 

1) darbs praktiskajās nodarbībās semestra laikā, izpildot 3 ieskaites uzdevumus- 30%  
 2) lekciju apmeklēšana un teorētiskā satura apguve- 30%, ieskaite-tests - 40% 
 
Ieskaites saturs: 
- teorētiskā daļa – testa veidā praktisko uzdevumu tēmās 
- praktiskā daļa – satura pamatojums un adekvāts pielietojums 

 
Novērtējums: ieskaitīts \ neieskaitīts 
 

9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
1. Aristotelis. Nikomaha ētika.-Rīga, Zvaigzne, 1976. 
2. Lasmane S. Rietumeiropas ētika.- Rīga, Zvaigzne ABC, 1998. 
3. Milts A. Ētika. Kas ir ētika? Lekciju kurss.- Rīga, LVU,1999. 
4. Milts A. Ētika. Saskarsmes ētika. Lekciju kurss.-Rīga, LVU, 2004. 
5. Rietumeiropas morāles filozofija. Antoloģija. S. Lasmanes sakārtojums.-Rīga, LU 
Akadēmiskais apgāds, 2006. 
6. Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika.- Rīga, Zvaigzne ABC, 1997. 
7. Rubenis A. Ētika. Rietumu baznīctēvu antropoloģija un ētika.- Rīga, Zvaigzne ABC, 
2007. 
8. Rubenis A. Ētika. Viduslaiku izglītība, antropoloģija un ētika.-R, Zvaigzne ABC, 2007. 
9. Zvejnieks A.Sociālā realitāte un inovācijas morālē \\ RTU Zinātniskie raksti.8.sērija 
Humanitārās un sociālās zinātnes.1.sējums.- Rīga, 2002. 
10. www.google.ru ( virtuālie teksti ). 

 
10. Prasības mācībspēkiem 

Augstākā humanitārā izglītība, sevišķi filozofijas vai tuvās tai jomās. 
Valsts valodas prasme, vēlams svešvalodu zināšanas. 
Vēlams vismaz maģistra grāds un docētāja pieredze augstskolā. 
 

11. Realizācijas nodrošinājums 
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli 

- tāfele; 
- dators un projektors; 
- mācību literatūra; 
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- pavairošanas tehnika.  
- mācību materiāli; 
- periodiskā literatūra. 

 
11.2. Norises vieta 

1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 2 st. nedēļā. 
 
12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana 

Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar 
izmaiņām izglītības sistēmā, mācību un zinātniskajā literatūrā. 
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HFL438 EIROPAS KLASISKĀ FILOZOFIJA 
 

1. Studiju līmenis: Akadēmiskās maģistra studijas 
2. Kredītpunkti: 2 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU Humanitārais institūts 
4. Atbildīgais mācībspēks: asociētais profesors Gunārs Ozolzīle 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem priekšmetiem.  
6. Mērķis un uzdevumi 
Dot zināšanas un veidot izpratni par filozofiskās domas attīstību Eiropā un tās saistību ar sava 
laika dabaszinātnēm. 
Kursa īstenošanas uzdevumi 

- Iepazīt Eiropas klasiskās filozofijas vēsturi dažādu kultūras laikmetu un paradigmu 
kontekstā. 

- Prast izvērtēt dažādu filozofisko virzienu un skolu ieguldījumu filozofiskās domas 
attīstībā  

- Izprast dažādu laikmetu filozofisko un dabaszinātnisko ideju mijiedarbību.  
- Prast kritiski izvērtēt filozofu tekstus un argumentēt savu viedokli. 

 
7. Saturs 
Lekcijas 
1.,2. mācību nedēļās: Ievads filozofijas problēmās. Filozofija senajā Grieķijā un senajā Romā 
(Pirmssokrātiķi, Sokrāts, Platons, Aristotelis, hellēnisma skolas). 
4. nedēļā: Viduslaiku filozofijas galvenā problēmas un domātāji (Sv.Augustīns, Akvīnas 
Toms). 
6. nedēļā: Renesanses laikmeta kultūra un filozofija (F. Petrarka, Leonardo da Vinči, 
humānisti, utopisti, T. Kampanella u.c.). 
8.nedēļā: Dabaszinātņu attīstība un Jaunlaiku filozofijas rašanās . 
9.nedēļā: Empīrisma idejas (F. Bēkons u.c.)  
10.nedēļā: Racionālisma arguments (R.Dekarts) 
12.nedēļā: Apgaismības filozofija (Enciklopēdisti, Ž. Ž. Ruso, F. M. Voltērs u.c.). 
13.nedēļā: Vācu klasiskais ideālisms un I.Kanta veidotā prāta kritika un ētika. 
14. nedēļā: G. V. F. Hēgelis par filozofisko domāšanu kā gara attīstību. 
 
Semināru  nodarbības 
3.nedēļā: Antīkā filozofijas izpratne un tās dažādie pamatojuma argumenti. 
5.nedēļā: Viduslaiku filozofiskie strīdi un Dieva pierādījumi. 
7. nedēļā: Renesanses jaunās idejas. 
11. nedēļā: Empīrisma un racionālisma metodes un to saistība ar dabaszinātnēm. 
15.nedēļā: Klasiskās vācu filozofijas nozīme filozofijas vēsturē un mūsdienās. 
16.nedēļā: Studentu aptauja par priekšmetu. Ieskaite. 
 
8. Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi  
 
Priekšmeta apguvi vērtē ar ieskaiti. Vērtējumu ietekmē: kontroldarbi 30%, darbs grupā 10%, 
aktīva piedalīšanās diskusijās 15%, ieskaites darbs 45% . 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
Prasības priekšmeta apguvei: lekciju apmeklēšana, piedalīšanās grupu darbā un diskusijās, 
patstāvīgais darbs ar pirmavotiem, pārbaudes darbs. 
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Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekcijās izklāstītās vielas 
apgūšana pirms semināra nodarbībām, patstāvīgas pirmavotu studijas. 
 
9. Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
1. Antīkā un viduslaiku filozofija. R., 1981.  
2. Gorders J. Sofijas pasaule. R., 1995. 
3. Zvejnieks A. Jauno laiku un 19.gs. filozofija. Lekciju konspekts. R., RTU, 1996. 
4. Filozofijas atlants/attēli un teksti. R.,2000. 
5. Cimmers R. Filosofu portāls.R., 2007. 
6. Platona, Aristoteļa un citu ievērojamo filozofu darbu fragmenti tiks doti nodarbību laikā. 
 
10. Prasības mācībspēkiem 

Augstākā humanitārā izglītība, sevišķi filozofijas vai tuvās tai jomās. 
Valsts valodas prasme, vēlams svešvalodu zināšanas. 
Vēlams vismaz maģistra grāds un docētāja pieredze augstskolā. 
 

11. Realizācijas nodrošinājums 
11.1.Tehniskais aprīkojums un materiāli 
- tāfele; 
- dators ar projektoru; 
- mācību literatūra; 
- pavairošanas tehnika.  
- mācību materiāli; 
- periodiskā literatūra. 

11.2.Norises vieta 
1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 2 st. nedēļā. 
 
12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana 
 
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar 
izmaiņām izglītības sistēmā, mācību un zinātniskajā literatūrā. 
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HSP488 BIZNESA SOCIOLOĢIJA 
 
1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti: 2 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU Humanitārais institūts 
4. Atbildīgais mācībspēks: docents Valērijs Kuņickis 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Vidējās izglītības līmenis, dzīves pieredze. 
6. Mērķis un uzdevumi 
Izprast sabiedrībā notiekošos procesus un parādības, lai realizētu sevi kā speciālistu un 
personību, iegūt prasmi sociāli pamatotu lēmumu pieņemšanai. 
Kursa īstenošanas uzdevumi 

- Apzināt cilvēku sabiedrības un vadības sociālā institūta attīstības likumsakarības. 
- Apgūt iemaņas profesionālo ideju un projektu pozitīvai realizācijai, kā arī cilvēku un 

mašīnu darbības koordinācijai laikā un telpā. 
7. Saturs 

Stundu skaits 
Temati 

Kopā Lekc. Prakt. 

1. Socioloģija kā zinātne 
1.1. Socioloģijas darba priekšmets. 
1.2. Socioloģijas zinātnes definīcija. 
1.3. Cilvēku kopdzīves priekšnosacījumi un sabiedrības 
attīstības etapi. 
1.4. Kāpēc cilvēkam būtu jāzina socioloģijas zinātne un, jo 
sevišķi inženieriem. 

2 1 1 

2. Vadības (menedžmenta) socioloģija 
2.1. Socioloģiskās domas vēsturiskā attīstība. 
2.2. Vadības socioloģijas priekšmets un metodes. 
2.3. Vadības socioloģijas vēsture. 
2.4. Sociālā darbība un sociālās attiecības. 
2.5. Ražošanas kolektīvs – vadības objekts. Tā iezīmes. 

4 2 2 

3. Metodes praktiskajā socioloģijā 
3.1. Socioloģiskās informācijas raksturs un tās iegūšanas 
metodes. 
3.2. Aptaujas māksla. 
3.3. Ticamas informācijas iegūšanas paņēmieni. 
3.4. Ko darīt ar faktiem? 
3.5. Masu novērošanas analīzes paņēmieni. 
3.6. Likumsakarību apzināšanās un interpretācija. 

2 1 1 

4. Darbinieks sociālo attiecību sistēmā 
4.1. Sociālās parādības un procesi. 
4.2. Personība kā sociāla sistēma. 
4.3. Sociālās darbības un sociālās uzvedības mehānismi. 
4.4. Personības sociālā uzvedība sabiedrībā. 
4.5. Apziņā, sabiedriskā doma, sociālais rekets. 

4 2 2 

5. Tirgzinības (Marketinga) sociālie aspekti 
5.1. Ko nozīmē tirgus izpēte (marketings)? 
5.2. Ko nozīmē vadīt tirgu? 

4 2 2 
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6. Uzņēmums kā sociāla sistēma 
6.1. Uzņēmuma struktūra. 
6.2. Sociāli – demogrāfiskās attiecības. 
6.3. Sociāli – etniskās attiecības. 
6.4. Ekonomiskās un sadales attiecības. 
6.5. Darba kolektīva sociālā attīstība. 

2 2 - 

7. Cilvēciskā faktora sociālie aspekti 
7.1. Darba kolektīva funkcionālā struktūra. 
7.2. Profesiju, specialitāšu, specializāciju un kvalifikācijas 
struktūra. 
7.3. Cilvēciskā faktora aktivizācijas nepieciešamība. 
7.4. Cilvēciskā faktora aktivizācijas sociālie mehānismi un 
rādītāji 

2 1 1 

8. Vadības (menedžmenta) sociālie aspekti 
8.1. Sociālie mērķi un sociālie rādītāji. 
8.2. Sociālās inženierijas darbība, sociālā projektēšana un 
sociālās tehnoloģijas. 
8.3. Darba kolektīva pārvaldes (vadības) struktūras. 

4 2 2 

9. Sociālie aspekti darbā un darba organizācijā 
9.1. Pamudinājums uz darbu un motivācija ražošanā. 
9.2. Cilvēks un tehnika. ZTP sociālais efekts. 
9.3. Darba normēšanas un apmaksas sociālie aspekti. 

2 1 1 

10. Sadzīves apstākļi un darba efektivitāte 
10.1. Cilvēks un ražošana. 
10.2. Veselība un darbs. 
10.3. Izglītība un darbs. 
10.4. Laiks – cilvēces attīstības telpa. 

4 2 2 

11. Ieskaites darbs 2 - 2 

KOPĀ: 32 16 16 

 
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
 
Ieskaites darbs – tests ar maksimāli iespējamo baļļu skaitu 11, studentam mācību  
priekšmets tiek ieskaitīts, ja iegūtas 6 balles. 
 
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
1. http://www.bf.rtu.lv/documents/nvsd/materiali/vs.pdf 
2. R. Taraškevičs. Vadības socioloģija (ik gadu atjaunots lekciju konspekts, brīvi pieejams 
internetā). –Rīga. –53 lpp.. 
3. R. Taraškevičs. Ievads vadības socioloģijā (lekciju konspekts). –Rīga. 1993. –182 lpp.. 
4. A. Kravčenko, I. Tjurina. Vadības socioloģija (krievu valodā). –Maskava. 2005. -1134 lpp.. 
5. E. Mūrnieks. Vispārējā socioloģija 1 un 2 daļa (lekciju konspekts). –Rīga. 1992. –245 lpp.. 
6. G. Ozolzīle. Socioloģija. –Rīga. 1998. –53 lpp.. 
7. J. Ščepanskis. Socioloģijas elementārie jēdzieni (krievu valoda). –Maskava. 1969. –238 
lpp. 
8. M. Vellers. Viss par dzīvi (krievu valodā). –Sanktpēterburga. 2003. –750 lpp. 
 
10. Prasības mācībspēkiem 
Augstākā izglītība sociālās un cilvēk rīcības zinātnes jomā. Valsts valodas prasme. Obligāti 



108 

maģistra grāds. Ieteicama prakse vadībā. 
 
11. Realizācijas nodrošinājums 
 
11.1.Tehniskais aprīkojums un materiāli 
- auditorija aprīkota ar datoru un video projektoru; 
- datorprogrammas: Microsoft Power Point, Word, Excel; 
- tāfele, kodoskops, pavairošanas tehnika; 
- lāzera rādītājs. 
 
11.2.Norises vieta 
1 auditorija lekcijām, semināriem un praktiskām nodarbībām – 2 st. nedēļā. 
 
12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana 
 
Programmu pārskata un precizē katra semestra sākumā atbilstoši izmaiņām izglītības sistēmā 
un jauniem atdzinumiem socioloģijas, psiholoģijas, vadības (menedžmenta) zinātnēs. 
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IUV528 KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA 
 

1. Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskās studijas 
2. Kredītpunkti: 3 KP 
3. Atbildīgā struktūrvienība: RTU IEVF Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts 
4. Atbildīgais mācībspēks: profesors Jānis Ķipsna 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai 
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas bakalaura studiju līmenī – mikro un 
makroekonomikā, uzņēmējdarbības ekonomikā, grāmatvedībā, uzņēmējdarbības vadīšanā. 
6. Mērķis un uzdevumi 
Studiju priekšmeta mērķis ir attīstīt studentiem vispārējas teorētiskas zināšanas par korporatīvo 
sociālo atbildību, tās lomu mūsdienu ekonomiskajās sistēmās un radīt izpratni par korporatīvās 
sociālās atbildības principu praktisku izmantošanu uzņēmuma pārvaldībā. 
 
Studiju priekšmeta apguve studentiem attīstīs 
zināšanas un izpratni par: 

- korporatīvās sociālās atbildības teorijas rašanos (ģenēzi) grāmatvedības uzskaites, vides 
pārvaldības un vadības teorijās un sociālajās zinātnēs; 

- korporatīvās sociālās atbildības attīstību; 
- korporatīvās sociālās atbildības konceptuālo pamatjautājumu analīzes metodēm 

mūsdienu uzņēmumos un organizācijās; 
kompetences: 

- pētīt un analizēt korporatīvo sociālo atbildību kā sistēmisku parādību, kas aptver ar 
grāmatvedības uzskaiti, vides pārvaldību, vadības teoriju un sociālajām zinātnēm 
saistītus jautājumus; 

- kritiski izvērtēt korporatīvās sociālās atbildības rezultātus mūsdienu organizāciju 
sistēmās; 

attieksmi, kas izpaužas kā: 
- personiskā sociālā atbildība, veicinot korporatīvās sociālās atbildības ieviešanu 

uzņēmumā. 
 

7. Saturs 
Stundu skaits 

Temati 
Kopā Lekc. Prakt. 

Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) vēsture un definīcija. 
Lekciju un grupu darba nākamajām nodarbībām struktūras un 
satura izklāsts. 

4 4  

KSA un ieinteresēto grupu teorija. Ieinteresēto grupu 
stratēģiskā svarīguma noteikšanas metodes. 

8 6 2 

KSA principi un uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības koncepcija. 8 6 2 

Ētika, KSA un Korporatīvā uzvedība. 6 4 2 

KSA un rezultātu novērtēšana. 8 6 2 

KSA un stratēģija. 8 6 2 

Grupu darba prezentācijas. 6 0 6 

kopā 48 32 16 
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8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
- grupu darba prezentācija; 
- ieskaite. 

 
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
 
Corporate Social Responsibility/ David crowther, Guler Aras, 2008. – BookBoon.com 
 
10. Prasības mācībspēkiem 
Augstākā ekonomiskā izglītība (Dr. oec.), vēlama praktiskā pieredze. 
Valsts valodas prasme, ieteicams pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu. 
 
11. Realizācijas nodrošinājums 
Tehniskais aprīkojums un materiāli 

- tāfele, 
- dators un projektors, 
- mācību literatūra, 
- pavairošanas tehnika, 
- periodiskā literatūra, 

 
Norises vieta 

- auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām, kas aprīkota ar datoriem un 
pieslēgumu internetam 

 
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
 
Programmu jāpārskata un jāprecizē katra mācību gada beigās.  
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6.pielikums 
Diploma par maģistra akadēmisko augstāko izglītību paraugs 

Ar Inženierekonomikas un vadības fakultātes domes 
20..... gada 22. jūnija lēmumu Nr. 00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jānis Kalniņš 
personas kods 000000–00000 

 
 
 
 
 

ieguvis 
  
 
 
 

sociālo zinātņu  
MAĢISTRA GRĀDU 

uzņēmējdarbības finanšu vadībā 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektors      Ivars Knēts 
 
 
Z.v.  Inženierekonomikas un vadības 

fakultātes domes priekšsēdētājs   Remigijs Počs 
 
 
 
 
Rīga 
20.....gada 30.jūnijā 
Reģistrācijas Nr. 181 - 000  
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 

DIPLOMA PIELIKUMS 
 

Diploma sērija MD C Nr. 0000, reģistrācijas Nr. 181 – 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 sekmīg
pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nav iekļautas
norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumi tās atzīšanai
Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz
norāda iemeslu. 

 
1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju 

1.1. uzvārds:   KALNIŅŠ 
1.2. vārds:   Jānis 
1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):   00.00.0000 
1.4. personas kods:       000000-00000 

2. Ziņas par kvalifikāciju 
2.1. kvalifikācijas nosaukums: 

sociālo zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības finanšu vadībā 
2.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: 

uzņēmējdarbības finanses 
2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Rīgas Tehniskā universitāte, valsts dibināta universitāte, 
valsts akreditēta 2001.gada 12. jūlijā 

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: 
tā pati, kas 2.3. punktā 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): 
latviešu 

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni 
3.1. kvalifikācijas līmenis: 

otrais akadēmiskais grāds 
3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

2 gadu pilna laika studijas; 80 Latvijas kredītpunktu, 120 ECTS kredītpunktu. 
Programma apgūta 01.09.20... – 22.06.20.... 

3.3. uzņemšanas prasības: 
sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē vai ekonomikā, vai atbilstoša 
augstākā profesionālā izglītība  

4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem 
4.1. studiju veids: 

pilna laika studijas  
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4.2. programmas prasības: 
Programmas kopapjoms ir 80 kredītpunktu, t.sk. tās obligātās daļas apjoms 35 
kredītpunkti, obligātās izvēles daļas apjoms 21 kredītpunkts, brīvās izvēles 
kursu apjoms 4 kredītpunkti, maģistra darbs 20 kredītpunktu. 
Obligātā daļa ietver studiju kursus, kas atspoguļo uzņēmējdarbības un 
vadīšanas jomas teorētisko atziņu izpēti 34 kredītpunktu apjomā, teorētisko 
atziņu aprobāciju aktuālo problēmu aspektā 17 kredītpunktu apjomā. 

4.3. programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums: 
Kredītpunkti  

Kursi Latvijas ECTS 
 

Atzīme 
A daļa (obligātā)    

Ekonomikas teorija 4 6 7 
Finanšu tirgi un investīcijas 4 6 7 
Finanšu riski 3 4.5 7 
Finanšu pārskati 4 6 7 
Korporatīvās finanses 3 4.5 7 
Finanšu inovācijas 4 6 7 
Mūsdienu problēmas mārketingā un stratēģiskā  
vadīšanā 

4 6 7 

Ekonomisko procesu prognozēšana 4 6 7 
Mūsdienu pētījuma metodes: teorija un prakse 4 6 ieskaitīts 
Darba aizsardzības pamati 1 1.5 ieskaitīts 

B daļa (obligātā izvēle)    
Finanšu analīze un plānošana 4 6 7 
Vadības grāmatvedība un projektu analīze 4 6 7 
Stratēģiskā finanšu vadīšana 3 4.5 7 
Nodokļu plānošana uzņēmumā 3 4.5 7 
Banku darbības aktuālās problēmas 3 4.5 7 
Komerctiesības 3 4.5 ieskaitīts 
Organizāciju psiholoģija  2 3 ieskaitīts 

C daļa (brīvā izvēle)    
Finanšu pakalpojumu mārketings 4 6 ieskaitīts 

Prakse – nav paredzēta    
Gala pārbaudījumi    

Maģistra darbs    
„Finanšu risku ....................................... 
.............................................................” 

 

20 
 

30 
 

7 

Vidējā svērtā atzīme: 7.00 
 
4.4. atzīmju sistēma: 
 atzīmju skala 10 – 1;  10 – augstākā atzīme,  4 – minimālā pietiekamā atzīme 
       nozīme:    10 – izcili         6 – gandrīz labi, 

    9 – teicami,         5 – viduvēji, 
    8 – ļoti labi,         4 – gandrīz viduvēji, 
    7 – labi,         3-1 - neapmierinoši  

4.5. kvalifikācijas klase: 
nav 
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5.  Ziņas par kvalifikāciju 
 turpmākās studiju iespējas: 

tiesības stāties doktorantūrā 
 profesionālais statuss: 

dod tiesības strādāt pētniecisko, pedagoģisko un profesionālo darbu 
uzņēmējdarbības finanšu nozarē 

6.  Papildinformācija 
6.1. sīkāka informācija: 

maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības finanses” ir valsts akreditēta 
200... gada ..... janvārī  uz ....... akreditācijas laiku – ..... gadiem 

6.2. papildinformācijas avoti: 
Studiju daļa 
Rīgas Tehniskā universitāte 
Kaļķu ielā 1, Rīga LV - 1658 
tel. 67089423, fakss 67089027 
www.rtu.lv,  e-pasts: rtu@rtu.lv 
 
Akadēmiskās informācijas centrs 
Vaļņu ielā 2, Rīga, LV - 1050 
tel. 67225155, fakss 67221006 
e-pasts: diplomi@aic.lv 

 
7.  Pielikuma apstiprinājums 

7.1. datums:    20.... gada 30. jūnijs 
7.2. paraksts           U. Sukovskis 
7.3. pielikuma parakstītāja amats:  Mācību prorektors 
7.4. zīmogs: 
 
 
 
 
 

8.  Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī 
skat. pielikumu 
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7.pielikums 
Studiju programmas administrācijas studējošo aptaujas anketa 

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 nedublējas 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 pasniedzējs 
 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 
 18. Mācībspēka nodarbību vadīšana un satura izklāsts bija:  
Organizēts 5 4 3 2 1 Haotisks 
Viegli saprotams 5 4 3 2 1 Grūti saprotams 

5 
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7.pielikuma turpinājums 
 
 

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

5 4 3 2 1 
Neļauj runāt 

 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!  
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8.pielikums 
Absolventu aptaujas anketa 

 

Rīgas Tehniskā universitāte 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte 

Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts 
 

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: 
............................................................................................................................................  
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8.pielikuma turpinājums 

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 
  . .........................................................................................................................
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9.pielikums 
Studiju programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls un tā pasniedzamie 

studiju kursi 
 

Programmas īstenošanā iesaistītie mācībspēki 
Studiju priekšmets Vēlēts 

akadēmiskais 
personāls 

Mācībspēks Vieslektori 
(speciālisti finanšu jomā) 

1 2 3 4 
A. Obligātā daļa 
Ekonomikas teorija Doktors, profesors 

Doktors, profesors 
Viktors Nešpors 
Juris Saulītis 

 

Finanšu tirgi un 
investīcijas 

Doktors, docents Konstantins 
Kozlovskis 

Tālis Laizāns, Mg.oec. 
Jūlija Bistrova, Mg.oec. 

Finanšu inovācijas 
 

Doktore, profesore Nataļja Lāce 
 

Tālis Laizāns, Mg.oec. 
Jūlija Bistrova, Mg.oec. 

Finanšu pārskati Doktore, asoc. prof. Zoja Sundukova Guna Ciemleja, Mg.oec., 
pētniece 

Korporatīvās 
finanses 
 

Doktore, profesore 
 
 

Nataļja Lāce 
 
 

Tālis Laizāns, Mg.oec. 
Guna Ciemleja, Mg.oec., 
pētniece, 
Nadežda Koleda, Mg.oec. 

Finanšu riski Doktore, profesore Nataļja Lāce Tālis Laizāns, Mg.oec. 
Guna Ciemleja, Mg.oec. 
pētniece 
Jūlija Bistrova, Mg.oec. 
Nadežda Koleda, Mg.oec. 

Mūsdienu 
problēmas 
mārketingā un 
stratēģiskā vadīšanā 

Doktore, profesore Elīna Gaile-
Sarkane  

 

Ekonomisko 
procesu 
prognozēšana 

Doktors, asoc. 
profesors 

Vladimirs 
Jansons 

 

Mūsdienu pētījumu 
metodes: teorija un 
prakse 

Doktore, asoc.prof. 
 
 

Zoja Sundukova 
 
 

Natālija Fiļipoviča, 
Doktore 

Darba aizsardzības 
pamati 

Doktors, profesors Jānis Ieviņš  

B. Obligātās izvēles studiju priekšmeti 
1. Programmas kopējie priekšmeti 
Nodokļu plānošana 
uzņēmumā 

Doktors, profesors Kārlis Ketners  

Finanšu resursi Doktore, profesore Nataļja Lāce Tālis Laizāns, Mg.oec. 
Banku darbības 
aktuālās problēmas 

Doktore, profesore Nataļja Lāce Jeļena Titko, Mg.oec. 

Finanšu 
pakalpojumu 
mārketings 

Doktore, profesore Elīna Gaile- 
Sarkane 
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2. Specializēšanās virzienu priekšmeti 
Specializācijas virziens: finanšu vadīšana 
Finanšu analīze un 
plānošana 
 

Doktore, asoc.prof. 
 
 

Zoja Sundukova 
 
 

Guna Ciemleja, Mg.oec., 
pētniece, 
Nadežda Koleda, Mg.oec. 

Vadības 
grāmatvedība un 
projektu analīze 

Doktore, asoc. prof. 
 

Zoja Sundukova  

Stratēģiskā finanšu 
vadīšana 

Doktore, profesore Nataļja Lāce  

Specializācijas virziens: finanšu ekonomika 
Finanšu instrumenti 
 

Doktors, docents Konstantins 
Kozlovskis 

Tālis Laizāns, Mg.oec., 
Jūlija Bistrova, Mg.oec. 

Vērtspapīru analīze 
un portfeļu 
vadīšana 
 

Doktors, docents  
 
Doktors, profesors 
 
 

Konstantins 
Kozlovskis 
Konstantīns 
Didenko 
 

Tālis Laizāns, Mg.oec., 
pētnieks 

Finanšu 
ekonometrija 

Dr.hab., profesors Remigijs Počs  

3. Humanitārie, sociālie un pedagoģijas priekšmeti 
Psiholoģija Doktore, docente Airisa 

Šteinberga 
 

Pedagoģija Doktore, asoc. prof. Anita Lanka  
Organizāciju 
psiholoģija, 
Biznesa socioloģija 

Doktors, docents Valērijs 
Kuņickis 

 

Komerctiesības, 
Korporatīvā sociālā 
atbildība 

Doktors, profesors Jānis Ķipsna  

Ētika, 
Eiropas klasiskā 
filozofija 

Doktors, asoc. prof. Gunārs Ozolzīle  
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10.pielikums 
Maģistra akadēmiskas studiju programmas „Uzņēmējdarbības finanses” realizācijā 

iesaistītā akadēmiskā personāla dzīves un darba gājumu apraksti 
Nr. 
p.k. 

Akadēmiskais personāls Akadēmiskais vai zinātniskais grāds, 
amats 

1.  Didenko Konstantīns  Dr.oec., profesors 
2.  Gaile- Sarkane Elīna Dr.oec., profesore 
3.  Jansons Vladimirs Dr.math., asoc.profesors 
4.  Ketners Kārlis Dr.oec., profesors 
5.  Kuņickis Valērijs Filozofijas zinātņu kandidāts, docents 
6.  Ķipsna Jānis  Dr.oec., profesors 
7.  Kozlovskis Konstantins Dr.oec., docents 
8.  Lanka Anita Dr. paed., asoc.profesore 
9.  Lāce Nataļja Dr.oec., profesore 
10.  Nešpors Viktors  Dr.oec., profesors 
11.  Ozolzīle Gunārs Dr.soc., asoc.profesors 
12.  Počs Remigijs  Dr.habil.oec., profesors 
13.  Saulītis Juris  Dr.oec., profesors 
14.  Sundukova Zoja  Dr.oec., asoc.profesore 
15.  Šteinberga Airisa Dr.psych., docente 
16.  Valentīna Urbāne Dr.chem. 
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10. pielikuma turpinājums 
 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds Uzvārds:  Konstantīns DIDENKO 
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 
2008. gada 7. oktobrī. Latvijas Bankas gadskārtējā rīkotā tautsaimniecības konference "Reālā 
konverģence ceļā uz eiro ieviešanu - pieredze un perspektīvas". 
2008. gada 26. - 28. augusts. RTU IEF 2.starptautiskā vasaras skola doktorantiem 
„Development of Research Methods: Management of Knowledge”, Rīga, RTU. 
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. 
 
DARBA PIEREDZE 
kopš 2007. gada Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Inženierekonomikas un vadības 
fakultātes fakultāte (IEVF), 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; 
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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 
2008. „Pretkrīzes vadīšanas stratēģijas attīstība Latvijas uzņēmumos”, IZM projekta vadītājs. 
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. Jurēnoks V., Jansons V., Didenko K. Investigation of Economic Systems Using Modelling 
Methods with Copula // XI International Conference on Computer Modelling and 
Simulation UKSim 2009, Lielbritānija, Cambridge, 25.-28. marts, 2009. - 311-316. lpp  

2. Jurēnoks V., Jansons V., Didenko K. Investigation of Economic Systems Using Modelling 
Methods with Copula // XI International Conference on Computer Modelling and 
Simulation UKSim 2009. Book of Abstracts, XI International Conference on Computer 
Modelling and Simulation UKSim 2009, LIELBRITĀNIJA, Cambridge, 25.-28. marts, 
2009. - 33-33. lpp  

3. Jurēnoks V., Jansons V., Didenko K. Innovation Modeling Methods Using for 
Investigation of Behaviour of Real Socio-Economical Systems // XI International 
Scientific Conference “Management and Sustainable Development”, BULGĀRIJA, 
Yundola, 20.-22. marts, 2009. - 4-8. lpp  

4. Magidenko A., Gaile-Sarkane E., Didenko K., Lāce N., Ketners K., Jansons V. 
Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā // LZP 
Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2008. gadā. - Rīga, 
Latvija: LZP Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija, 2009. - 100.-106. lpp.  

5. Jurēnoks V., Jansons V., Didenko K. Investigation of Accident Black Spots on Latvian 
Roads Using Scan Statistics Method // 22nd EUROPEAN Conference on Modelling and 
Simulation ECMS 2008, Kipra, Nicosia, 3.-6. maijs, 2008. - 1-1. lpp  

6. Jurēnoks V., Jansons V., Didenko K. Modelling of Stability of Economic Systems Using 
Benchmarking and Dynamic Programming // Computer Modelling and Simulation 
EUROSIM/UKSim 2008, Lielbritānija, Cambridge, 1.-3. aprīlis, 2008. - 33-33. lpp  

7. Jurēnoks V., Jansons V., Didenko K. Optimization Models for Distribution of Investments 
in Enterprises by Operation Types // Business and management, The 5-th International 
Scientific Conference” Business and Management’, LIETUVA, Vilnius, 16.-17. maijs, 
2008. - 73-75. lpp  

8. Jurēnoks V., Jansons V., Didenko K. Scan Statistics Using for Economical Research // 
Management and Sustainable Development, Bulgārija, Sofija, 21.-23. marts, 2008. - 10-
14. lpp  
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9. Jurēnoks V., Jansons V., Didenko K. Application of Benchmarking and Index Method in 
Research of Economic Systems // Management and Sustainable Development, Bulgārija, 
Sofija, 21.-23. marts, 2008. - 4-10. lpp  

10. 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.; 

11. 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.; 

12. 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.; 

13. 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.; 

14. 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.; 

15. „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. 

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

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 
2009. gada 20-22.marts. XIth INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON 
MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, programmu komitejas 
priekšsēdētāja vietnieks. Yundola, Bulgaria. 
2008, March 21-23. X International Scientific Conference „Management and Sustainable 
Development”. Yundola, Bulgaria.  
2008, May 16-17. 5th International Scientific Conference „Business and Management 2008”. 
Vilnius, Lithuania. 
2008. gada jūnijs. Miedzynarodowa Konferencja Naukowa „NOWOCZESNE 
INSTRUMENTY ZARZADZANIA”. Warszawa. 
2008, June 3-6. 22nd European Conference on Modelling and Simulation. Nicosia, Cyprus. 
2008, June 12-14. The Nice Network Conference. Vilnius Gediminas Technical university. 
Vilnius, Lithuania. 
2008, September 17-19. The International Mediterranean and Latin American Modeling 
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Multi-Conference. Campora S. Giovanni, Italy.  
2008.gada 29.oktobris. Finanšu forums Rīgas reģionālā konference „Valsts atbalsts + nodokļu 
politika = izaugsme”. Latvija, Rīga. 
2008.gada 25.-28.novembris. Latvijas Kvalitātes asociācija sadarbībā ar LR Ekonomikas 
ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un RTU Inženierekonomikas fakultātes 
Latvijas–Norvēģijas maģistra studiju programmu „Inovācijas un uzņēmējdarbība” pirmo reizi 
Latvijā organizēja INOVĀCIJU DIENAS. Latvija, Rīga. 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 40 gadi 
Lekciju kursi: „Ievads studiju nozarē”, „Ekonomiskās analīzes metodes”, „Uzņēmējdarbības 
ekonomika”, „Ievads specialitātē”, „Ekonomisko procesu analīze”, „Ekonomiskās analīzes 
teorija”, „Ekonomiskās analīzes teorija un prakse”, un citi 
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 Gabrovo, Bulgārijā 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
1. LZA korespondētājloceklis;  
2. Akadēmiķis  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. IEVF Domes loceklis;  
11. Darbs komisijās u. tml. 
 
CITA INFORMĀCIJA 
RTU Goda darbinieks. 
Apbalvots ar vairākiem LR Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, 
Latvijas zinātnes fonda, Rīgas Tehniskās universitātes atzinības rakstiem. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds Uzvārds:  Elīna GAILE-SARKANE 
E-pasts:  elina.gaile-sarkane@rtu.lv 
Tālrunis darbā:  +371 670608625 
Dzimšanas dati: 19.03.73. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda: Latviešu 
Citas valodas: Angļu, krievu 
 
IZGLĪTĪBA 
1999. - 2003. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte 
Dr.oec., IEF, RUE profesoru grupa, promocijas darbs „Informācijas tirgus attīstības modeļi 
Latvijā” 
1996. - 1999. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte 
Mg. oec., IEF, RUE (maģistra darbs “Pieprasījuma un pārdošanas veicināšanas modeļi”); 
1996. - 1996. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte 
Bakalaura grāds ekonomikas zinātnē IEF, RUE (“Tirgzinības rūpniecībā”); 
1991. - 1996. Rīgas Tehniskā universitāte, Ķīmijas tehnoloģijas fakultāte, Bakalaura grāds 
ķīmijas rūpniecības organizēšanā, ĶTF. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
Dr.oec., promocijas darbs „Informācijas tirgus attīstības modeļi Latvijā”, aizstāvēts 2003. 
gadā Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padomē P09. 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
2010. gada 8. – 28. februārī pētījuma brauciens saskaņā ar Čehijas Republikas Izglītības 
Ministrijas piešķirto grantu. 
2008. gada 18. - 25. jūlijs, Harvardas Biznesa Skola, EECPCL program (Entrepreneurship 
Education colloquium on Participant-Catered Learning), Bostona, ASV 
2007. g. novembris, LIKTA Konference “The role of ITT in Rising of State Competitiveness 
and Productivity of  SME’s “, Rīga 
2007. gads 10. - 22. jūnijs CEEMAN,  IMTA (International Teachers management Academy), 
Bled, Slovenia,  
2006. gads 23. novembris LIKTA Konference “Joint in the Way to Information Society”, 
Rīga 
2004. gada aprīlis, RTU Tālākizglītības Centrs „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”, 
kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, Rīga 
2004. gada februāris, EteRa, „E-komercija un informācijas sabiedrība”, konference-seminārs, 
Rīga 
2002. gada septembris, SIA Lauva Mārketings, „Aktīvā pārdošana”, seminārs, Rīga                          
2003. gada marts, SIA Mercuri International, „Komandas veidošana”, seminārs Rīga 
1999. gada septembris, International Trendseters Corp. Inc., „Pieczvaigžņu serviss, seminārs”, 
Rīga 
1998. gads decembris, SIA Mercuri International, „Vadītāja efektivitāte”, seminārs, Rīga 
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DARBA PIEREDZE 
2009. - pašlaik RTU, profesore, 
2007. - 2009. RTU, E-vides daļas attīstības vadītāja, 
2006. - 2009 RTU, asoc.profesore, 
2003. - pašlaik SIA “Komunikāciju Darbnīca”, konsultante 
2003. -2006. RTU, docente 
2001. -2003. RTU, lektore 
2001. -2002. Sociālo tehnoloģiju augstskola, lektore 
1998. -2000. SIA “Latvijas Tālrunis”, Mārketinga nodaļas vadītāja 
1997. -1998. SIA “Latvijas Tālrunis”, Pārdošanas vadītāja asistente 
1995. -1997. SIA “Rīgas karstā līnija”, Tirdzniecības menedžeris 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
2009. - 2010. gads 
ERASMUS Intensīvā Programma „Making business work in the New Europe”, lekcijas „New 
Product Development” pasniegšana un citu akadēmisko aktivitāšu organizēšana 
2009. gads 
RTU pētniecības projekts Nr. ZP-2008/12 „E-biznesa attīstības perspektīvas Baltijas tirgū: 
pētījumu metodoloģijas izstrāde” (no 01.10.2008.-15.09.2009.), vadītāja.  
RTU pētniecības projekts FLPP-2009/25 „SVID analīzes izmantošanas metodoloģija mazo un 
vidējo uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādāšanā”, vadītāja. 
RTU pētniecības projekts Nr. ZP-2008/13 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas vadīšana 
mārketinga principu pamatā”, izpildītāja 
2008. gads 
2008. - 2010. Starptautiskā projekta „Sustainability and social responsibility through learning 
in SME” koordinatore 
IZM grants „Patērētāju rīcības izmaiņas Latvijā: informācijas tehnoloģiju ietekmes 
novērtēšana” (Nr. 08.2126, periods: 2008.01.01.-2008.31.12.) 
IZM projekts Nr. R736 „Uzņēmējdarbības pētījumu attīstība augstskolā: starptautiskās 
pieredzes pārnese” 2, vadītāja; 
IZM Projekts Nr. R7076 „Uz zināšanu ekonomisko vadīšanu balstīta inovatīvas 
uzņēmējdarbības attīstība Latvijā”, izpildītāja; 
IZM Projekts Nr. U7111 „Latvijas mazo uzņēmumu darbības rezultātu novērtēšanas sistēmas 
izstrāde”, izpildītāja. 
2007. gads 
Grants IZM-RTU Nr. R7215, „Dinamiskas uzņēmējdarbības vides analīzes iespējas: pētījumu 
sistēmas attīstība”, vadītāja 
„Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējīgu attīstību ietekmējošo faktoru analīze un 
novērtējums”. Nr. ZP-2007/15, projekta izpildītāja 
2005. gads 
ES 6. IP projekts „Prominence” (līgums G1RD-CT-202-00713) sadarbībā ar Štutgartes 
Universitātes starptautiskā semināra orgkomitējas locekle  
2004-2008 
LZP grants Nr. 04.1026 „Informācijas resursu ekonomiskā nozīme uzņēmējdarbības attīstībā 
Latvijā”, izpildītāja 
2001-2003  
LZP Grants Nr. 01.0566. “Informācijas tirgus modelēšana Latvijā”, izpildītāja; 
LZP doktorantu grants 
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PUBLIKĀCIJAS 
2009. – 2010. 
1. Electronics Tools for Company’s Presence, identification and Marketing in E-environment: 

Theory and Practice/ Sceulovs D., Gaile-Sarkane E. // 15th International conference on 
Economics and Management ICEM 2010, 22-23 April 2010, Selected papers. Kaunas. 
Tehnologija, 2010. – 775-782 pp. ISSN 1822-6515 (EBSCO host) 

2. Scientific Capacity of Products of Innovative Activities in Latvia / Magidenko A., Gaile-
Sarkne E. // 15th International conference on Economics and Management ICEM 2010, 
22-23 April 2010, Selected papers. Kaunas. Tehnologija, 2010. – 655-661 pp. ISSN 1822-
6515 (EBSCO host) 

3. Diversity of Marketing – Trends and Development/ Gaile-Sarakne E. / 15th International 
conference on Economics and Management ICEM 2010, 22-23 April 2010, Selected 
papers. Kaunas. Tehnologija, 2010. – 478-482 pp. ISSN 1822-6515 (EBSCO host) 

4. On Social Behavior as a Base of Consumption/ Andersone I., Gaile-Sarkane E. // 15th 
International conference on Economics and Management ICEM 2010, 22-23 April 2010, 
Selected papers. Kaunas. Tehnologija, 2010. – 359-365 pp. ISSN 1822-6515 (EBSCO 
host)  

5. Consumer Expectancy Theory for Business // Andersone I., Gaile-Sarkane E. // 6th 
International Scientific Conference, May 13-14, Vilnius, Lithunia, BUSINESS AND 
MANAGEMENT 2010, Selected papers. Vilnius 2010., 321-327 pp., ISSN 2029-4441, 
doi 10.3846/bm.2010.043 (ISI proceedings) 

6. Identifications of Factors Affecting Consumer Habits in the E-environment/ Sceulovs D., 
Gaile-Sarkane E.// 6th International Scientific Conference, May 13-14, Vilnius, Lithunia, 
BUSINESS AND MANAGEMENT 2010, Selected papers. Vilnius 2010., 965-970 pp., 
ISSN 2029-4441, doi 10.3846/bm.2010.043 (ISI proceedings) 

7. Patērētāju gaidu modelis: teorija un prakse / Andersone I., Gaile-Sarkane E. // Ekonomika 
un uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbība un vadīšana. RTU zinātniskie raksti. 3. sērija, 19. 
sējums. – R.: RTU izdevniecība, 2009. – 9.-17. lpp. ISSN 1407-7337 (EBSCO host) 

8. SVID analīze uzņēmējdarbībā: rezultāti un novērtēšana / Magidenko A., Gaile-Sarkane E. 
// Ekonomika un uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbība un vadīšana. RTU zinātniskie raksti. 3. 
sērija, 19. sējums. – R.: RTU izdevniecība, 2009. – 95.-107. lpp. ISSN 1407-7337 
(EBSCO host) 

9. Sociālie tīkli un portāli – uzņēmējdarbības instruments / Ščeulovs D., Gaile-Sarkane E.// 
Ekonomika un uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbība un vadīšana. RTU zinātniskie raksti. 3. 
sērija, 19. sējums. – R.: RTU izdevniecība, 2009. – 118.-126. lpp. ISSN 1407-7337 
(EBSCO host) 

10. Andersone I. Gaile-Sarkane E. Digital Consumer Behavior and Motivation Theories. 
Management, Economics and Business Development in European Conditions. VII 
International Scientific Conference, 28-29 May, 2009, Brno, Rozdrojovice – Brno, 2009 – 
III./1-III./11 pp. 

11. Andersone I., Gaile-Sarkane E. Behavioral Differences in Consumer Purchasing 
Behaviour between Online and Traditional Shopping: Case of Latvia. Economics & 
Management No. 14.  – Kaunas, Technologija Kaunas, 2009. – 345-352 pp. (ISSN 1822-
6515) 

12. Gaile-Sarkane E., Andersone I. Consumer Behavior Changing: Methods of Evaluation. 
Trends. Economics and Management. Volume III, Number 04. – Brno 2009. – 63.-71 pp. 
(ISSN 1802-8527) 

13. Gaile-Sarkane E., Magidenko A., Andersone I. Patērētāju rīcības izmaiņas Latvijā: 
informācijas tehnoloģiju ietekmes novērtēšana. LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures 
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zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2008. gadā. Nr. 14., - Rīga, LZP Humanitāro un 
sociālo zinātņu ekspertu komisija, 2009. – 61.-66. lpp. 

14. Magidenko A., Gaile-Sarkane E., Didenko K., Lāce N., Ketners K., Jansons V., Dubro N. 
Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā. LZP 
Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2008. gadā. Nr. 
14., - Rīga, LZP Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija, 2009. – 100.-106. lpp. 

15. Gaile-Sarkane E., Lapiņa I. Knowledge Society: Challanges for Higher Education in the 
Baltic Sataes. II International Science Conference „Knowledge Society”, III International 
Science Conference for Young Researchers „Technical Science and Industrial 
Management”, Nessebar, Bulgaria, September 2-4, 2009. – Bugaria, Knowledge Society 
Institute, 2009. – 31.-34 pp. 

16. Gaile-sarkane E. Impact of technology Adoption on Consumer Behaviour. Economics & 
Management No. 14.  – Kaunas, Technologija Kaunas, 2009. – 381-387 pp. (ISSN 1822-
6515) 

17. Andersone I., Gaile-Sarkane E. Development of Demand and Consumption by 
Generations.  Bridges. Supplementary Issue: Scientific Volume, 2009, Vol. 39 „Social 
Sciences in Global World: Possibilities, Challanges and Perspectives”. – Klaipeda 
University, 2009. – 165-170 pp. ( ISSN 1648-3979) 

18. Gaile-Sarkane E. TRIZ for Creativity in Research. Overcoming the Hindrances in Writing 
Doctoral Theses. Collection of Scientific Articles under Editorship of Professor D.oec. 
Elina Gaile-Sarkane – Riga, RTU Publishing House, 2009. – 43-59 pp. (ISBN 978-9984-
32-113-4) 

19. Jansone D., Gaile-Sarkane E. Pirkšanas lēmumu pieņemšanas modeļi elektroniskajā vidē 
// Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. RTU IEF Zinātniskie raksti. 7. sējums. – R.: 
RTU izdevniecība, 2009. -36-42. lpp. ( ISSN 1691-0737) 

20. Overcomming the Hindrance in Writing Doctoral Theses. Collection of Scientific Articles 
under Editorship of Professor Elina Gaile-Sarkane. – Riga, RTU Publishing House, 2009. 
– 126 p. (ISBN 978-9984-32-113-4) 

 
Mācību un metodiskie līdzekļi 
Gaile-Sarkane E., Andersone I., Greitāne R. Situācijas un uzdevumi tirgzinībās. 2. 
papildinātais izdevums. Mācību līdzeklis. – R.: RTU izdevniecība, 2006. – 131 lpp.  
Gaile-Sarkane E., E-Mārketinga pamati. Mācību līdzeklis. – R.: RTU izdevniecība, 2005. – 
232 lpp. 
Gaile-Sarkane E. Elektroniskā komercija. Mācību līdzeklis. – R.: RTU izdevniecība, 2003. – 
60 lpp. 
Gaile-Sarkane E., Andersone I. Situācijas un uzdevumi tirgzinībās. Mācību līdzeklis. – R.: 
RTU izdevniecība, 2004. – 75 lpp.  
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 6 gadi 
Lekciju kursi 
Tirgzinību teorija 
E-Komercija 
Produktu dizains un attīstība 
E-Mārketings 
Tirgzinības 
Finanšu pakalpojumu mārketings 
Mūsdienu problēmas mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā 
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Lekciju kursi ārvalstu augstskolās 
Brno University of Technology, „New Product Development”, 2009. gada septembris. 
Lekcijas doktorantūras studentiem starptaustikās vasaras skolas „International week” ietvarā.  
Brno University of Technology, „Deffinition of Cutomerneeds for New Product 
Development”, 2007. gada septembris. Lekcijas doktorantūras studentiem. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
BMDA 8. gadskārtējās konferences  “Flying Through Turbulence- Transformation for the Future”, 
2010. gada 13.-14. maijs, Rīga, Latvija, Konferences organizācijas komitejas locekle. 
15. starptautiskās zinātniskās konferences „International Conference of Economics and 
Management ICEM 2010”, Rīgā, 2010. gada 22.-23. aprīlis, Rīgas Tehniskā universitāte, 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte, organizācijas komitejas vadītāja. 
BMDA 6. gadskārtējās konferences “If ever… Developing Tomorrow’s Leaders”, 2008. gada 8.-
10. maijs, Viļņa ISM School of Management and Economics, Lietuva, Konferences organizācijas 
komitejas vadītāja. 
1. starptautiskās vasaras skolas doktorantiem „Creative Business Environment: Possibilities of 
Reserch”, Rīgā, Rīgas Tehniskajā universitātē , Inženierekonomikas fakultātē, 2007. gada 20.-23. 
augusts, organizācijas komitejas vadītāja. 
International scientific dual conference ”Towards Knowldege Based Economy & Enterprise 
Management: Diganostics, Startegy, Effectivness” Rīga, 2007. gada 12.-13. aprīlis, 
organizācijas un programmas komitejas locekle. 
BMDA 5. gadskārtējās konferences  “Future of the Region – people Behind Prosperity”, 2007. 
gada 10.-11. Maijs, Oslo, BI Norvegian School of Management, Norvēģija, Organizācijas 
komitejas locekle. 
Starptautiskā zinātniskā semināra „Small Business management: Innovation, Strategy, Values” 
Rīgā, 2008. gada 28-30 Jūnijs, RTU, organizācijas komitejas locekle. 
4. starptautiskās zinātniskās konferences „Business and Management” 2006. gada 5.6. Oktobrī, 
Viļņā, Vilnius Gedaminas Technical University (Lietuva) programmas komitejas locekle. 
Uz zināšanu vadīšanu balstītas uzņēmējdarbības attīstība. Starptautiskais zinātniskais 
seminārs, Rīgā, 2006. gada 8. decembrī, organizācijas komitejas locekle. 
“Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas” Starptautiskās zinātniskās 
Konference Rīga, 2006. gada 14.-15. oktobrī., organizācijas komitejas locekle 
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas, Starptautiskās zinātniskās 
konferences Zinātniskie raksti. Rīga, 2005. gada 13.-15. oktobrī, Rīga, RTU izdevniecība., 
2006. gads, redkolēģijas locekle 
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas, Starptautiskās zinātniskās 
konferences Zinātniskie raksti. Rīga, 2006. gada 14.-15. oktobrī, Rīga, RTU izdevniecība, 
2007. gads, redkolēģijas locekle. 
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. RTU zinātniskie raksti. 2. sējums, Rīga, RTU 
izdevniecība, 2004, redkolēģijas locekle. 
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. RTU zinātniskie raksti. 3. sējums, Rīga, RTU 
izdevniecība, 2005, redkolēģijas locekle. 
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. RTU zinātniskie raksti. 4. sējums, Rīga, RTU 
izdevniecība, 2006, redkolēģijas locekle. 
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. RTU zinātniskie raksti. 5. sējums, Rīga, RTU 
izdevniecība, 2007, redkolēģijas locekle. 
Uz zināšanu vadīšanu balstītas uzņēmējdarbības attīstība. Starptautiskais zinātniskais 
seminārs, Rīgā, 2006. gada 8. decembrī. Referātu tēzes. – Rīga, RTU izdevniecība, 2006. , 
redkolēģijas locekle. 
Kopš 2005. gada RTU akadēmiskās sapulces locekle. 
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CITA INFORMĀCIJA 
„RTU IEVF lepnums 2010” laureāte nominācijā „IEVF gada pasniedzējs 2010”. 
„RTU IEVF lepnums 2010” laureāte nominācijā „Enerģiskākais pasniedzējs 2010. 
Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta goda raksts „Gada mācībspēks 2009”. 
Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta goda raksts „Gada mācībspēks 2007”. 
Pasniedzēju „Gada balvas” laureāte nominācijā „Labākais pasniedzējs 2007”. 
Pasniedzēju „Gada balvas” laureāte nominācijā „Labākais orators 2006”. 
Pasniedzēju „Gada balvas” laureāte nominācijā „Gada interesantākais pasniedzējs 2006”. 
Pasniedzēju „Gada balvas” laureāte nominācijā „Labākais pasniedzējs 2005”. 
Nominēta konkursam RTU konkursa „Gada jaunais zinātnieks 2006”. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds, Uzvārds: Vladimirs JANSONS 
E-pasts:vladjans@latnet.lv 
Tālrunis darbā:+371 67089425 
Dzimšanas dati:03.03.47. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda: Krievu 
Citas valodas:  Latviešu, Angļu 
 
IZGLĪTĪBA  
Kopš 2006.gada RTU IEVF asociētais profesors; 
1983. - 2006. RTU docents;  
1984. RTU Lietišķās Matemātikas katedra, docents; 
1979. - 1982. Rīgas Tehniskā universitāte- aspirants; 
1970. Latvijas Universitāte, kvalifikācija matemātiķis. Diploma numurs Ч № 788545. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
1983. gada oktobris. Kijeva Valsts universitātes Padomē (Ukraina), piešķirts fizikas un 
matemātikas nozares zinātniskais grāds (Dr.math.); 
1992. gada decembris. Latvijas Universitāte, Matemātikas doktora zinātniskais grāds, Doktora 
disertācijas nosaukums „Eksponenciālā dihotomija stohastisko diferenciāli funkcionālo 
vienādojumu plašā nozīmē”. Doktora diploma numurs C-D № 000030.  
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA  
2007. Starptautiskais zinātniskais seminārs „Kopā ar Kotleru”, RTU un iegūts sertifikāts. 
2005. gada februāris. Starptautiskais metodiskais seminārs „Trends and drivers implementing 
international collaboration between European enterprises”, RTU un iegūts sertifikāts. 
Periodiskie RTU zinātniski- metodiskie semināri. 
RTU metodiskie semināri – Blackboard tehnoloģija mācību procesam. 
Zinātniski metodiskie semināri Ukrainā, Polijā, Bulgārijā. 
 
DARBA PIEREDZE  
kopš 2006. gada līdz šim brīdim RTU IEVF asociētais profesors; 
1983. - 2006. RTU docents; 
1979. - 2005. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) aspirants, RTU pasniedzējs; 
1968. - 1979. Latvijas Valsts Universitāte, vec. zinātniskais līdzstrādnieks; Latvijas Valsts 
Universitātes pasniedzējs; Latvijas Valsts Universitātes Skaitļošanas Centra zinātnes 
sekretārs.  
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
Kopš 2005. gada LZP grants Nr. 01.0579 “Asymptotic Methods of Stochastic dynamics”. 
Latvijas Modelēšanas un imitācijas asociācijas dalībnieks. 
2001. - 2003. Zinātniski pētnieciskais darbs - LZP grants Nr. 01.0566 „Informācijas tirgus 
attīstības modelēšana Latvijā”; 
1983. - 1987. Latvijas matemātiskās semināra „Markova stohastiskie procesi” zinātniskais 
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sekretārs; 
1981. Latvijas matemātiskās biedrības dalībnieks; 
Dalība Latvijas Izglītības un Zinātnes ministrijas projekta R7076 „Uz zināšanu ekonomisko 
vadīšanu balstītas inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība Latvijā”. 
 
PUBLIKĀCIJAS 
2008. – 2009. 
1. Jurēnoks V., Jansons V. Effective Research of Economic Systems using Modern methods 

of Statistical Modelling // 50th International Scientific Conference of Riga Technical 
University, Abstracts of Presentations, LATVIJA, Rīga, 15.-16. oktobris, 2009. - 26-27. 
lpp  

2. Jurēnoks V., Jansons V., Didenko K. Investigation of Economic Systems Using Modelling 
Methods with Copula // XI International Conference on Computer Modelling and 
Simulation UKSim 2009, Lielbritānija, Cambridge, 25.-28. marts, 2009. - 311-316. lpp  

3. Jurēnoks V., Jansons V., Didenko K. Investigation of Economic Systems Using Modelling 
Methods with Copula // Book of Abstracts, XI International Conference on Computer 
Modelling and Simulation UKSim 2009, LIELBRITĀNIJA, Cambridge, 25.-28. marts, 
2009. - 33-33. lpp  

4. Jurēnoks V., Jansons V., Didenko K. Innovation Modeling Methods Using for 
Investigation of Behaviour of Real Socio-Economical Systems // XI International 
Scientific Conference “Management and Sustainable Development” , BULGĀRIJA, 
Yundola, 20.-22. marts, 2009. - 4-8. lpp  

5. Didenko K., Jansons V., Jurēnoks V. Innovation Modelling Methods Using for 
Investigation of Behaviour // Management and Sustainable Development. XI International 
Scientific Conference , BULGĀRIJA, Sofija, 20.-22. marts, 2009. - 4-7. lpp  

6. Jurēnoks V., Jansons V., Didenko K. Investigation of Accident Black Spots on Latvian 
Roads Using Scan Statistics Method // 22nd EUROPEAN Conference on Modelling and 
Simulation ECMS 2008, Kipra, Nicosia, 3.-6. maijs, 2008. - 1-1. lpp  

7. Jurēnoks V., Jansons V. Scan Statistics Method Using for Statistical Economical 
Researches // Enterprise Management: Diagnostics, Strategy, Effectiveness, Igaunija, 
Tallinn, 10.-11. aprīlis, 2008. - 1-1. lpp  

8. Jurēnoks V., Jansons V., Didenko K. Modelling of Stability of Economic Systems Using 
Benchmarking and Dynamic Programming // Computer Modelling and Simulation 
EUROSIM/UKSim 2008, Lielbritānija, Cambridge, 1.-3. aprīlis, 2008. - 33-33. lpp  

9. Jurēnoks V., Jansons V., Didenko K. Optimization Models for Distribution of Investments 
in Enterprises by Operation Types // Business and management, The 5-th International 
Scientific Conference” Business and Management’, LIETUVA, Vilnius, 16.-17. maijs, 
2008. - 73-75. lpp  

10. Jurēnoks V., Jansons V., Didenko K. Scan Statistics Using for Economical Research // 
Management and Sustainable Development, Bulgārija, Sofija, 21.-23. marts, 2008. - 10-
14. lpp  

11. Jurēnoks V., Jansons V., Didenko K. Application of Benchmarking and Index Method in 
Research of Economic Systems // Management and Sustainable Development, Bulgārija, 
Sofija, 21.-23. marts, 2008. - 4-10. lpp  

12. Jansons J., Ipatovs A., Pētersons E. Estimation of Doppler Shift for IEEE 802.11g 
Standart // Baltic Conference Advanced Topics in Telecommunication. - Rostoka, 
VĀCIJA: Rostokas Universitātes izdevniecība 1111-09, 2009. - 73.-82. lpp.  

13. Didenko K., Jansons V., Jurēnoks V. Investigation of Accident and Noise Intensity on 
Latvian Roads Using Scan Statistics // 11th International Workshop on Harbor, Maritime 
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& Multimodal Logistics Modeling & Simulation, Itālija, Camporia S. Giovanni, 17.-19. 
septembris, 2008. - 225-230. lpp  

14. Jansons V., Jurēnoks V. Scan Statistics Method Using for Statistical Economical 
Researches // Enterprise Management: Diagnostics, Strategy, Effectiveness, Igaunija, 
Tallinn, 10.-11. aprīlis, 2008. - 227-227. lpp  

15. Didenko K., Jansons V., Jurēnoks V. Optimization Model for Distribution of Investments 
in Enterprises by Operation Types // Business and Management. - Full paper. CD.. (2008) 
73.-77. lpp.  

16. Didenko K., Jansons V., Jurēnoks V. Investigation of Accident Black Spots on Latvian 
Roads Using Scan Statistics Method // Modelling and Simulation ECMS 2008. - ISBN 0-
9553018. (2008) 393.-398. lpp.  

17. Didenko K., Jansons V., Jurenoks V. Modelling of Stability of Economic Systems Using 
Benchmarking and Dynamic Programming // X International Conference on Computer 
Modelling and Simulation EUROSIM/UKSim 2008., X International Conference on 
Computer Modelling and Simulation EUROSIM/UKSim 2008. Cambridge, United 
Kingdom, LIELBRITĀNIJA, Cambridge, 1.-3. aprīlis, 2008. - 1-6. lpp  

18. Didenko K., Jansons V., Jurēnoks V. Application of Benchmarking and Index Method in 
Research of Economic Systems. // Management And Sustainable Development. - 18. 
(2008) 26.-26. lpp.  

19. Didenko K., Jansons V., Jurēnoks V. Investigation of Accident and Noise Intensity on 
Latvian Roads Using Scan Statistics // 11th International Workshop on Harbor, Maritime 
& Multimodal Logistics Modeling & Simulation. , Itālija, Camporia S. Giovanni, 17.-19. 
septembris, 2008. - 225-230. lpp  

20. Jansons V., Jurenoks v. Optimization model for distribution of investments in enterprises 
by operation types // Business and management. - Full paper. CD.. (2008) 73.-77. lpp.  

21. Didenko K., Jansons V., Jurēnoks V. Investigation of Accident Black Spots on Latvian 
Roads Using Scan Statistics Method // Modelling and Simulation ECMS 2008. - ISBN: 0-
9553018. (2008) 393.-398. lpp.  

22. Didenko K., Jansons V., Jurēnoks V. Modelling of Stability of Economic Systems Using 
Benchmarking and Dynamic Programming // X International Conference on Computer 
Modelling and Simulation EUROSIM/UKSim 2008, Lielbritānija, Cambridge, 1.-3. 
aprīlis, 2008. - 1-6. lpp  

23. Didenko K., Jansons V., Jurēnoks V. Application of Benchmarking and Index Method in 
Research of Economic Systems // Management And Sustainable Development. - 18. 
(2008) 26.-26. lpp.  

24. Maksimovs R., Gaidukovs S., Zicāns J., Jansons J. er Nanocomposite Containing 
Unmodified Clay // Mechanics of Composite Materials. - Vol. 44, no. 5 (2008), p. 505.-
514. 

Mācību un metodiskie līdzekļi 
Ir publicēti 26 metodiskie darbi (tai skaitā 9 mācību grāmatas). 
Mācību grāmatas no 2000.g. (Mācību līdzekļi). 
1. Ekonomiskā modelēšana. 2.grāmata – 118 lpp. (2006). 
2. Ekonomiskā modelēšana. 1.grāmata – 220 lpp. (2005). 
3. Информатика для экономистов – 194 lpp. (2005). 
4. Datormācība ekonomistiem – 2.grāmata, 118 lpp. 
5. Datormācība ekonomistiem – 1.grāmata, 123 lpp. 
6. Ekonomisko procesu informācijas nodrošinājums: finanšu aprēķinu modelēšana Excel 

vidē. 2.daļa, 171 lpp. 
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7. Ekonomiskā prognozēšana: Eksponenciālās izlīdzināšanas metodes, laikrindas 
dekompozīcijas metodes un prognozēšana programmās MS Excel un EViews. 2.daļa, 223 
lpp. 

8. Ekonomisko procesu informācijas nodrošinājums: Finansu aprēķinu modelēšana Excel 
vidē. 1.daļa, 157 lpp. 

9. Ekonomiskā prognozēšana – 2002., 1.daļa, 79 lpp. 
10. V.Jansons, V. Jurēnoks. Ekonomiskā modelēšana piemēros. Apkalpošanas sistēmu ar 

atteikumiem ekonomiskā modelēšana. Mācību līdzeklis. Rīga, RTU Izdevniecība, 2006. g. 
– 111. lpp.  

11. V. Jansons, V. Jurēnoks. Ekonomiskā modelēšana. Mācību līdzeklis. Rīga, RTU 
Izdevniecība, 2005. g. – 219. lpp. 

12. Nolikums par diplomprojekta izstrādāšanu un aizstāvēšanu bakalaura profesionālo studiju 
programmā ”Uzņēmējdarbība un vadīšana”/ Izstr. K. Didenko, J. Ķipsna, V. Jurēnoks, V. 
Jansons. – Rīga: Izdevniecība „RTU”, 2005. – 33. lpp. 

13. Nolikums par diplomprojekta izstrādāšanu un aizstāvēšanu bakalaura profesionālo studiju 
programmā ”Uzņēmējdarbība un vadīšana”/ Izstr. K. Didenko, A. Magidenko, J. Ķipsna, 
V. Jurēnoks, V. Jansons. – Rīga: Izdevniecība „RTU”, 2005. – 33. lpp. 

14. Nolikums par diplomprojekta izstrādāšanu un aizstāvēšanu ”Ekonomikā” un 
Uzņēmējdarbība un vadīšana”/ Izstr. K. Didenko, A. Magidenko, V. Jurēnoks, V. Jansons. 
– Rīga: Izdevniecība „RTU”, 2004. – 36. lpp. 

15. Nolikums. Par diplomprojekta izstrādāšanu un aizstāvēšanu bakalaura profesionālo studiju 
programma „Uzņēmējdarbībā un vadīšana”. A.Magidenko, K. Didenko, V. Jurenoks Rīga: 
Izdevniecība „RTU”, 2005. – 40. lpp 

 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS  
Piedalījies 62 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs no 2002.g. ar referātiem 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē > 30 gadi. 
Lekciju kursi: “Datormācība”, “Datormācība ekonomistiem”, ”Ekonomiskā prognozēšana”, 
”Ekonometrija”, ”Risku teorija”, ”Apdrošināšanas optimizācija”, ”Kvantitatīvās metodes 
ekonomikā”, ”Transporta uzdevumu modelēšana”, ”Ekonomiskās sistēmas informatīvais 
nodrošinājums”, ”Datu ieguve un apstrāde”, ”Finansiālās informācijas analīzes metodes”, 
”Diskrimināntu un faktoru analīze”, ”Matemātiskā statistika ekonomistiem”, ”Apdrošināšanas 
stohastiskie modeļi”, ”Matemātika ekonomistiem”, ”Ekonomiskā statistika”, ”Informatics”, 
”Informatics for economists”, „Информатика”, „Информатика для экономистов”, 
„Количественные методы в управлении”, „Quantative methods in economics”. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
1. Inženierekonomikas fakultātes bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis (IEF 

Domes lēmums Nr.69). 
2. Inženierekonomikas fakultātes inženieru projektu aizstāvēšanas komisijas loceklis (IEF 

Domes lēmums Nr.69). 
3. No RTU IEF RUE katedras vadītais par virtuālo universitāti izveidi (katedras sēde 2004.g. 

5.oktobrī, prot. Nr.2).  
4. SIA ”SONO AUTO” oficiāli apstiprinātais konsultants ekonomikas finanšu jautājumos. 
5. SIA “Telenams” oficiāli apstiprinātais konsultants ekonomikas finanšu jautājumos. 
6. Aģentūras BNS – oficiāli apstiprinātais konsultants plānošanā un marketinga jautājumos.  
7. Doktorantu konsultācijas matemātiskajos jautājumos ekonomikā (S.Skribans, E.Gaile-

Sarkane, L.Adamsone, N.Kuņicina, J.Kimmelis, Šķeritis, K.Kozlovskis, J.Dehtjare u.c.) 
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8. Visu diplomprojektu konsultants tehnoloģiskajā daļā. 
9. Piedalījos visās inženieru aizstāvēšanās komisijās kā komisijas loceklis, IEF RUE 

katedras bakalaura profesionālo studiju programmu Valsts pārbaudījuma komisijās, 
Bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis (IEF Domes lēmums Nr. 69). 
Inženierekonomikas fakultātes inženieru projektu aizstāvēšanas komisijas loceklis (IEF 
Domes lēmums Nr. 69). 

 
CITA INFORMĀCIJA 
1. IEF dekāna pateicība sakarā ar IEF 35 gadu jubileju, 2002.g., 2005.g. 
2. Ieguvu Rektora prēmijas par metodisko literatūru 2005. un 2006.g. 
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
Latvijas Zinātnes padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas finansēto pētniecisko projektu 
dalībnieks:  
2009 – LZP 09.1144. projekts „Inovatīvas darbības attīstības ekonomiskie aspekti Latvijā” 
(vadītājs Dr.habil.oec. Prof. A.Magidenko); 
2008. – IZM – RTU projekts R7362 „Uzņēmējdarbības pētījumu attīstība 
augstskolā:starptautiskās pieredzes pārnese (vadītāja Dr.oec. E. Gaile-Sarkane); 
2008. – LZP projekts Nr. 04.1026 Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas 
uzņēmējdarbības attīstībā (vadītājs Dr.habil.oec A. Magidenko); 
2008. – IZM – RTU projekts R7358 “Riska kapitāls un uz inovāciju vērsta uzņēmējdarbība 
Latvijā: attīstību ietekmējošo faktoru novērtējums” (vadītāja Dr.oec. N.Lāce); 
2007./2008. – RTU projekts B1321 (ZP-2007/14) „Nekustamā īpašuma tirgus attīstību 
ietekmējošo ekonomisko faktoru analīze, problēmas un risinājumi” (vadītāja Dr.oec. I. 
Geipele); 
2007. - IZM-RTU projektā R7217 „Atkritumu savākšanas un pārstrādāšanas vadīšana 
Latvijā” (vadītājs Dr.oec. K.Didenko); 
2006 – IZM-RTU projektā „Ekoloģijas vadīšanas ekonomiskie aspekti cieto atkritumu 
utilizācijā” (vadītājs Dr.oec. K.Didenko); 
2006 – IZM-RTU projektā „Uz zināšanu ekonomisko vadīšanu balstītas inovatīvas 
uzņēmējdarbības attīstība Latvijā” (vadītājs Dr.habil.oec.A.Magidenko); 
2000 - LZP projekts Nr. 98.08.97 “Inovāciju ekonomiskā pamatojuma metodoloģija pārejas 
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Scientific Conference Management, Economics and business development in the new 
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18. Ketners K. State Financial Policy Designing and Evaluation in Latvian Circumstances. 
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2. Ketners, K. Nodokļu optimizācijas principi.- Rīga:Merkūrijs LAT [2008], 116 lpp., il., 
ISBN 978-9984-64-076-0; 
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практические рекомендации / Kārlis Ketners, Olga Lukašina. - Rīga : Merkūrijs 
Lat, [2008]. – 277 c., ISBN 9984640531; 
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ģīm., tab. 

3. Pienācis laiks vispusīgi pārskatīt nodokļu politiku/ Karlis Ketners // Bilance. - ISSN 
1407-5709. - Nr.17 (2007, sept.),8.-[10.]lpp. : gim. 

4. Inflācijas apkarošanas plāns īstenosies, ja būs pārdomāta un izvērtēta rīcība : [par 
Latvijas valdības inflācijas apkarošanas plānu] / Karlis Ketners // Bilance. - ISSN 
1407-5709. - Nr.7 (2007, apr.), 24.-[27.]lpp. : gim. 

5. Nepieciešama vienāda pieeja nodokļu likumos / Karlis Ketners // Bilance. - ISSN 
1407-5709. - Nr.3 (2007, febr.), [27.]lpp. 

6. Ir skaidri jānodala fiskālā un kriminālatbildības joma : [par nodokļu tiesību normatīvo 
aktu interpretāciju un piemērošanu] / Karlis Ketners // Bilance. - ISSN 1407-5709. - 
Nr.3 (2007, febr.), 18.-[20.]lpp. : gim., tab. 

7. Maksātājiem ir iespējas dzēst nodokļu parādus : [sakara ar likuma "Par nodokļiem un 
nodevām" paredzētajiem nodokļu atvieglojumiem] / Karlis Ketners // Bilance. - ISSN 
1407-5709. - Nr.7 (2003, apr.), 8.-9.lpp. : tab. 

8. Jauninājumi likuma "Par nodokļiem un nodevām" / Karlis Ketners // Bilance. - ISSN 
1407-5709. - Nr.10 (2003, maijs), 8.-[11.]lpp. 

9. Par J.Ostaškova rakstu žurnāla Bilance : [sakara ar Jevgeņija Ostaškova rakstu "Par 
nodokļu strīdiem un tiesu praksi nodokļu joma" zurn. Nr.16] / Karlis Ketners // 
Bilance. - ISSN 1407-5709. - Nr.19 (2003, okt.), 14.lpp. 

10. Pavadonis sarežģītājā nodokļu sistēmā : [par Valsts ieņēmumu dienesta darbu nodokļu 
administrēšana] / Karlis Ketners // Bilance. - ISSN 1407-5709. - Nr.24 (2003, dec.), 
8.-[9.]lpp. 

11. Par uzņēmumu reorganizāciju un likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu 
piemērošanu / Karlis Ketners // Bilance. - ISSN 1407-5709. - Nr.12 (2002, jun.), 17.-
18.lpp. 

12. Jauni grozījumi likuma "Par nodokļiem un nodevām" / Karlis Ketners // Bilance. - 
ISSN 1407-5709. - Nr.21 (2002, nov.), 4., 6.lpp. 
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13. Par zudumiem un zaudējumiem : [par precu zudumu uzskaiti : sakara ar Aivara 
Ludborza rakstu "Precu zudumi uzņēmumos" z. Nr.19 (2002, okt.)] / Karlis Ketners // 
Bilance. - ISSN 1407-5709. - Nr.24 (2002, dec.), 8.-[9.]lpp. 

14. Par nodokļu piemērošanu uzņēmējsabiedrību pievienošanas gadījumā / Karlis Ketners 
// Bilance. - ISSN 1407-5709. - Nr.10 (2002, maijs), 14.-15.lpp. 

15. Par nodokļu piemērošanu, ja vēlaties skolai atdot datoru / Karlis Ketners // Bilance. - 
ISSN 1407-5709. - Nr.9 (2002, maijs), 20.-21.lpp. : tab. 

 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 

1. Rīgas Tehniskās universitātes 50. Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 
2009.gada 13 - 15. oktobris 

2. Rīgas Tehniskās universitātes 49. Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 
2008.gada 10 - 14. oktobris 

3. 14.Baltijas Finanšu forums Ikgadēja konference „Bankas un finanses Baltijā” 29.-30. 
septembris 2008, Rīga, Latvija („Nodokļu optimizācija: iespējas un ierobežojumi”); 

4. 2nd International Summer School for Doctoral Students and Workshop “Development 
of Research Methods: Management of Knowledge”, Riga, Riga Technical University, 
26.-28. augusts 2008. (Inženierekonomikas fakultātes zinātniskā darbība). 

5. VI. International Scientific Conference Management, Economics and business 
development in the new European conditions. Brno University of Technology Faculty 
of Business and Management. Brno 23.-24.May 2008; 

6. 5th International Scientific Conference Business and Management’2008, Vilnius, May 
16-17, Lithuania; 

7. International Conference for entrepreneurship, innovation and regional development. 
Skopje& Ohrid, Macedonia, 8.-11.May 2008 (“Improvement and Stimulation of 
Effectiveness of Innovation Activities in Latvia”, Karlis Ketners, Solvita Zvidrina, 
Technical University of Riga, LATVIA  

8. 13th International Scientific Conference „Economics and Management – 2008”, 
Kaunas, April 10-11th, 2008; 

9. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas: RTU 48.Starptautiskā 
zinātniskā konference Rīga, 2007. gada 11. - 13.oktobris; 

10. Modern Approaches to Corporate Management. 17th International Scientific 
Conference. 6 – 7 September 2007. Bratislava – Bratislava Slovak university of 
Technology in Bratislava, 2007; 

11. V. International Scientific Conference Management, Economics and business 
development in the new European conditions. Brno University of Technology Faculty 
of Business and Management. Brno 25. - 26.May 2007; 

12. Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskais zinātniskais seminārs „Uz zināšanu 
vadīšanu balstītas inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība, 2006. gada 8. decembrī; 

13. International scientific dual conference „Towards knowledge based economy” & 
”Enterprise management: diagnostics, strategy, effectiveness”, 12-13 April 2007, 
Riga, Latvia; 

14. Rīgas Tehniskās universitātes 44., 45., 46., 47., 48. Starptautiskās zinātniskās 
konferences. 

 
Konferenču tēzes: 

1. Ketners K. Pecularities of international tax planning and prevention of tax abuse in 
Latvia// 50. RTU Starptautiskā zinātniskā konference. RTU IEVF Zinātniskā 
konference (SCEE’2009). – Konferences materiāli. [Elektroniskais resurss] CD. – 
Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. – 69 lpp., ISBN 978-9984-32-173-8; 
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2. Lauska E., Ketners K. Improvement of Latvian State Revenue Service decision 
procedures on additionally calculated taxes//The Problems Of Development Of 
National Economy And Entrepreneurship”.Scientific proceedings/ Riga, Latvia, Riga 
Technical University, 9-13 October, 2008. – ISBN: 978-9984-32-567-5 

3. Ketners, K., Zvidriņa S. Development of taxation policy in Latvia// 5th International 
Scientific Conference Business and management’2008. Conference proceedings. 
Vilnius:Technika, 2008. – 185 -186 pp., ISBN 978-9955-28-268-6; 

4. Ketners K., Zvidriņa S. Implementation of fiscal rules for improvement of fiscal 
discipline in Latvia// Economics and management-2008 International Scientific 
conference. Kaunas: Technologija, 2008 – 59.- 60. pp., ISSN 1822-6515 (EBSCO 
AN32562891); 

5. Ketners K., Krastiņš A. Latvijas nodokļu un muitas speciālistu sagatavošanas 
pilnveidošana // Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas RTU 
48.Starptautiskā zinātniskā konference. Referātu tēzes., - Rīga: RTU Izdevniecība – 
2007 – 30 lpp., ISBN 978-9984-32-769-3  

6. Ketners K., Magidenko A. Atkritumu apsaimniekošanas finansēšanas modeļa 
pilnveidošana // Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas RTU 
48.Starptautiskā zinātniskā konference. Referātu tēzes., - Rīga: RTU Izdevniecība – 
2007 – 31 lpp., ISBN 978-9984-32-769-3 1  

7. Ketners K. State Financial policy designing and evaluation in Latvian circumstances 
Iesp. International scientific dual-conference „Towards knowledge based economy” 
&”Enterprise management: diagnostics, strategy, effectiveness”: Conference 
Proceedings, 2007, 12.-13 April.- Riga: RTU Publishing House, 2007.- 31 – 32 pp. 

8. Ketners K., Magidenko A. Inovāciju aktivitāšu efektivitātes novērtēšana // Uz 
zināšanu vadīšanu balstītas inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība. Starptautiskais 
zinātniskais seminārs Rīgā, 2006.gada 8.decembrī., R.:RTU Izdevniecība – 2006.- 
19.lpp  

9. Ketners K., Magidenko A. Funkcionālvērtības analīzes zināšanu izmantošana valsts 
budžeta plānošanai //Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas: RTU 
47.Starptautiskās Inženierekonomikas fakultātes 40.Gadadienai veltītās zinātniskās 
konferences Rīga, 2006.gada 21.-23.septembris Referātu tēzes – Rīga, RTU, 2006. – 
42.lpp 

10. Ketners K., Magidenko A. Zināšanu resursa efektivitāte inovāciju funkcionālvērtības 
projektēšana // Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas: RTU 
47.Starptautiskās Inženierekonomikas fakultātes 40.Gadadienai veltītās zinātniskās 
konferences Rīga, 2006.gada 21.-23.septembris Referātu tēzes – Rīga, RTU, 2006. – 
55.lpp 

11. Ketners K., Magidenko A. Uz zināšanām balstīto projektu stimulēšana pārējas perioda 
ekonomikā //Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas: RTU 
47.Starptautiskās Inženierekonomikas fakultātes 40.Gadadienai veltītās zinātniskās 
konferences Rīga, 2006.gada 21.-23.septembris Referātu tēzes – Rīga, RTU, 2006. – 
56.lpp 

12. Ketners K., Didenko K. Ekoloģijas nodokļu politikas aspekti // Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības attīstības problēmas: RTU 47.Starptautiskās Inženierekonomikas 
fakultātes 40.Gadadienai veltītās zinātniskās konferences Rīga, 2006.gada 21.-
23.septembris Referātu tēzes – Rīga, RTU, 2006. – 22.lpp  

13. Ketners K., Zvidriņa S. Vidējā termiņa valsts budžeta plānošanas pilnveidošana 
//Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas: RTU 47.Starptautiskās 
Inženierekonomikas fakultātes 40.Gadadienai veltītās zinātniskās konferences Rīga, 



145 

2006.gada 21.-23.septembris Referātu tēzes – Rīga, RTU, 2006. – 92.lpp 1.lpp. 
S.Zvidriņa 

14. Ketners K. Ēnu ekonomikas diagnostikas aspekti // Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības attīstības problēmas: RTU 46.Starptautiskās zinātniskās konference 
Rīga, 2005.gada 13.-15.oktobris Referātu tēzes – Rīga, RTU, 2005. – 49.lpp 

15. Ketners K. Fizisko personu nodokļu maksājumu auditu problēmas Latvijā 
//Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas: RTU 44.Starptautiskās 
zinātniskās konferences referātu tēzes – Rīga, RTU, 2003. – 41.lpp. 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē no 1997. gada. 
RTU IEF RIDU0 trīs doktorantu promocijas darbu zinātniskais vadītājs. 
Kopš 2005. gada vairāk nekā 50 profesionālās studiju programmas „Muitas un nodokļu 
administrēšana” maģistri, aizstāvēts 1 maģistra darbs RTU SESTEL katedrā 
(2007./2008.māc.gads), 11 maģistra darbi RUE katedrā. 
Lekciju kursi RTU (2006./2007., 2007./2008., 2008./2009., 2009./2010. māc.gads) 

1. Nodokļi un nodevas (IMP 201), 
2. Taxes and duties (IMP 201) angļu valodā,  
3. Nodokļu politika doktorantiem (priekšmetā Uzņēmējdarbības ekonomika ietvaros), 
4. Nodokļu plānošana (IMP512) – RTU IEF SESMI un RTU ĀSD studentiem, 
5. Nodokļu plānošana uzņēmumā (IMP 521), 
6. Nodokļu ieņēmumu modelēšana (IMP516). 
7. Eiropas Savienības nodokļu politika (IMP 305) 

Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas (LaNKA) un RTU MKC kvalifikācijas celšanas 
kursu programma „Nodokļu konsultantu 2. līmenis”, 2009. gada 11. marts - 27. maijs  
Piedalījos MNK un MKC mācību semināra Augstākās Tiesas senatoriem „Nodokļu sistēma 
un kontrole” organizēšanā un pasniegšanā, 2007. gada 23. novembrī; 
Piedalījos RTU 2. Doktorantu Vasaras skolā lekcijas vadīšana, 2008. gada 26. - 28. augustā; 
LaNKA organizētie semināri par aktuāliem nodokļu jautājumiem. 
 
Studiju programmu izstrāde un vadīšana 
Piedalījos studiju programmu „Muitas un nodokļu administrēšana” bakalaura profesionālās 
studiju programmas (ICM0), maģistra profesionālās studiju programmas (IGM0), pirmā 
līmeņa profesionālās (koledžas) studiju programmas (IKM0) izstrādē, kā arī Muitas un 
nodokļu katedras nodokļu specializācijas priekšmetu (studiju kursu) programmu izstrādē. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 

 RTU IEF 50. Starptautiskā zinātniskā konferences „Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības attīstības problēmas” (SCEE’2009) Programmas komitejas, 
Organizācijas komitejas un redkolēģijas loceklis (Rīga, 2009. gada 15. - 16.oktobris); 

 Rīgas Tehniskās universitātes 50. Starptautiskās zinātniskās konferences Organizācijas 
komitejas loceklis; 

 Rīgas Tehniskās universitātes 49. Starptautiskās zinātniskās konferences Organizācijas 
komitejas loceklis; 

 RTU IEF 49. Starptautiskā zinātniskā konferences „Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības attīstības problēmas” (SCEE’2008) Programmas komitejas, 
Organizācijas komitejas un redkolēģijas loceklis (Rīga, 2008. gada 9. - 13.oktobris); 

 5th International Scientific Conference Business and management’2008 Vilnius 
Redakcijas padomes loceklis (Member of reviewer board); 
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 Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskais zinātniskais semināra RTU International 
Scientific Seminar „Towards knowledge-based economy”, 11-12 January 2008, 
programmas komitejas un organizatoriskās komitejas loceklis; 

 Rīgas Tehniskās universitātes Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības 
problēmas: RTU 48. Starptautiskā zinātniskā konferences programmas komitejas un 
redkolēģijas loceklis (Rīga, 2007. gada 11. - 13.oktobris); 

 Rīgas Tehniskās universitātes konferences International scientific dual conference 
„Towards knowledge based economy” & ”Enterprise management: diagnostics, 
strategy, effectiveness”, 12-13 April 2007, Riga, Latvia - organizatoriskās komitejas 
loceklis; 

 Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskā zinātniskā semināra „Uz zināšanu 
vadīšanu balstītas inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība, 2006. gada 8. decembrī 
programmas komitejas, redakcijas kolēģijas loceklis; 

 Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas” RTU 47. Starptautiskās 
Inženierekonomikas fakultātes 40. gadadienai veltītās zinātniskās konferences 
programmas komitejas loceklis; 

 Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Nodokļu administrēšanas un muitas 
stratēģiskā loma tautsaimniecības attīstībā” programmas komitejas priekšsēdētājs, 
konferences zinātnisko rakstu redkolēģijas loceklis; 

 RTU IEVF Zinātnisko rakstu 3. sērijas „Ekonomika un uzņēmējdarbība” redakcijas 
kolēģijas loceklis; 

 Latvijas Emeritēto zinātnieku padomes loceklis (2000. – 2002., 2005. – 2006.) 
 Starptautiskās fiskālās asociācijas (IFA) biedrs (No. 24879); 
 Starptautiskā Publisko finanšu institūta (IIPF) biedrs; 
 Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas dibinātājs, Latvijas Nodokļu konsultantu 

asociācijas Valdes loceklis, sertificēts nodokļu konsultants (sertifikāts Nr. 1); 
 Ņujorkas Zinātņu akadēmijas biedrs (No. 10937935). 

 
 
2010. gada 7. jūnijā 
Rīgā  
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

PERSONAS DATI 
Uzvārds, Vārds:  Valērijs KUŅICKIS 
Dzimšanas dati: 17.10.52. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda: 
Citas valodas:   
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
1990. – docents 
1985. – filozofijas zinātņu kandidāts 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
1981  
augstskolu pasniedzēju kvalifikācijas celšanas institūts Minskā 
 
1980 – 1984  
neklātienes aspirantūra Latvijas Universitātē 
 
1985  
disertācijas aizstāvēšana Maskavas Valsts Universitātē 
 
1997 – 1998  
piedalīšanās Latvijas – Somijas starptautiskā projektā 
 
2001 – 2002  
Latvijas – Lietuvas – Igaunijas projektā arodpedagoģijas jomā. 
 
DARBA PIEREDZE 
2006 
RTU Filozofijas un socioloģijas katedra, docents 
 
1990.- 2005.g.  
RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedra, docents  
 
1980.- 1990.g.  
RTU, vecākais pasniedzējs 
 
1975.- 1980.g. 
RTU, asistents 
 
1993 – 2003  
Latvijas Policijas akadēmija, Latvijas Sporta Akadēmija Baltijas Krievu Institūts, Sociālo 
Tehnoloģiju Augstskola, Rimpak „Livonija”, Praktiskās Psiholoģijas Augstskola u.c. 
augstskolu docents. 
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PUBLIKĀCIJAS 
Mācību un metodiskie līdzekļi 

1. V.Kuņickis. Pedagogs – jaunrades vadītājs. Arodpedagoģijas elementi. 8.laidiens. 
Rīga, RTU, 1999.g.- 35 lpp. 

2. Industriālās attiecības.// Mācību līdzeklis. (autoru kolektīvs). R., RTU, 2001. (30 lpp.) 
3. V.Kuņickis. Profesiografiskā analīze: izmantošana un iespējas.  

Publikācijas zinātniskos izdevumos 
1. RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 1.sēj., Rīga, RTU, 

2002. 58.-61.lpp. 
2. V.Kuņickis. Organizāciju kultūra: mūsdienu diagnostikas metodes.RTU Zinātniskie 

raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 4.sēj., Rīga, RTU, 2003. 154.-158.lpp. 
3. V.Kuņickis. Organizāciju personāla apmācības aktuālās problēmas. RTU Zinātniskie 

raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 6.sēj., Rīga, RTU, 2004. 86.-89.lpp. 
4. V. Kuņickis. Cilvēku resursu vadīšana: problēmas un risinājumi. RTU Zinātniskie 

raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 8.sēj., Rīga, RTU, 2005. 116.-120.lpp. 
5. V. Kuņickis. Industriālās un darba attiecības mūsdienu apstākļos.RTU Zinātniskie 

raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 10.sēj., Rīga, RTU, 2006. 88.-93.lpp. 
6. V. Kuņickis. Biznesa socioloģija.// Mācību materiāli un vingrinājumi. R., RTU, 2005. 

56 lpp. 
Referāti: 

1. V.Kuņickis. Profesiogrāfiskā analīze organizācijās. RTU 42.Starptautiskā zinātniskā 
konference, Rīga, 2001.gada 11.-13.oktobris, referāts. 

2. V.Kuņickis. Organizāciju kultūras diagnostikas mūsdienu metodes. RTU 
43.Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2002.gada 10.-14.oktobris, referāts. 

3. V.Kuņickis. Organizāciju personāla apmācības aktuālās problēmas. RTU 
44.Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2003.gada 9.-11.oktobris, referāts. 

4. V.Kuņickis. Cilvēkresursu attīstības tendences mūsdienu apstākļos. RTU 
45.Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2004.gada 14.-16.oktobris, referāts. 

5. V.Kuņickis. Valsts un privāto augstskolu īpatnības sociālo zinātņu apguvē. RTU 
46.Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2005.gada 13.- 15.oktobris, referāts. 

6. V.Kuņickis. Mūsdienu industriālo attiecību sistēmas aktuālās problēmas. RTU 
47.Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2006.gada 12.- 14.oktobris, referāts. 

7. V.Kuņickis. Industriālais konflikts mūsdienu apstākļos, problēmas un tendences. RTU 
48.Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2007.gada 11.- 13.oktobris, referāts. 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Lekciju kursi: 

Vispārējā socioloģija 
Sociālā psiholoģija 
Industriālās attiecības 
Biznesa socioloģija 
Personāla vadīšana 
Mazās grupas un personības psiholoģija 
Organizāciju psiholoģija 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds, uzvārds: Jānis ĶIPSNA 
E-pasts:janis.kipsna@rtu.lv  
Tālrunis darba:+371 67089368, +371 67089015 
Dzimšanas dati:07.08.45. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda: latviešu valoda 
Citas valodas:  krievu valoda, vācu valoda 
 
IZGLĪTĪBA 
1969. - 1972. Rīgas Politehniskais institūts - aspirantūra 
1964. - 1969. Rīgas Politehniskais institūts. Specialitāte: inženieris-ekonomists mašīnbūves 
ekonomikā un organizācijā 
1963. - 1964. Rīgas Dīzeļbūves rūpnīca, Rīgas Metālizstrādājumu rūpnīca. Specialitāte: 
virpotājs 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
2006.g. – RTU profesors 
2004.g. – Profesors 
1999.g. – Asociētais profesors 
1992.g. – Ekonomikas doktora grāds 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
Starptautiskais zinātniskais seminārs „Uz zināšanu vadīšanu balstītas inovatīvas 
uzņēmējdarbības attīstība”, Rīga, 2006. gada 8. decembrī. Izsniegts sertifikāts. 
Zinātniskais seminārs „Latvijas tautsaimniecības un cilvēkresursu attīstības problēmas un 
stratēģijas”, Rīga, 2007. gada 4. aprīlī. Izsniegts sertifikāts. 
 
DARBA PIEREDZE 
no 1994. gada līdz šim brīdim Rīgas Tehniskā universitāte: IEVF Uzņēmējdarbības un 
cilvēku resursu vadīšanas katedras vadītājs, profesors. 
IEF Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupas vadītājs; asoc.profesors Uzņēmējdarbības 
vadīšanas profilinstitūta direktors, docents. 
no 1988. gada līdz 1994. gadam Rīgas Tehniskā universitāte: Uzņēmējdarbības vadīšanas 
profilinstitūta docents. 
IEF DZO un ražošanas vadīšanas katedras docents. 
no 1987. gada līdz 1988. gadam Rīgas Politehniskais institūts: IEF DZO un ražošanas 
vadīšanas katedras vadošais zinātniskais līdzstrādnieks. 
no 1979. gada līdz 1987. gadam Rīgas Politehniskais institūts: IEF DZO un ražošanas 
vadīšanas katedras vadītājs, docents. 
no 1972. gada līdz 1979. gadam Rīgas Politehniskais institūts: IEF DZO un ražošanas 
vadīšanas katedras vec.pasniedzējs, docenta v.i., docents. 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA   
Dalība zinātniskos projektos: 

- zinātniskās pētniecības projekts ZP (IZM) – 2007/14 
„Nekustāmā īpašuma attīstību ietekmējošo ekonomisko faktoru analīze, problēmas un 
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risinājumi” 
2007. gada 1. oktobris – 2008. gada 15. septembris, Ls 10 000. 

- zinātniskās pētniecības projekts R7357 „Resursu izmantošanas efektivitātes problēmas 
būvniecības nozarē paaugstināta pieprasījuma apstākļos” 
2008. gada 3. marts – 2008. gada 31. decembris, Ls 20 000. 

Zinātniskā eksperta darbība: 
- Latvijas Universitātes Vadībzinātnes un demogrāfijas promocijas padome, oponents 

Sandra Bebra promocijas darbam „Intelektuālo darbinieku vadīšanas metodes un to 
pilnveidošanas nepieciešamība”, 2007. gada 27. aprīlis. 

- Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija, eksperts Ievas Kalves promocijas darbam 
„Vadības izglītība mūsdienu sabiedrībā”, 2007. gada jūnijs. 

 
PUBLIKĀCIJAS 
Kopējais zinātnisko publikāciju skaits: 53. 
Publikācijas zinātniskos izdevumos no 2005. gada: 
1. Ķipsna J. Uzņēmējdarbība un darba vide. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības 

attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās konferences Zinātniskie raksti. Rīga, 
2005., 9 lpp. 

2. Ķipsna J. Darbaspēka resursi un darba vide. RTU Zinātniskie raksti. 3.sērija, 13.sējums. 
Ekonomika un uzņēmējdarbība. Rīga, 2006.g.. 7 lpp. 

3. Černajs J., Ķipsna J. Employs and corporate social responsibility.  
https://files.rtu.lv/zdas/publications/fulltext/pub3359.doc 

 
Mācību un metodiskie līdzekļi 
Kopējais publikāciju skaits: 64. 
No 2005.gada – 14. 
Dalība zinātniskās konferencēs: 
1. Kozlovs V., Kozlova S., Ķipsna J. Jaunās tehnoloģijas vides vadīšanas jautājumu 

risināšanā. RTU 46.Starptautiskā zinātniskā konference. Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Referāta tēzes. Rīga, 2005.g. 13.-15.oktobris, 1 lpp. 

2. Kozlovs V., Ķipsna J., Ieviņš J. Darba apstākļu novērtēšana darbinieku aptaujas rezultātā. 
RTU 46.Starptautiskā zinātniskā konference. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības 
attīstības problēmas. Referāta tēzes. Rīga, 2005.g. 13.-15.oktobris, 1 lpp. 

3. Ķipsna J. Darbaspēka resursi un darba vide. RTU 47.Starptautiskā Inženierekonomikas 
fakultātes 40.gadadienai veltītā zinātniskā konference. Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Referāta tēzes. Rīga, 2006.g. 21.-23.septembris, 1 
lpp. 

4. Ķipsna J. Darba normēšana un uzņēmējdarbības vadīšana. RTU 48.Starptautiskā 
zinātniskā konference. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. 
Referāta tēzes. Rīga, 2007.gada 11.-13.oktobris, 1 lpp. 

5. Černajs J., Ķipsna J. Darba devēju un uzņēmumu sociālā atbildība. RTU 49.Starptautiskā 
zinātniskā konference. Nacionālās ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. 
Referāta tēzes. Rīga, 2008.gada 13.-15.oktobris, 2 lpp. 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs RTU no 1972.gada. 
Lekciju kursi: 
IUV 229 Cilvēku resursu ekonomika, IUV 266 Vadīšanas teorija, IUV 301 Uzņēmējdarbības 
vadīšana, IUV 302 Darba vadīšana, IUV 440 Vadīšanas lēmumu pieņemšana, IUV 506 
Uzņēmējdarbības vadīšanas modelēšana, IUV 514 Vadīšanas organizācija, IUV 516 Darba 
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vadīšana, IUV 613 Uzņēmējdarbības vadīšanas modelēšana, Komerctiesības, IUV528 
Korporatīva sociāla atbildība. 
No 2005.gada vadīts un aizstāvēts 41 maģistra darbs. 
Veikta studiju programmu izstrāde, dokumentu sagatavošana akreditācijai un ikgadējo 
pašnovērtējumu ziņojumu sagatavošana. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
Saskaņā ar IEF Domes sēdes lēmumu Nr. 51, 2002. gada 18. martā ir studiju programmas 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana” Vadības komitejas un Pašnovērtējuma darba grupas vadītājs. 
Bakalaura profesionālo studiju  programmas „Cilvēku resursu vadīšana” direktors. 
RTU Senators, Senāta Studiju kvalitātes un studiju programmu komisijas dalībnieks, Vadības 
un administrēšanas nozares studiju programmu komisijas priekšsēdētājs. 
Studiju programmu ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu eksperts. 
IEF domnieks. 
RTU IEF Inovāciju ekonomiskā centra Padomes dalībnieks. 
IEVF Programmu direktoru Padomes dalībnieks. 
RTU 46. Starptautiskās zinātniskās konferences „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības 
attīstības problēmas” referātu tēžu krājuma redkolēģijas dalībnieks, Rīga, 2005. 
RTU Zinātnisko rakstu 3.sērijas „Ekonomika un uzņēmējdarbība” 10. sējuma redakcijas 
kolēģijas dalībnieks, Rīga, 2005. 
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās 
konferences zinātniskie raksti. Konferences programmas komitejas dalībnieks. Rīga, 2005. 
RTU 47. Starptautiskās Inženierekonomikas fakultātes 40. gadadienai veltītās zinātniskās 
konferences referātu tēžu krājuma redakcijas kolēģijas dalībnieks. Rīga, 2006. 
RTU Zinātnisko rakstu 3. sērijas „Ekonomika un uzņēmējdarbība” 12. sējuma redkolēģijas 
dalībnieks. Rīga, 2006. 
RTU 48. Starptautiskās zinātniskās konferences „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības 
attīstības problēmas” referātu tēžu krājuma redkolēģijas dalībnieks. Rīga, 2007. 
 
CITA INFORMĀCIJA 
Darbība starptautiskās apvienībās: 
- International academy of ecology and life protection sciences (IAELPS), St.-Petersburg. 
Akadēmiķis no 2000. gada 28. septembra. 
 
Apbalvojumi: 
RTU rektora 2006.g. 28. aprīļa rīkojums Nr.21-180 par prēmijas piešķiršanu „Par veikumu 
mācību metodisko līdzekļu izstrādē un piedalīšanos 2006.g. 11.aprīlī metodisko darbu 
izstādē”. 
RTU rektora 2007.g. 9. maija rīkojums Nr. 21-226 par prēmijas piešķiršanu „Par metodisko 
darbu 2006./2007. studiju gadā. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds, Uzvārds:  Konstantins KOZLOVSKIS 
E-pasts:  konstantins.kozlovskis@rtu.lv 
Tālrunis darbā:  +371 26478111 
Dzimšanas dati:  04.12.1978. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda: Krievu 
Citas valodas: Latviešu, angļu, poļu 
 
IZGLĪTĪBA 
2003. – 2008. 
Rīgas Tehniskā universitāte, 
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds; 
 
1999. – 2001. 
Rīgas Tehniskā universitāte, 
Ekonomikas zinātņu maģistra grāds; 
 
1996. – 1999. 
Rīgas Tehniskā universitāte, 
Ekonomikas zinātņu bakalaura grāds. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
Dr. oec., promocijas darbs „Mazo un vidējo investoru finanšu investīciju vadīšanas stratēģijas 
globalizācijas apstākļos” 2008. gadā aizstāvēts Rīgas Tehniskās universitātes P-09 Promocijas 
padomē. 
 
DARBA PIEREDZE 
2008. - līdz šim brīdim 
RTU IEVF RUE katedra, docents; 
 
2004. - 2008. 
RTU IEF RUE katedra, asistents; 
 
2001. – 2004. 
RTU IEF RUE katedra, stundu pasniedzējs; 
 
2001. – 2002. 
programmētājs 1C vidē, SIA “1S EKSPERTS”; 
 
1998. – 2001. Brīvs investors Latvijas vērtspapīru tirgū. 
 
PUBLIKĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
1. Kozlovskis K., Lācis J. Социальные сети как вид е-бизнеса // Management and 

Engineering'10. Technical University - Sofia, 2010. - 801.-807. lpp. 
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2. Kozlovskis K., Lācis J. Sociālo tīklu darbības ekonomiskais pamatojums // RTU 
zinātniskie raksti. 3. sēr., Ekonomika un uzņēmējdarbība. - 19. sēj. 2009, 63.-72. lpp. 

3. Kozlovskis K., Lāce N. The Peculiarities of Money Management for a Small Investor in 
Volatile Markets // The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and 
Informatics. Volume VI, The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics 
and Informatics, ASV, Orlando, 29.jūnijs-2. jūlijs, 2008. - 46-49. lpp 

4. Moving Slope as a Long-Term Indicator in Foreign Exchange / K. Kozlovskis // 
International Scientific Dual-Conference Towards Knowledge Based Economy & 
Enterprise Management: Diagnostics, Strategy, Effectiveness". 12-13 April, 2007, Riga, 
Latvia. Conference Proceedings. – CD. – 6 pages. 

5. Chalenges of Utilization of Modern Methods of Financial Investment Management / K. 
Kozlovskis, N. Lace // Business, Management and Education’2005. Proceedings. – 
Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitas. Technika, 2006. – pp.137-143. 

6. Challenges of Decision Making in the Latvian Equity Market / K. Kozlovskis, N. Lace // 
The 10th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. July 16 - 
19, 2006 Orlando, Florida, USA. Scientific proceedings. – pp. 41 – 44 

7. Finanšu instrumentu efektīvas vadīšanas inovatīvās pieejas attīstošajos tirgos / K. 
Kozlovskis // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 3.sēr., Ekonomika un 
uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbība un vadīšana. - 12.sēj. (2006), 101.-106. lpp. 

8. Estimation of Financial Instruments and their Management in the Latvian Equity Market / 
K. Kozlovskis, N. Lace, V. Jansons // Latvijas Universitātes zinātniskie raksti. Vadības 
zinātne. - 690.sēj. (2005), pp. 104-114. 

9. Problems of Financial Instruments Portfolio Management / K. Kozlovskis, N. Lace // 
Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 3.sēr., Ekonomika un uzņēmējdarbība. 
Uzņēmējdarbība un vadīšana. - 10.sēj. (2005), 31.-38. lpp. 

10. Portfolio Modelling Using the Theory of Copula in Latvian and American Market / 
V.Janson, K.Kozlovskis, N.Lace // Simulation in Wider Europe. 19th European 
Conference on Modelling and Simulation: ECMS 2005, June 1-4, 2005, Riga, Latvia. – 
printed in Riga, Latvia, 2005. – pp. 628 – 632. 

11. Problems of Trade Activization in The Latvian Equity Market and some Suggestions for 
their Decision / K. Kozlovskis, N. Lace // Vilniaus Universitetas Kauno Humanitarinis 
Fakultetas. Ekonomika ir Vadyba. Nr. 2(8), 2004, 54 – 59. 

12. Markowitz’s Portfolio Selection Modified by Time-Varying Conditional Parameters / K. 
Kozlovskis, V. Jansons // 30TH Macromodels International Conference 
Macromodels’2003. Proceedings / Wladyslaw Welfe, Aleksander Welfe. – ŁÓDŹ : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. – pp. 63-72. 

13. Проблемы оценки финансовых инструментов Латвийского фондового рынка / К. 
Козловский, Н. Лаце // Збiрник наукових праць Нацiонального технiческого 
унiверситету України «Київський полiтехнiчний iнститут». Економiчний 
Вiсник’2004(1), 54 – 59. 

14. Testing the Expectations Theory for Latvian Money Market / V. Ajevsky, V. Jansons, K. 
Kozlovskis // 29TH Macromodels International Conference Macromodels’2002. 
Proceedings / Wladyslaw Welfe, Aleksander Welfe. – ŁÓDŹ : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, 2003. – pp. 167 – 182. 

15. Investīciju portfeļa vadīšana Latvijas vērtspapīru tirgū / K. Kozlovskis, N. Lāce // Latvijas 
Universitātes zinātniskie raksti. Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas, IV. - 
647.sēj.(2002), 388.-397. lpp. 

16. E-bizness: investīciju portfeļu vadīšanas procesa datorizācija asimetriskās informācijas 
apstākļos / V. Jansons, K. Kozlovskis // Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības 
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ilgtspējīgā attīstībā. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2002.g. 28. febr. – 2. 
martā. – Rēzekne: Rēzeknes augstskola, 2002. – 130.-136. lpp. 

Mācību un metodiskie līdzekļi 
1. В.Янсон, К.Козловский Информатика для экономистов. Учебное пособие. – Рига: 

Издательство РТУ, 2005. – 193 стр. 
2. Datormācība ekonomistiem. Mācību līdzeklis / atb.red. V.Jansons. – Rīga: RTU 

Izdevniecība, 2004. – 2.grāmata – 118 lpp. 
3. Datormācība ekonomistiem. Mācību līdzeklis / atb.red. V.Jansons. – Rīga: RTU 

Izdevniecība, 2004. – 1.grāmata – 123 lpp. 
4. V.Jansons, K.Kozlovskis Ekonomiskā prognozēšana: Eksponenciālās izlīdzināšanas 

metodes, laikrindas dekompozīcijas metodes un prognozēšana programmās MS EXCEL 
un EViews. Mācību līdzeklis. 2.daļa – Rīga: RTU Izdevniecība, 2004. – 223 lpp. 

5. Lāce N., Jansons V., Kozlovskis K. Ekonomisko procesu informācijas nodrošinājums: 
finanšu aprēķinu modelēšana Excel vidē: Mācību līdzeklis. – Rīga: Izdevniecība „RTU”, 
2004. – 2.daļa: Vērtspapīri. – 171 lpp. 

6. V.Jansons, K.Kozlovskis Ekonomiskā prognozēšana. Laboratorijas darbi (piemēros). 
Mācību līdzeklis. – Rīga: RTU, 2002. – 79 lpp. 

7. N.Lāce, V.Jansons, K.Kozlovskis. Ekonomisko procesu informācijas nodrošinājums: 
finansu aprēķinu modelēšana EXCEL vidē. Mācību līdzeklis. – Rīga: RTU, 2002. – 157 
lpp. 

 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
2007. 
International Scientific Dual-Conference Towards Knowledge Based Economy & Enterprise 
Management: Diagnostics, Strategy, Effectiveness". 12-13 April, Riga, Latvia. “Moving 
Slope as a Long-Term Indicator in Foreign Exchange” 
 
2006. 
The International Scientific Seminar Small Business Management: Innovation, Strategy, 
Values. Rīga, 29 -30 June. “Chalenges of Utilization of Modern Methods of Financial 
Investment Management” 
 
2006. 
The 10th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, 
Florida, USA, 16 – 19 July. “Challenges of Decision Making in the Latvian Equity Market”. 
 
2005. 
Simulation in Wider Europe. 19th European Conference on Modelling and Simulation: ECMS 
2005. Riga, Latvia, 1-4 June. “Portfolio Modelling Using the Theory of Copula in Latvian and 
American Market” 
 
2005. 
Latvijas Universitātes 63. konference, Rīga, 4.februārī „Investīciju portfeļa vadīšana Latvijas 
vērtspapīru tirgū” 
2004. 
International scientific conference Development of Economy: Theory and practice. Kaunas, 
Vilnius University Kaunas Faculty of Humanities, Lithuania, 30 September- 2 October 
“Problems of Trade Activization in The Latvian Equity Market and some Suggestions for 
their Decision” 
2003. 



155 

30TH Macromodels International Conference Macromodels’2003 and Modelling Economies 
in Transition 2003. Warsaw, Poland, 3-6 December „Markowitz’s Portfolio Selection 
Modified by Time-Varying Conditional Parameters” 
 
2002. 
29TH Macromodels International Conference Macromodels’2002. Cedzyna, Poland, 4-7 
December „Testing the Expectations Theory for Latvian Money Market” 
 
2002. 
Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā attīstībā. Starptautiskā zinātniskā 
konference. Rēzekne, Rēzeknes augstskola, 28. febr. – 2. martā „E-bizness: investīciju 
portfeļu vadīšanas procesa datorizācija asimetriskās informācijas apstākļos”. 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs Rīgas Tehniskajā universitātē 9 gadi 
 
Lekciju kursi: „Ekonomiskā prognozēšana”, „Ekonomiskās informācijas sistēmas”, 
„Datormācība (pamatkurss, ekonomistiem)”, „Korporatīvās finanses”, „Matemātika 
ekonomistiem”, „E-komercija”, Finanšu tirgi un investīcijas, „Finanšu instrumenti”, 
„Vērtspapīru analīze un portfeļu vadīšana”, „Biznesa attīstība (CESIM lietišķā spēle)”. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

PERSONAS DATI 
Uzvārds, Vārds: Anita LANKA 
E-pasts: anita.lanka@neonet.lv 
Dzimšanas dati:  06.02.50. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda: Latviešu 
Citas valodas:  Krievu, angļu 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
1990. Pedagoģijas zinātņu kandidāte 
1993. gadā nostrificēta par Pedagoģijas zinātņu doktori. 
 
DARBA PIEREDZE  
1977 – 1983 Rīgas 28. vidusskolas, Rīgas 49. vidusskolas skolotāja 
1983 – 1990 Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūts, zin. līdzstr. 
1990 – 1992 Izglītības attīstības institūts, Pirmsskolas un sākumskolas katedras docente 
1992 – 1994 Rīgas 1. kristīgās skolas direktora vietniece mācību un zin. pētn.darbā 
1994 – 1995 RPIVA sākumskolas katedras vadītāja, docente 
1995 – 1998 LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes docente, DPU Latviešu valodas 
katedras docente, RTU Humanitārā institūta docente 
Kopš 2002. gada RTU Humanitārā institūta Pedagoģijas un psiholoģijas katedras asoc.prof. 
No 2002. gada janvāra RTU Humanitārā institūta direktore. 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
1. Grants Nr.03.1016 “Jauno inženieru sagatavošana un darba tirgus Latvijā” (G. Ozolzīle, 

A. Lanka, S. Gudzuka , R. Taraškevičs). 
2. A.Lanka, E. Mūrnieks līdzdalība Eiropas Izglītības padomes pētn.projektā “Comparative 

Analyses of Vocational Education and Training Reform and the Role of Teacher 
Training”. 

3. A.Lanka. RTU Starpfakultāšu pētījums projektā „Intelektuālā sistēma procesorientētu 
studiju efektivitātes pilnveidei”. 

4. A.Lanka. Projekts U7117 „Jēdzienu tīklu un ontoloģiju balstīta intelektuāla sistēma 
studentu zināšanu pašvērtēšanai un procesu orientētai zināšanu pārbaudei”. 

5. Grants Nr. 6/2006 Pedagoģiskais mantojums skolotāju sagatavošanā. A. Karules 
zinātniskā un metodiskā darbība.  

 
PUBLIKĀCIJAS 
2008. – 2010. 
1. Lanka A., Baldiņš A., Gudzuka S., Fokiene A., Stasiūnaitiene E. Iepriekšējā pieredzē gūto 

zināšanu un prasmju novērtēšana profesionālās izglītības skolotāju izglītībā. 
Rokasgrāmata kandidātiem. - Rīga : RTU tipogrāfija, 2010. - 48 lpp.  

2. Lanka A. Skolotāja pašvērtējumu ietekmējošie faktori // Izglītība un audzināšana Latvijas 
sabiedrībai. Pedagoģijas zinātnes rakstu krājums, Latvija, Riga, 29.-29. aprīlis, 2009. - 
65.-68. lpp.  
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3. Lanka A., Gudzuka S., Baldiņš A., Fokiene A., Stasiūnaitiene E. Assessment of Prior 
Learning Achievements in Vocational Teacher Education. - Riga: RTU Printing House, 
2010. - 48 lpp. 

4. Lanka A. Profesijos Mokytoju Asmeninis Tobulejimas: Realijos ir Siekiai // Profesinis 
Rengimas Tyrimai ir Realijos. - , null: Vytauto Didžiojo universitas, 2009. - 86.-96. lpp.  

5. Lanka A. Priekšnoteikumi studentu pašvirzītam mācību procesam // RTU zinātniskie 
raksti. 8. sēr., Humanitārās un sociālās zinātnes. - 14. sēj. (2008), 25.-31. lpp.  

Mācību un metodiskie līdzekļi 
1. Lanka A. Kāds ir studentu guvums plūsmas lekcijās. // Jaunais Inženieris – 2002. – Nr.13 

– 3. lpp. 
2. Lanka A. Mācīšanās metodika. Mācību līdzeklis. / Ievads studiju nozarē. Rīga, RTU, 

2002. (30 lpp.) 
3. Lanka A. Pedagoģiskais process. RTU HI, 2003. (99 lpp.) 
4. Lanka A. Metodiskie ieteikumi./ Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programma „Arodpedagoģija”. Rīga, RTU, 2004. (21 lpp.) 
5. Lanka A., Mūrnieks E. Metodiskie ieteikumi. / Viengadīgās arodskolotāju pamata 

pedagoģiskās izglītības programmas dalībniekiem. Rīga, RTU, 2004. (15 lpp.)  
6. Lanka A. Mācīšanās metodika. Lekciju kurss. Rīga, RTU, 2004. (55 lpp.) 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
1. RTU 48. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2007. gada 12. oktobris. Ziņojums 

“Profesionālās izglītības skolotāja profesija Eiropas kontekstā”. 
2. Konference “Sadarbība profesionālās izglītības skolotāju sagatavošanā un tālākizglītībā”. 

Rīga, 2006. gada 16. jūnijs. Ziņojums “Latvijas TTnet specifiskie mērķi Eiropas 
Savienības TTnet vispārējo mērķu kontekstā”. 

3. Seminārs „The Aims of Maastricht in Practice”, Vīne, 29 - 30.06.2005. 8. Seminārs 
„Initiating VET TTNet in Latvia”, Rīga, 23.03.2005 

4. Partners meeting of the Leonardo da Vinci Programme pilot project “AmpVoc” lecture 
and workshop on the theme “Assessment for Better Learning” Riga, on 24 February, 
2005. 

5. Seminārs „Initiating VET TTnet in Latvia”, Rīga, 23.03.2005., ziņojums “Key questions 
and priorities for national VET teacher/trainer training network” . 

6. Seminārs „The Aims of Maastricht in Practice”, Vīne, 29. - 30.06.2005. 
7. RTU 46.starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2005. gada 14. oktobris. Ziņojums 

“Vērtēšana procesorientētās studijās.” 
8. 8th TTnet Annual Conference “Taking stock of TTnet`s achievements and future 

developments” Thessaloniki, 8 and 9 December 2005. 
9. Rīgas Tehniskās koledžas 4. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference. Rīga, 

2006.gada 11.aprīlis. Ziņojums “21. gs. izglītības pretrunas”. 
10. “Jauno un topošo skolotāju mentoru konference”, Jūrmala, 2006. gada 28. - 29. aprīlis. 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Vadīti ap 20 maģistra darbi gan LVU, gan RTU. 
Vadīti aptuveni 40 bakalaura darbi un 80 kvalifikācijas darbi. 
 
Lekciju kursi: 
LVU  
“Vispārīgā pedagoģija”, “Audzināšanas teorija”, ”A. Adlera psiholoģiskās atziņas pedagoga 
darbā”. 
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RTU  
„Pedagoģija”, “Pedagoģiskais process”, “Mācīšanās metodika”, “Audzināšanas teorija”, 
“Pedagoģiskās domas vēsture”, “Augstskolu didaktika”. 
1. Ir izstrādāti studiju kursi, kuri tiek realizēti studiju programmā “Arodpedagoģija”: 

“Pedagoģiskais process”, “Mācīšanās metodika”, “Audzināšanas teorija”. 
2. Darbojas RTU Senāta Studiju programmu komisijas darbā. 
3. Kopā ar profesoru E. Mūrnieku ir izstrādāta koledžas līmeņa studiju programma 

“Arodpedagoģija”. 
4. Vieslektore Vāxjo universitātes organizētajos skolotāju tālākizglītības kursos Zviedrijā un 

Vidzemes augstskolā kopš 2000.gada septembra (Zviedrijas un Latvijas kopprojekts 
skolotāju tālākizglītībā “Values in the Baltic Sea Perspective”). 

 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
1. Darbība RTU Zinātnisko rakstu sērijas “Humanitārās un sociālās zinātnes” redkolēģijā. 
2. Darbība RTK Zinātnisko rakstu redkolēģijā. 
3. Līdzdalība Profesionālās izglītības skolotāju profesijas standartu izstrādē. 
4. Lektore, konsultante un grāmatu līdzautore LVAVP (Latviešu valodas apguves valsts 

programma). 
5. Sadarbība ar IZM profesionālās izglītības un tālākizglītības departamentu, lasot lekcijas 

skolotāju, skolu vadītāju un metodiķu kursos. 
6. Eiropas Profesionālās izglītības skolotāju izglītotāju sadarbības tīkla (TTnet) koordinatore 

Latvijā. 
7. Eksperts starpposmu izvērtēšanai IZM Profesionālās izglītības centra nacionālās 

programmas projektā „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes 
paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei”. 

8. Eiropas Struktūrfonda projekta “Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas 
un IT jomā” vadītāja. 

9. Piedalījusies Leonardo da Vinci transnacionālajā projektā “Modulis - saikne starp sākuma 
un tālāko profesionālo izglītību (1998. gada decembris - 2001. gada aprīlis ), kura ietvaros 
tika iepazīta profesionālā izglītības pieredze Islandē. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

 

PERSONAS DATI 

Vārds, Uzvārds: Nataļja LĀCE 
E-pasts: natalja.lace@rtu.lv 
Tālrunis darbā:+371 29543819 
Dzimšanas dati: 17.02.1960. 
Pilsonība: LR 
 

VALODAS 

Dzimtā valoda: krievu 
Citas valodas: latviešu – augstākā pakāpe; angļu – pārvaldu brīvi. 
 
IZGLĪTĪBA 
1982. – 1985.  RPI aspirantūra; 
1977. – 1982. Rīgas Politehniskais institūts (RPI)– inženiere – ekonomiste, 

diploms Nr. 357974. 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
1993. Ekonomikas doktore – Rīga, RTU, Habilitācijas padome H-09, 

Dr.oec. diploms BD 000487; 
1990. Ekonomikas zinātņu kandidāta grāds – Latvijas Zinātņu 

akadēmija, Ekonomikas institūts, diploms Nr. 032803. 
 

KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA  

kopā par periodu no 1996.g. piedalījās vairāk nekā 30 semināros: 

1. Pētījumu brauciens saskaņā ar Čehijas Republikas Izglītības ministrijas grantu pētījumu 
veikšanai, 2010. 08.-28. februāris., Brno Tehnoloģijas universitāte. 

2. Entrepreneurship Education Colloquium on Participant-Centred Learning. Harvarda 
Biznesa skolā, Bostonā, ASV. 2008. jūlijs. 

3. Latvijas Bankas ikgadējas konferences: 2006.; 2007.; 2008.gadā 
4. „Connect Latvia” rīkotie semināri: Accelerating innovation with the smart money. 

Starting a Business Angel network in Latvia (Rīgā, 27.oktobris, 2006.); The Latvia – US 
Entrepreneurial Forum (10.oktobrī, 2005.) u.c. 

5. „Towards knowledge-based economy” (pirmais - RTU 2008.g. janvārī; otrais - 
2008.g.decembrī); “Small Business Management: Innovation, Strategy, Values” (2006. 
jūnijs); „Trends and drivers implementing international collaboration between European 
enterprises” (Rīga, 2005.g. 18.februārī) – Starptautisko zinātnisko semināru organizatore 
un vadītāja. 

6. Uzņēmuma finanšu ekonomiskā analīze. - Rīgā: Hipotēku bankas finanšu konsultāciju 
centrs, 2006. g. 3. – 4. martā  

7. Seminārs „Biznesa novērtēšanas un uzņēmuma vērtības vadīšanas prakse”. – Rīgā: 
Hipotēku bankas finanšu konsultāciju centrs, 2004. g. 3. – 4. decembrī 

8. Seminārs „How to write a Competitive proposal for Framework 6”. – Rīga: Konventa 
sēta, 2004. g. 20.-22.maijā 

9. Kvalifikācijas paaugstināšana – Beļģijā, Genta Universitātē, (19.04. – 19.05.1999.) – 
atbilstoši TEMPUS S_JEP – 11064/96 
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10. Seminārs „Finance and Accounting Simulation Tool”, Rīgā, (1998.) – atbilstoši TEMPUS 
S_JEP – 11064/96 

11. Seminārs (Rīgā – Linčopingā) „Computer Simulation in Manufacturing – A Tool for 
Decision Support and Training”, (aprīlis, 1996.) 

 

DARBA PIEREDZE 

2006. decembris – līdz šim brīdim  Rīgas Tehniskā universitāte, profesore; 
2003. – 2006. decembris. Rīgas Tehniskā universitāte, asociētā profesore; 
1994. – 2003.  Rīgas Tehniskā universitāte, docente; 
no 1994.   “LATFEM” SIA (reg. Nr. 000305459), konsultants 

finanšu un ekonomikas jautājumos; 
1990. – 1994. Rīgas Tehniskā universitāte, lektore; 
1985. - 1990.  Rīgas Tehniskā universitāte, Automatizētās 

Projektēšanas Sistēmu Centrs, zinātniskā 
līdzstrādniece; 

1982. – 1985. Rīgas Politehniskais institūts, aspirante; 
1982. Rīgas Politehniskais institūts, asistente. 
 

ZINĀTNISKO INTEREŠU SFĒRA 

Investīcijas un finanšu vadība; uzņēmējdarbības vadība 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 

1. Piedalīšanās LZP grantu izpildē: „Inovatīvās darbības attīstības ekonomiskie aspekti 
Latvijā”; „Informācijas tirgus attīstības modelēšana Latvijā”; „Informācijas resursu 
ekonomiskā nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā”. 
2. 5FP Projekta „PROMINENCE – Promoting Inter-European Networks of Collaborating 
Extended Enterprise” (Kontrakts G1RD-CT-202-00713) apakš-kontrakta (L6925) 
koordinatore un Starptautiskā semināra (Rīga, 2005.g. 18.februārī) „Trends and drivers 
implementing international collaboration between European enterprises”) organizatore.  
3. ES finansēta zinātniskā projekta POSICOSS (G4RD-CT-1999-00103) sagatavošana 
starptautiskajam auditam (2005.g. maijs – jūnijs – 2006.g. aprīlis ), kā arī visu formalitāšu 
kārtošana. Saņemt pozitīvs slēdziens. 
4. Piedalīšanās pētījuma projektu „Cilvēkresursu potenciāla noteikšana Latvijas mašīnbūves 
un metālapstrādes nozarē, un stratēģijas izstrāde jauno speciālistu piesaistei šajā nozarē, 
pielietojot reklāmas pasākumus un motivēšanas shēmas” izpildē (sadarbībā ar Mašīnbūves un 
Metālapstrādes Rūpniecības Uzņēmēju asociāciju) (2005.g. marts – maijs) 
5. Piedalīšanās pētniecības projekta izpildē „Inovatīvās darbības ekonomiskais novērtējums 
Latvijā” (F6967).- 2005.g. 
6. IZM – RTU pētniecības projekta „Latvijas mazo uzņēmumu darbības rezultātu 
novērtēšanas sistēmas izstrāde” (U7111) – 2006.g. - vadītāja 
7. Piedalīšanās pētniecības projekta izpildē „Uz ekonomisko zināšanu vadīšanu balstītas 
inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība Latvijā” (R 7076)- 2006.g.  
8. Projekta LV2003/005-876/MPF/0017 „Zināšanu vadības centrs” eksperte. 
9. ESF projekta „Atbalsta punktu izveide profesionālās rehabilitācijas pasākumu 
nodrošināšanai invalīdiem Latvijā” (2005/3/VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.3.5.1/0001/0008) 
eksperte. 
10. ESF projekta „Profesionālās rehabilitācijas programmu attīstība un 
ieviešana”(2006/9/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./0001/0017) eksperte. 
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11. Piedalīšanās IP „Making business work in the New Europe – Learning from the Baltic Sea 
Region” (2006-2010) SOCRATES programmas ietvaros organizēšanā un realizēšanā. 
12. Starptautiskās konferences “TOWARS KNOWLEDGE-BASED ECONOMY” & 
“ENTERPRISE MANAGEMENT: DIAGNOSTICS, STRATEGY, EFFECTIVENESS” 
2007.g. 12. -13. aprīlī (170 dalībnieku) organizatore. 
13. Sadarbības līguma ar Brno Tehnoloģijas universitātes Biznesa un Vadības fakultāti 
koordinatore. 
14. Piedalīšanās IZM-RTU pētniecības projekta izpildē: International Summer School for 
doctoral students “Creative Business Environment: Possibilities of Research” and 
International Scientific Seminar “Challenges of Research: Theory and Practice” (2007.) 
15. RTU pētniecības projekta „Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējīgo attīstību 
ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums” (ZP-2007/15) - 2007.-2008.g. vadītāja 
16. IZM-RTU projekta „Riska kapitāls un uz inovāciju vērsta uzņēmējdarbība Latvijā: 
attīstību ietekmējošo faktoru novērtējums”(2008.) vadītāja. 
17. RTU projekta „Intelektuālā kapitāla ietekmes uz mazo un vidējo komersantu inovatīvo 
uzvedību un ilgtspējīgu attīstību novērtējums” (ZP-2008/11) – 2008.-2009. vadītāja 
18. Starptautiskā zinātniskā projekta „Sustainability and social responsibility through learning 
in SME” (LLP-LdV-TOI-2008-LT-0021-17). – 2008. – 2009.  izpildītāja. 
19. RTU projekta „Vispārējo izmaksu sadales funkcionālās sistēmas pielāgošana IT sakņotai 
biznesa procesu vadībai MVU un mikrouzņēmumos” (FLPP-2010/6). – 2010. izpildītāja.  
 
PUBLIKĀCIJAS 

Par periodu no 2007.g. līdz šim brīdim ir publicēti vairāk nekā 55 zinātniski raksti 

2008.- 2010. g. zinātniskās publikācijas: 

1.  Titko, J. Lace, N. Performance Measures for a Business Unit in Latvian Retail Banking 
//The 6th International Scientific Conference “Business and Management 2010”. – 
Selected Papers, May 13 – 14, 2010. – Vilnius: VGTU Publishing House “Technika”, 
2010. – pp. 255 -262. – ISSN 2029-4441 – (ISI Web of Knowledge) 

2.  Koleda, N., Lace, N. G. Ciemleja Quantitative harmonious model of sustainability 
factors: measuring contribution of financial viability //The 6th International Scientific 
Conference: “Business and Management 2010”, 2010. May, Lithuania, Vilnius – 
Vilnius: Technika, 2010, 104.-111.pp. (ISI Web of Knowledge) 

3.  Lace N., Sundukova N. Company’s standards for financial soundness indicators//The 
6th International Scientific Conference:    “Business and Management 2010”, 2010. 
May, Lithuania, Vilnius – Vilnius: Technika, 2010, 112.-117.pp. (ISI Web of 
Knowledge) 

4. Bistrova, J., Lace, N. Ownership Structure in CEE Companies and its Influence on 
Stock Performance //Economics and Management. – Nr.15, 2010, 880.-886. pp. – 
ISSN 1822-6515. - (EBSCO) 

5. Titko, J., Lāce, N. Customer Satisfaction and Loyalty in Latvian Retail Banking // 
Economics and Management. - Nr.15, 2010, 1031-1038 pp. – ISSN 1822-6515. -
(EBSCO) 

6. Koleda, N., Lace, N. Dynamic Factor analysis of financial viability of Latvian service 
sector companies. Economics and Management. – Nr.15, 2010, 620.-626. pp. – ISSN 
1822-6515. (EBSCO) 

7. К вопросу об устойчивом развитии предприятия / Циемлея Г., Лаце Н. // 
Мировая экономика и бизнес-администрирование. 8-я международная научно-
практическая конференция, Белорусский национальный технический 
университет, 4 февраля -6 февраля 2010 г. - Минск: БНТУ, 2010. - 231 – 235 с. 



162 

8. Ciemleja G., Lāce N. Sociālā kapitāla loma uzņēmuma aktīvu pārvaldībā / RTU 
zinātniskie raksti, 3. Sērija. Ekonomika un uzņēmējdarbība. 19. sējums. - Rīga: RTU, 
2009. - 18. - 27. lpp.- (EBSCO) 

9. Koleda, N., Lace, N. Analysis of financial viability in the context of company’s 
sustainability. / RTU zinātniskie raksti, 3. Sērija. Ekonomika un uzņēmējdarbība. 19. 
sējums. - Rīga: RTU, 2009. – 53.- 62. lpp. (EBSCO) 

10. Laizans, T., Lāce N. Riska Kapitāla Attīstību Ietekmējošie Faktori: Latvijas un 
Eiropas Valstu Salīdzinājums = Factors Affecting Venture Capital Development: 
Comparing Latvia and European Markets // 50th International Scientific Conference of 
Riga Technical University: RTU FEEM Scientific Conference on Economics and 
Entrepreneurship (SCEE’2009). – Conference Proceedings, 2009, 15-16 October. – 
Riga: RTU Publishing House, 2009. – 13 p. – ISBN 978-9984-32-173-8 (CD) 

11. Laizans, T., Lāce N. Alternatīvo Finanšu Instrumentu Attīstība Latvijā = Development 
of Alternative Finance in Latvia // 50th International Scientific Conference of Riga 
Technical University: RTU FEEM Scientific Conference on Economics and 
Entrepreneurship (SCEE’2009). – Conference Proceedings, 2009, 15-16 October. – 
Riga: RTU Publishing House, 2009. – 11 p. – ISBN 978-9984-32-173-8 (CD). 

12. Koleda N., Lace N. Indicators of Financial Stability of Non-Financial Companies // 
50th International Scientific Conference of Riga Technical University: RTU FEEM 
Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2009). – 
Conference Proceedings, 2009, 15-16 October. – Riga: RTU Publishing House, 2009. 
– 10 p. – ISBN 978-9984-32-173-8 (CD) 

13. Titko, J., Lāce, N. The competency framework for the bank employee in Latvia // 50th 
International Scientific Conference of Riga Technical University „RTU FEEM 
Scientific conference on Economics and Entrepreneurship”. – Conference 
proceedings, October 15-16, 2009. – Riga: RTU Publishing, 2009. – p. 9. - ISBN 978-
9984-32-173-8 (CD) 

14. Ciemleja G., Lāce N. Uzņēmuma sociālā kapitāla pārvaldība = Managing of an 
enterprise-related social capital // 50th International Scientific Conference of Riga 
Technical University: RTU FEEM Scientific Conference on Economics and 
Entrepreneurship (SCEE’2009). – Conference Proceedings, 2009, 15-16 October. – 
Riga: RTU Publishing House, 2009. – 10 p. – ISBN 978-9984-32-173-8 (CD) 

15. Knowledge Management as a basis of the knowledge society/P.Nemeček, 
A.Kocmanova, I.Šimberova, N.Lace// KSI Transactions on Knowledge Society/ 
Knowledge Society Institute.- ISSN 1313-4787.- Vol. 3, 5 - 9 pp. 

16. Creative Society – Space for Development of Company innovative potential/ 
I.Šimberova, P.Nemeček, A.Kocmanova, N.Lace// KSI Transactions on Knowledge 
Society/ Knowledge Society Institute.- ISSN 1313-4787.- Vol. 3, 55 - 59 pp. 

17. Challenges of an Enterprise Performance Management within its Life Cycle/ 
G.Ciemleja, N.Lace// KSI Transactions on Knowledge Society / Knowledge Society 
Institute. - ISSN 1313-4787. - Vol. 4, 28-31 pp. 

18. Titko, J., Lāce, N. Valuation of a Commercial Bank in Emerging Markets: Case of 
Latvia // VII International scientific conference “Management and Engineering’ 09”, 
June 22-24, 2009. – Sozopol: Technical University –Sofia, 2009. - pp. 364-374  

19. Ciemleja G., Lāce N. SME performance management using life cycle stage concept // 
Мировая экономика и бизнес-администрирование. 5-я международная научно-
практическая конференция, May 28-30, 2009, Belarus, Minsk. – pp. 119 -127. - 
ISBN 985-479-525-086-0. 

20. Capital management during liquidity crunch: Baltic States in the context of CEE 
equity markets / N. Lace, J. Bistrova // "Challenges of Europe: Financial Crisis and 
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Climate Change" Eighth International Conference  Challenges of Europe Proceedings: 
PDF on CD ROM with full papers, May 21-23, 2009, Split-Bol, Croatia – CD.- 145 – 
156 p. – ISSN 1847-4497 (EBSCO) 

21. Финансовый кризис: взгляд на банковский сектор Латвии/N.Lace, J.Titko//Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. – No.87, 2009. – PP.76-85- 
ISSN 1899-3192 

22. Development of comparative - quantitative measures of financial stability / N.Koleda, 
N.Lace//Economics and Management. - No.14, 2009. - 78-84 pp.- (EBSCO) 

23. Relevance of fundamental analysis on the Baltic equity market / Julia Bistrova, Natalja 
Lace// Economics and Management. - No.14, 2009. - 132-137 pp. - (EBSCO) 

24. Ciemleja G., Lāce N. Biznesa vadības instrumenti MVU attīstībai // RTU zinātniskie 
raksti. 3. sēr., Ekonomika un uzņēmējdarbība. - 16. sēj. (2008), 25.-34. lpp. 

25. Koleda N., Lāce N. Intellectual Capital as a key factor of financial stability of a 
company // The Problems of Development of National Economy and 
Entrepreneurship, 49th International Scientific Conference of Riga Technical 
University, Latvija, Rīga, 9.-13.oktobris, 2008. – CD-6 lpp 

26. Lāce N., Titko J. Practical application of discount rate calculation models to valuation 
of Latvian commercial banks // The Problems of Development of National Economy 
and Entrepreneurship, 49th International Scientific Conference of Riga Technical 
University, Latvija, Rīga, 9.-13. oktobris, 2008. – CD -8 lpp. 

27. Ciemleja G., Lāce N. Selecting the KPI of SME by incorporating life cycle stage 
approach // The Problems of Development of National Economy and 
Entrepreneurship, 49th International Scientific Conference of Riga Technical 
University, Latvija, Rīga, 9.-13.. oktobris, 2008. – CD- 5 lpp 

28. Ciemleja G., Lāce N. The role of customer capital for SME sustainable development // 
CRM 2008, International Scientific Conference Customer Relationship Management 
´08, ČEHIJA, Pardubice, 24.-25. septembris, 2008. - 30-37. lpp 

29. Koleda N., Lāce N. New insight into elements of intellectual capital // KSI 
Transactions on knowledge society, International science conference, Bulgārija, 
Sozopol, 3.-5. septembris, 2008. - 43-46. lpp 

30. Kozlovskis K., Lāce N. The Peculiarities of Money Management for a Small Investor 
in Volatile Markets // The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics 
and Informatics. Volume VI, ASV, Orlando, 29. jūnijs- 2.jūlijs, 2008. - 46-49. lpp. - 
Thomson  Reuters  ISI Web of Knowledge 

31. Lāce N., Grigorjeva J. The Liquidity Crunch Impact on Stock Selection: Case from 
Baltic Equity Market // The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics 
and Informatics. Volume VI, ASV, Orlando, 29. jūnijs - 2. jūlijs, 2008. - 50-54. lpp. - 
Thomson  Reuters  ISI Web of Knowledge 

32. Lāce N., Sundukova Z. Financial Stability of Enterprises: Case from Latvia // 
Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. 
VI International Scientific Conference "Management and Engineering'08", Bulgārija, 
Sofia, 19.-21. jūnijs, 2008. - 212-216. lpp 

33. Lāce N., Koleda N. Selecting the right tool for evaluating of solvency: the case of 
Latvian enterprises // 5th International Scientific Conference Business and 
Management'2008. Selected Papers. - Vilnius, LIETUVA: Vilnius Gediminas 
Technical University Publishing house "Technika", 2008. - 162.-168. lpp. - Thomson  
Reuters  ISI Web of Knowledge 

34. Ciemleja G., Lāce N. The Factors Determining Innovation-Based Attitude of Latvian 
SMEs towards Sustainability // 5th International Scientific Conference Business and 
Management'2008. Selected Papers. - Vilnius, LIETUVA: Vilnius Gediminas 
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Technical University Publishing house "Technika", 2008. - 28.-36. lpp. - Thomson  
Reuters  ISI Web of Knowledge 

35. Koleda N., Lāce N. Key factors of financial stability of enterprises: case from Latvia // 
VI International Scientific Conference “Management, economics and business 
development in the new European conditions", Čehija, Brno, 23.-24.maijs, 2008. – 
CD.-12 lpp. 

36. Magidenko A., Gaile-Sarkane E., Didenko K., Lāce N. Informācijas resursu 
ekonomiskā nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā // LZP Ekonomikas, juridiskās 
un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007. gadā. - Rīga, Latvija: LZP 
Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija, 2008. - 88.-93. lpp. 

37. New European challenges for small business prospective: The monograph / Edited by 
Natalja Lace. – Riga: RTU Publishing House, 2008. - 147 pp. 

38. Grigorjeva J., Lāce N. Evaluation of impact of financial result plausibility of Baltic 
State companies on equity performance // Economics and Management - 2008, 
Lietuva, Kaunas, 10.-11.aprīlis, 2008. - 115-120. lpp. – (EBSCO) 

39. Koleda N., Lāce N. Проблема оценки платежеспособности предприятия // 6 
Международная научно-техническая конференция «Наука – образованию, 
производству, экономике», Baltkrievija, Minska, 31. decembris-2. februāris, 2007. - 
118-123. lpp. 

40. Ciemleja G., Lāce N. Применение современных инструментов управления 
бизнесом для повышения рентабельности малых предприятий в Латвии // 6 
Международная научно-техническая конференция «Наука – образованию, 
производству, экономике», Baltkrievija, Minska, 31. janvāris-2. februāris, 2008. - 
231-235. lpp. 

 

Mācību un metodiskie līdzekļi 
1. Nolikums par darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu maģistra profesionālā grāda iegūšanai.- 

Rīga: RTU Izdevniecība, 2005. 
2. Nolikums par diplomprojekta izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālajā maģistra studiju 

programmā "Uzņēmējdarbība un vadīšana" ekonomista kvalifikācijas iegūšanai.- Rīga: 
RTU Izdevniecība, 2005. 

3. Nolikums par darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu sociālo zinātņu maģistra akadēmiskā 
grāda iegūšanai.- Rīga: RTU Izdevniecība, 2005. 

4. Maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi.- Rīga: RTU 
Izdevniecība, 2005. 

5. Nolikums par darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskā 
grāda iegūšanai.- RTU, Rīga, 2004. 

6. Ekonomisko procesu informācijas nodrošinājums: finanšu aprēķinu modelēšana EXCEL 
vidē: Mācību līdzeklis, 2.daļa: Vērtspapīri.- RTU, Rīga, 2004. 

7. Uzņēmuma ekonomika: metodiskie norādījumi kursa darba izstrādāšanai.- RTU, Rīga, 
2003. 

8. Ekonomisko procesu informācijas nodrošinājums: finansu aprēķinu modelēšana EXCEL 
vidē: Mācību līdzeklis.- RTU, Rīga, 2002. 

9. Korporatīvās finanses: investīciju lēmumu pieņemšana: Mācību līdzeklis.- RTU, Rīga, 
2001. 

10. Uzņēmuma ekonomika: uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšana: Lekc. konsp.- RTU, 
Rīga, 1999. 

11. Investīciju ekonomika: Programma un metodiskie norādījumi.- RTU, Rīga, 1999. 
12. Uzņēmējdarbības ekonomikas: uzņēmuma aktīvi un pasīvi: Lekc. konsp.- RTU, Rīga, 

1993. 
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DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS  

Par periodu no 2007. līdz šim brīdim dalība 46 starptautiskās zinātniskās konferencēs. 

 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 

Pedagoģiskā darba stāžs RTU (RPI) no 1982.g. 2.augusta 
Lekciju lasīšana bakalaura studijās; maģistra studijās; doktora studijās. Bakalaura, maģistra, 
doktora darbu vadīšana un recenzēšana. 
Ir sagatavoti 2 ekonomikas doktori: N.Fiļipoviča (2008.), K.Kozlovskis (2008.) 
 

Lekciju lasīšana citās augstskolās:  

Septembris 2006.  Technical University of Gabrovo; 
Marts- aprīlis 2007.; aprīlis 2008.;  
aprīlis 2009.; aprīlis 2010. 

Tallinn University of Technology - Intensīvas 
programmas „Making business work in the new Europe 
– learning from the Baltic Sea Region” ietvaros. 

Septembris 2007.; marts 2008.; 
decembris 2008.; marts 2009;  
septembris 2009.; novembris 2009. 

Brno University of Technology (maģistra un doktora 
studijās). 

 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
RTU Senāta locekle; RTU Senāta komisijas vadītāja vietniece; 
RTU Akadēmiskās sapulces locekle; 
RTU IEVF Domes locekle, zinātniskā sekretāre; 
Promocijas padomes P-09 locekle; 
IZM starptautiskās Akreditācijas komisijas locekle; 
IEVF Bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas pastāvīgā locekle; 
RUE katedras Maģistra darbu aizstāvēšanas komisijas locekle un atbildīgā sekretāre; 
Starptautisko konferenču un semināru organizatore; 
Redkolēģijas locekle; 
Programmas direktore; 
Studentu darbu konkursu novērtēšanas komisijas locekle; 
LZP ekspertu komisijas locekle; 
Čehijas Republikas Valsts Grantu Aģentūras eksperte 
 

CITA INFORMĀCIJA 

Atzinības, apbalvojumi: 

2010.  RTU Goda darbinieks 
2010.; 2005.; 2002.; 2000.  IEVF dekāna pateicība  
2003.; 2002.; 2001; 1999. Par augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu” Latvijas 

izglītības fonds un VAS “Latvijas dzelzceļš”; 
1997.  “Par studenta zinātniskā darba vadīšanu” LR Ekonomikas 

ministrija 
 
 
2010-07-06 NATAĻJA LĀCE 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds Uzvārds:  Viktors NEŠPORS 
E-pasts: Viktors.Nešpors@rtu.lv   
Tālrunis darbā:  +371 67579184 
Dzimšanas dati: 22.02.43. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas:  krievu, angļu, lietuviešu 

 
IZGLĪTĪBA 
1976. – 1980.  
Latvijas Valsts universitāte, aspirantūra  
 
1968. – 1974.  
Rīgas politehniskais institūts, Inženierekonomikas fakultāte  
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
Ekonomikas zinātņu doktors (Dr.oec.), (uzņēmējdarbības ekonomika). Disertācija aizstāvēta 
1984.gada 30.oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā. 
Nostrifikācija: 1992.gada 11.decembrī RTU Habilitācijas padome H-09 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
- RTU metodiskais seminārs “ESF projekti studiju programmu attīstībai un studiju 

kvalitātes uzlabošanai” 2007. gada 3. aprīlī. 
- RTU zinātniskais seminārs „Latvijas tautsaimniecības un cilvēkresursu attīstības 

problēmas un stratēģijas” 2007. gada 4. aprīlī. 
- Starptautiskais seminārs „Development of innovative entrepreneurship based on 

knowledge management”, 2006. gada 8. decembrī, Rīga. 
- Seminārs „Izglītības nozīme nekustamo īpašumu nozarē”, 2006.g. Rīga. 
- RTU metodiskais seminārs “Kā studiju programmu absolventi iegūst spēju izstrādāt 

sistēmu, komponenti vai procesu” 2006. gada 11. aprīlī. 
- RTU metodiskais seminārs „Studiju process absolventu konkurētspējai” 22.03.2005 
- Starptautisks seminārs „Trends and drivers implementing international collaboration 

between European enterprises”, 2005. gada 18. februārī. 
 
DARBA PIEREDZE 
2003. – līdz šim brīdim  
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Tālākizglītības nodaļas vadītājs, profesors 
 
1999. – 2007.  
RTU mikroekonomikas profesora grupas vadītājs 
 
1999. – 2003.  
asoc. profesors 
 
1992. – 1999.  
auditorfirma „AUDIT”, direktora vietnieks  
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1984. – 1999.  
docents RTU Ekonomikas teorijas katedrā 
 
1976. – 1980.  
aspirants LVU (LU) 
 
1974. – 1984.  
vecākais pasniedzējs RPI (RTU) 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
ES Phare N LE 9502.06 „Biznesa izglītības reforma Latvijā” 
Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas „Profesionālās rehabilitācijas programmu attīstība un 
ieviešana” projekta pieteikums Līguma Nr. 2006/9/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./ 
0001/0017.  
Projekta nosaukums „Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide invalīdiem, izmantojot 
modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, pirmā līmeņa augstākās profesionālās 
izglītības uzņēmējdarbības programmās”. Projekta sākuma un beigu datums 01.09.2006. – 
30.06.2008. Projekta kopējais finansējums: 258909.00LVL 
 
PUBLIKĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 

1. Briede L., Nešpors V. Education – a precondition for efficient functioning of human 
capital. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 1(8). Šialiu universitates, 2007 – 
47- 52 p. 

2. Briede L., Nešpors V. The second higher education in the context of life-long learning. 
Management and Sustainable development 2/2007(17), Sofia, Bulgaria 2007. – 14.- 18.p. 

3. Nešpors V., Grinberga D. Use of efficiency audit for ensuring accountability in local 
governments. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 2(7). Šialiu universitates, 
2006 – 62- 68 p. 

4. Nešpors V. Briede L. Knowledge-based society as a factor of social, economic and cultural 
development. Management and Sustainable development 1-2/2006 (14), Sofia, Bulgaria 
2006 – 46- 53 p. 

5. Нешпорс В. Предпосылки социально-экономического развития в словиях 
постиндустриального общества. “Problems of foreign economic relations development 
and attraction of foreign investments: regional aspect”. - Ukraine Doneck, 2006. – 1164 – 
1168 стр. 

6. Проблемы поддержки малых предприятий. Економичний висник 2004 (1) НТУУ, 
Киев 2004. г 147 -153 стр. 

7. Pašvaldību lomas palielināšana mazo uzņēmumu atbalsta veicināšanā. Starptautiskās 
zinātniskās konferences “Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas mūsdienu 
periodā” zinātniskie raksti. - Rīga RTU, 2003. 151 – 156 lpp. 

8. Postindustriālā sabiedrība un Latvijas vieta tajā. Starptautiskās zinātniskās konferences 
rakstu krājums. Rēzekne, Rēzeknes augstskola, 2002. 257. – 262. lpp. 

9. Atbildības sadalīšana un nodrošināšana centrālās varas un pašvaldību mijiedarbībā. RTU 
zinātniskie raksti 3. sērija. Tautsaimniecība: teorija un prakse. 3. sējums. – Rīga, RTU 
2002. 42 - 49 lpp. 

10. Mazo uzņēmumu definīcijas un atbalsta problēmas. Starptautiskās zinātniskās konferences 
rakstu krājums. R.: RTU, 2002., 44. – 49. lpp. 
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11. Pašvaldību funkcijas finansiālā nodrošināšana Latvijā. RTU zinātniskie raksti 3. sējums. 
R.: RTU 2001. 30. – 35. lpp.  

12. Sociālās vides formēšana un nostiprināšana pašvaldībās. Starptautiskās zinātniskās 
konferences rakstu krājums. R.: Banku augstskola, 2001. – 90. - 95. lpp. 

13. Pašvaldību ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. Starptautiskais konferences rakstu krājums. 
R.: Biznesa augstskola Turība, 2001. – 126. – 132. lpp. 

14. Izglītības sistēma: reformas, finansēšana un sekas nācijas attīstībā. Starptautiskās 
zinātniskās konferences “Izglītota sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīvā mijiedarbībā” 
rakstu krājums. Rīgā, 2001. gada 26. oktobrī. Banku Augstskola, 174 -179 lpp. 

 
Mācību un metodiskie līdzekļi 
1. Ievads mikroekonomikas teorijā.- R.: Kamene, 2001, 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 

2007. – 150. lpp. 
2. Ievads ekonomikā. -R.: Mulineo, 2007. – 193 lpp. 
3. Ādamsone L., Nešpors V. Mikroekonomikas analīze: Tirgus nepilnības un sabiedrības 

(valsts) loma to novēršanā. R.:, 2007. – 120 lpp. 
4. Mikroekonomika. Tālmācības studiju kurss I daļa. – R.: Latvijas Uzņēmējdarbības un 

menedžmenta akadēmija, 2003. – 280. lpp. 
5. Mikroekonomika. Tālmācības studiju kurss II daļa. – R.: Latvijas Uzņēmējdarbības un 

menedžmenta akadēmija, 2003. – 243. lpp. 
6. Ievads ekonomikā. – R.: Kamene, 2002., 2004. – 193. lpp. 
7. Mikroekonomikas teorija: mācību līdzeklis patstāvīgam darbam. – R.: KIF „Biznesa 

komplekss” 2002. – 60 lpp. 
8. Mikroekonomika (zinātniskais redaktors 60% kopējā apjoma autors). – R.: Kamene, 

2001., 2002., 2003. – 131. lpp. 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
 Nešpors V. „Education – a precondition for efficient functioning of human capital” 
Starptautiski zinātniskā konference „Ekonomika ir vadyba: Aktualijos ir perspektyvos” Šialiu 
universitates 2007. gada 22. novembris 
 Nešpors V. „The second higer education in the context of life – long learning” Sofijas 
mežsaimniecības universitāte, 2007. gada marts. 
 Nešpors V. „Use of efficiency audit for ensuring accountability in local governments” 
Starptautiski zinātniskā konference „Ekonomika ir vadyba: Aktualijos ir perspektyvos” Šialiu 
universitates 2006. gada 23. novembris 
 Nešpors V. „Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлеченния 
иностранных инвестиций: региональный аспект”, Донецк – 2006  
 Nešpors V. VIII International Scientific Conference „Management and Sustainable 
development”, 24 – 26 March 2006, University of Forestry, Yundola, Bulgaria. 
 Nešpors V. „Knowledge Society and Difficulties While Seeking after It”, Ernestas 
Galvanauskas International Scientific Conference „Economics and Management: Current 
Issues and Perspectives”, Šiauliai, 2005. gada 24., 25. novembris. 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 34 gadi 
Lekciju kursi 
Mikroekonomika, Ekonomikas teorija 
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ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 Eksperts AIKNC akreditācijas komisijās 
 RTU Senāta loceklis 
 RTU šķīrējtiesas priekšsēdētājs  
 Meža Tehniskā Universitāte, Sofija, Bulgārija, zinātnisko rakstu „Management and 

Sustainable development” redkolēģijas loceklis 
 RTU zinātnisko rakstu „Ekonomika un uzņēmējdarbība” redkolēģijas loceklis 

 
CITA INFORMĀCIJA 

 Rīgas Tehniskās universitātes rektora atzinības raksti 
 RTU Inženierekonomikas fakultātes dekāna atzinības raksti 
 Latvijas Izglītības fonda un VAS ”Latvijas dzelzceļa” atzinības raksts (2000. gads) 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds Uzvārds:  Gunārs OZOLZĪLE 
Dzimšanas dati: 1956.g. 30.septembris 
 
VALODAS 
Valodu prasme:  latviešu, krievu, vācu 
 
IZGLĪTĪBA 
1986-1989 
Maskavas Valsts universitāte, aspirants 
 
1975-1980 
Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, students 
 
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI UN ZINĀTNISKIE GRĀDI 
2000 
RTU Filozofijas un socioloģijas katedras asoc.profesors 
 
1995 
RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras docents 
 
1992 
Socioloģijas zinātņu doktors 
 
1989 
Filozofijas zinātņu kandidāts 
 
DARBA PIEREDZE 
2006 
RTU Filozofijas un socioloģijas katedra, vadītājs 
 
2000-2006 
RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedra, asoc.profesors, katedras vadītājs 
 
1995- 1999 
RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedra, docents 
 
1991- 1994 
RTU Politoloģijas katedra, vec. pasniedzējs 
 
1989- 1991 
RPI Sociālpolitisko teoriju katedra, asistents 
 
1980- 1989 
RPI Sociologu grupas zinātniskais līdzstrādnieks 
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PUBLIKĀCIJAS 
1. Ozolzīle G. Studentu politiskās orientācijas // RTU zinātniskie raksti. 8. sēr., 

Humanitārās un sociālās zinātnes. - 14. sēj. (2008), 132.-143. lpp. 
2. G.Ozolzīle (ar līdzautoriem). Studentu attieksme pret militāro karjeru. RTU Zinātniskie 

raksti, 8.sēr.Humanitārās un sociālās zinātnes, 8.sēj., R., RTU, 2005, 137.-151.lpp. 
3. G.Ozolzīle. Demokrātiskās vērtības un labklājības valsts. Sabiedrība un 

kultūra//Zin.Rakstu krājums, 7.sēj., Liepāja, LPA, 2005, 216-221.lpp. 
4. G.Ozolzīle. Labklājības valsts un izglītība. RTU Zinātniskie raksti, 8.sēr., Rīga, RTU, 

2004. 6.sēj., 22.-28.lpp. 
5. G.Ozolzīle. Sociālā valsts mūsdienu sabiedrībā. LPA raksti. Rīga, LPA, 2004. 11.sēj. 

16 lpp. 
6. Ozolzīle G. Vēlreiz par vēlēšanu sistēmas reformu Latvijā. RTU Zinātniskie raksti 

(8.sērija). Rīga, RTU, 2003. 4sēj.125.-134.lpp. 
7. Ozolzīle G. Institucionālās izmaiņas un demokrātijas stabilitāte Latvijā. RTU 

Zinātniskie raksti(8.sērija). Rīga, RTU, 2002. 1.sēj.115.-121.lpp. 
8. Ozolzīle G. Daži priekšnosacījumi populismam un ekstrēmismam Latvijā. LPA raksti. 

Rīga, LPA, 2000.7.sēj.75.-86.lpp. 
9. Ozolzīle G. Politiskās elites veidošanās un demokrātijas stabilitāte. LPA raksti.Rīga, 

LPA, 1999.6.sēj.57.-68.lpp. 
10. Ozolzīle G.(ar līdzaut.) Demokrātijas stabilitāte Latvijā: priekšnoteikumi un izredzes. 

Grām.: Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. Rīga, Jumava, 1998. 142.-173.lpp. 
11. Ozolzīle G. Demokrātiskās stabilitātes priekšnosacījumi. LPA raksti. Rīga, LPA, 

1998. 5.sēj.41.-51.lpp. 
12. Ozolzīle G. Vēlēšanas un demokrātijas stabilitāte. STI  Zinātnisko rakstu krājums. 

Rīga, STI, 1997.1.sēj.18-26.lpp. 
13. Ozolzīle G.(et al) The Stability of Democracy in Latvia. Social Cahnges in Latvia. 

Humanities and Social Sciences.Latvia. Riga, University of Latvia, 1997. pp.103-134.  
14. Ozolzīle G. Politiskā kultūra un demokrātija. LPA raksti. Rīga, LPA, 1997.4.sēj.51.-

61.lpp. 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2004 
Aizsardzības ministrijas zinātniski pētnieciskais projekts „Studentu attieksme pret augstāko 
militāro izglītību un profesionālās militārās karjeras iespējām” – vadītājs; 
 
2003-2004 
Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma „Jauno inženieru sagatavošana un darba tirgus 
Latvijā” – vadītājs; 
 
2000 
Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma „Jaunieši ar garīgās attīstības traucējumiem kā 
sociāla grupa un viņu rehabilitācijas iespējas Latvijā” vadītājs; 

 
1998-1999 
Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma „Politiskās elites veidošanās un demokrātijas 
stabilitāte” vadītājs; 
 
1995 
Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma „Latvijas politiskās sistēmas veidošanās: 
efektivitātes un stabilitātes problēma” vadītājs; 
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1994 
Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma „Jauno interešu grupu politiskās orientācijas” 
vadītājs; 
 
1993- 1994 
Centrāleiropas universitātes un Sorosa fonda finansētā pētījuma „Jaunu politisko sistēmu 
veidošanās un demokrātijas stabilitāte: Latvijas gadījums” vadītājs; 
 
1992 
Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma „Politiskā kultūra un politiskās sistēmas 
stabilitāte Latvijā” vadītājs; 
 
Dalība starptautiskos projektos: 
2006- 2007  
ESF projekts “Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT jomā”; 
 
2000 – 2001 
Latvijas, Lietuvas, Somijas izglītības projekts „Akcentu un struktūras maiņa 
arodpedagoģiskajā izglītībā Latvijā un Lietuvā” 
 
1999 – 2000 
Nīderlandes valdības (programma „Matra”) un sab.org. „Saulespuķe” projekts „Sunflower 
Project for Mentally Handicapped Children” 
 
Akadēmiskie kursi: 
kopš1998 „Demokrātija: teorija un prakse” 

  
kopš 1995 „Sociālā politika” 
 
kopš 1992 „Socioloģija” 
 
kopš 1989 „Politikas zinātne, Latvijas politiskā sistēma” 
 
Referāti: 

1. Ozolzīle G. Institucionālās izmaiņas un demokrātijas stabilitāte Latvijā. Referāts 
nolasīts RTU 42.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2001.gada 11.oktobrī. 

2. Ozolzīle G. Vēlēšanas un demokrātija Latvijā. Referāts nolasīts RTU 43.starptautiskā 
zinātniskā konferencē Rīgā, 2002.gada 14.oktobrī. 

3. Ozolzīle G. Jauno inženieru sagatavošana un darba tirgus Latvijā. Referāts nolasīts 
RTU 44.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2003.gada 10.oktobrī. 

4. Ozolzīle G. Dažas augstākās izglītības attīstības tendences Latvijā. Referāts nolasīts 
RTU 45.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2004.gada 15.oktobrī. 

5. Ozolzīle G. Studentu sekmju analīze. Referāts nolasīts RTU 46.starptautiskā 
zinātniskā konferencē Rīgā, 2005.gada 14.oktobrī. 

6. Ozolzīle G. Politiskās elites veidošanās Latvijā. Referāts nolasīts RTU 47.starptautiskā 
zinātniskā konferencē Rīgā, 2006.gada 13.oktobrī. 

7. Ozolzīle G. Studentu politiskās orientācijas. Referāts nolasīts RTU 48.starptautiskā 
zinātniskā konferencē Rīgā, 2007.gada 12.oktobrī. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds Uzvārds:  Remigijs POČS 
E-pasts:  remigijs.pocs@rtu.lv 
Tālrunis darbā:  +371 7089010 
Dzimšanas dati:  08.09.47. 
 
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 
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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 un vadības 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; 
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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: 
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 
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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) Počs R., Ozoliņa V. Makroekonomisko procesu modelēšana. - Rīga: RTU 
Izdevniecība, 2007. - 73 lpp.  

3) Počs R., Skribans V. Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis. – 
Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 110 lpp. 

Publikācijas zinātniskos izdevumos 
1. Počs R., Auziņa A., Ozoliņa V., Piņķe G. The Competitiveness of Manufacturing Branches 

in Latvia: an International Comparison with Analysis and Forecasts // Energy Policy and 
International Compatitiveness. Edited by M.Grassini and R.Bardazzi. - Firenze, ITĀLIJA: 
Firenze University Press, 2009. - 79.-93. lpp. 

2. Auziņa A., Ozoliņa V., Počs R. Tautsaimniecības nozaru produktivitāte Latvijā: tendences 
un prognozes // 50. RTU Starptautiskā zinātniskā konference. Konferences ziņojumu tēžu 
krājums, 50. RTU Starptautiskā zinātniskā konference RTU IEVF Ekonomikas un 
uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE2009), LATVIJA, Rīga, 15.-16. oktobris, 
2009. - 65-65. lpp. 

3. Počs R. Growth of the Latvian economy // Latvia&Latvian Business 2008. The 
REPUBLIC of LATVIA 90. - Rīga, LATVIJA: ICD group SIA, 2008. - 90.-91. lpp. 

4. Ozoliņa V., Počs R. Modelling of Fiscal Sector Indicators // Humanities and Social 
Sciences: Latvia. Modelling Latvian Economy. - Rīga, LATVIJA: University of Latvia; 
Institute of Economics, Latvian Academy of Sciences, 2008. - 49.-66. lpp. 

5. Auziņa A., Počs R. Overall Macroeconomic Environment Impact on Business 
Demography // 5th International Scientific Conference „Business and Managment ’2008”, 
16-17 May, 2008, Vilnius, Lithuania: Selected Papers. - Vilnius: Technika, 2008. - P. 
341-344.  

6. Ajevskis V., Auziņa A., Buiķis M., Carkovs J., Ozoliņa V., Počs R. Latvijas 
makroekonometriska nepārtraukta laika modeļa izstrādāšana // LZP ekonomikas, 
juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007. gadā. - Rīga, LATVIJA: 
Tautsaimniecības attīstības institūts, 2008. - 117.-121. lpp. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 
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13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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). 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds Uzvārds:  Juris SAULĪTIS 
E-pasts:  trei@rtu.lv  
Tālrunis darbā:  +371 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   
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
Ekonomikas zinātņu doktors (Dr.oec.). Disertācija aizstāvēta 1972. gadā, Ļeņingradā 
Nosaukums: „Atražošanas process kolhozos ar dažādu ekonomikas attīstības līmeni”. 
Nostrifikācija: 1992. gadā 3. decembrī LU Habilitācijas un Promocijas padome. 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
Starptautisks zinātnisks 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  
IEVF Ekonomikas teorijas un tautsaimniecības katedras vadītāja v.i. 
 
2000. – 2008. 
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 
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 

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

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

 
PUBLIKĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 

1. Saulītis J. Latvijas ekonomika laika griežos un mūsdienu problēmas // Latvijas 
tautsaimniecības pagātne, tagadne un perspektīvas. - Rīga, LATVIJA: RTU 
Izdevniecība, 2009. - 53.-58. lpp.  

2. Saulītis J. Par Latvijas izglītības sistēmas pilnveidošanas dažām problēmām // 
Tautsaimniecības un izglītības sistēmas attīstības problēmas. - Rīga, Latvija: RTU 
Izdevniecība, 2008. - 42.-47. lpp.  

3. Saulītis J. Latvijas ekonomiskā izaugsme un problēmas pasaules ekonomisko procesu 
kontekstā // RTU zinātniskie raksti. 3. sēr., Ekonomika un uzņēmējdarbība. - 17. sēj. 
(2008), 90.-98. lpp. 

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

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

6.  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. 

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

8. 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. 

9.  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. 

10.  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. 

11.  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. 

12.  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.  

13.  Saulītis J. Cilvēka un valsts drošība un tās nosacījumi. Drošība un tautas attīstība. 
Starptautiskās zinātniskās konferences raktu krājums. – D.: DU, 2004. – 163 – 166 
lpp.  
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14.  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.  

15. 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. 

16. 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. 

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

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

19. 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. 

20. 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. 

21. 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 
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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 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Uzvārds, Vārds:  Zoja SUNDUKOVA 
E-pasts:  zoja.sundukova@rtu.lv 
Tālrunis darbā:  67089324 
Personas kods:  010250-10630 
Pilsonība: LR 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:  krievu valoda 
Citas valodas:  latviešu valoda (augstākā pakāpe) 
                         angļu valoda (sarunvalodas līmenī) 
 
IZGLĪTĪBA 
1968. - 1972.g. 
Rīgas Politehniskais institūts (RPI) 
inženiere – ekonomiste, Diploms Nr. 385799 
 
1967. – 1968.g. 
Kauņas Politehniskā institūta Viļņas filiāle  
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
Ekonomikas doktore (1992.g. 11. decembrī) – Rīga, RTU, Habilitācijas padome H-09, 
Dr.oec. diploms BD 000396 
 
Ekonomikas zinātņu kandidāta grāds (1989.g.16. maijā) – Latvijas Zinātņu akadēmija, 
Ekonomikas institūts, Diploms Nr. 029562 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA (periods: 01.01.09 – 07.06.10) 
Stažēšanās BRNO Tehnoloģiskajā universitātē no 2010.g. 8. februāra līdz 28. februārim 
(Čehijas Republikas Izglītības un Sporta ministrijas grants)    
 
DARBA PIEREDZE 
No 2006. g. RTU IEVF asociētā profesore. 
No 1990. g. līdz 2006. g. RTU IEF docente. 
No 2005. g. 1. septembra līdz 2006. g. 31 jūlijam SIA „Improvs” finanšu konsultante. 
No 1991. g. līdz 2002. g. SIA „Vairogs-89”galvenā grāmatvede. 
No 1989. g. līdz 1991. g. kooperatīva „Vairogs - 89”galvenā grāmatvede. 
No 1975. g. līdz 1990. g. RPI  IEF vecākā pasniedzēja. 
No 1973. g. līdz 1975. g. RPI IEF vecākā laborante. 

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS (periods: 01.01.09 - 07.06.10) 
Zinātniskais virziens: Uzņēmējdarbības ekonomika un vadīšana; Finanšu vadīšana. 
RTU projekta ZP-2008/11 „Intelektuālā kapitāla ietekmes uz mazo un vidējo komersantu 
inovatīvo uzvedību un ilgspējīgu attīstību novērtējums” (01.10.08. - 15.09.09) izpildītāja. 
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PUBLIKĀCIJAS (periods: 01.01.09 - 07.06.10) 
1. Galiņa O., Sundukova Z.Vairumtirdzniecības uzņēmuma finanšu stabilitātes 

nodrošināšana // Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā: Zinātniskie raksti. 7. sējums. 
– Rīga: Izdevniecība „RTU”, 2009. – 15. 25. lpp. 

2. Tiščenko M., Sundukova Z. Ražošanas uzņēmuma attīstības modelis Latvijā // 
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā: Zinātniskie raksti. 7. sējums. – Rīga: 
Izdevniecība „RTU” ,2009. – 127. – 136. lpp.  

3. Trifonova V., Sundukova Z.Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana Latvijā // 
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā: Zinātniskie raksti. 7. sējums. – Rīga: 
Izdevniecība „RTU” ,2009. – 137. – 145. lpp.  

4. Sundukova Z., Jevinga I.Uzņēmumu maksātspējas novērtēšanas metodoloģijas 
problēmas // EKONOMIKA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA. Tautsaimniecība: teorija un 
prakse. Zinātniskie raksti. 3. SĒRIJA. 18. sējums. – Rīga: Izdevniecība „RTU” ,2009. 
– 83. –92. lpp. (EBSCO) 

5. Lace N., Sundukova Z. Company’s standards for financial soundness indicators // 6th 
International Scientific Conference Business and Management, 2010. Selected Papers. 
Volume I. May 13-14 201- Vilnius, Lithuania. - Vilnius: VGTU Publishing House 
„Technika”, 2010. – 112-117 p. ( Thomson Reuters, ISI WEB of Knowledge) 

 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS ( periods: 01.01.09 – 07.06.10) 
1. 50. Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības 

problēmas”, Rīga, RTU , 2009.gada 15.-16. oktobrī ar referātu „Uzņēmumu maksātspējas 
novērtēšanas metodoloģijas problēmas” (līdzreferente I. Jevinga) 

2. The 6th International Scientific Conference „Business and Management 2010” May 13-14, 
2010, Vilnius, Lithuania ar referātu „Company’s standards for financial soundness indicators” 
(līdzreferente N. Lāce) 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē – 37 gadi 
Lekciju kursi: 
Maģistra akadēmisko studiju programma: „Vadības grāmatvedība”, „Zinātniskie semināri”, 
„Finanšu pārskati”, „Finanšu analīze un plānošana”, „Vadības grāmatvedība un projektu 
analīze”, „Mūsdienu pētījuma metodes: teorija un prakse”. 
Maģistra profesionālo studiju programma: „Ekonomiskās analīzes metodes”. 
Bakalaura akadēmisko studiju programma: dienas nodaļa –„Datorizētā grāmatvedība”; 
neklātienes nodaļā „Uzņēmējdarbības ekonomika”.  
Bakalaura profesionālo studiju programma: dienas nodaļa –„Uzņēmuma ekonomika”, 
„Vadības grāmatvedība”, „Datorizētā grāmatvedība”; neklātienes nodaļa -„Uzņēmējdarbības 
ekonomika”, „Uzņēmuma ekonomika”; Tālākizglītības nodaļa – „Ekonomisko procesu 
analīze”. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA (periods: 01.01.09 - 07.06.10) 

1. Starptautiskās akadēmiskās konferences „Education and Economy 2009” (May 08-09th 
2009, Educational Research Centre of Tallinn University of Tecnology) programmas 
komitejas locekle. 
2. VIII Scientific Conference „Education and Economy 2010” (27-28 May 2010, 
Wloclawek, Poland, International Scientific Council. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Uzvārds, Vārds:  Airisa ŠTEINBERGA 
E-pasts:  airisasteinberga@inbox.lv 
Tālrunis:  +371 67905034 
Dzimšanas dati:  1968. gada 5. marts 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas:  krievu un vācu. 
 
IZGLĪTĪBA 
1997. g. 
Ieguvusi psiholoģijas doktora (Dr. psych.) grādu. 
 
1994. g. 
Absolvējusi LU maģistrantūru un ieguvusi pedagoģijas maģistra grādu. 
 
1990. g. 
LU Bioloģijas fakultāti un ieguvusi biologa, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējas kvalifikāciju. 
 
DARBA PIEREDZE 
no 2006. gada 
RTU Humanitārais Institūts, Socioloģijas un pedagoģijas katedra, docente  
 
kopš 1998. gada 
Pedagoģijas un psiholoģijas katedras docente. 
 
1994. - 1998. 
RTU, lektore; 
 
1990. - 1999. 
Rīgas komercskola, skolotāja; 
 

1988. - 1990. 

Ādažu vidusskola, psihologs,  
 
1986. - 1988. 
Rīgas 9. maiņu vidusskola, skolotāja. 

PUBLIKĀCIJAS 
Šteinberga A. “Iemācītā bezpalīdzība” // Skola un Ģimene, 1992, Nr. 4 
1. Šteinberga A. “Humāna personība nevar būt vardarbīga” // Skola un Ģimene, 1997, Nr. 

5, 24. lpp. 
2. Šteinberga A. “Vidusskolēnu pašizjūta un darbības produktivitāte” // krāj. “Personības 

veidošanās pedagoģiskās un psiholoģiskās problēmas”, R., LU, 1994, 11.-13. lpp. 
3. Šteinberga A. “Vidusskolēnu pašizjūtas veidošanās fons” // krāj. “Pašizjūtas un 

identitātes veidošanās”, R., LU, 1997, 159.-164. lpp. 
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4. Steinberga A. “Probleme des Selbstgefuehles Jugendliche” // “Jugend zwischen 
Ausgrenzung und Integration”, Zagreb, 1997, S. 94.-98. 

5. Šteinberga A. “Individuālā pašizjūta kā sabiedrības problēma” // krāj. “Latvijas 
sabiedrība mūsdienās”, R., 1998, RTU Humanitārais institūts, 37.-39. lpp. 

6. Šteinberga A., Tunne I. “Jauniešu pašizjūta un vērtības” // R., RAKA, 1999. 
7. Steinberga A. “Agressivität als Faktor der Ausgrenzung Jugendliche in der lettischen 

Gesellschaft” // “Jugend zwischen Ausgrenzung und Integration”, Band 2. Riga, Mācību 
apgāds, 1999. 

8. Šteinberga A. “Pašaudzināšanas pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti”, zinātniski 
praktiskā konference “Personība. Laiks. Komunikācija”, 2001.g. 1.-2. marts, Rēzekne. 

9. Šteinberga A. “Agresija kā vardarbīgas rīcības cēlonis un tās izpausmes jauniešu 
vecumā”, zinātniski praktiskā konference “Jaunatne mūsdienu Latvijas mainīgajā vidē”. 
2000.g. 10.-11. marts, Rīga. 

10. Šteinberga A. „Pašizjūtas un dzīvesdarbības mijattiecības jauniešu vecumā”, RTU 
42.Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2001.g.11.-13.oktobris, referāts. 

11. Šteinberga A. Metodiskais materiāls “Ievads attīstības psiholoģijā”, RTU, 2001. g. 
12. Šteinberga A. Emocionālās inteliģences pilnveidošanās arodizglītībā. RTU 43. 

starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2002.g., 10.-14. oktobris, referāts. 
13. Šteinberga A. Emocionālās inteliģences pilnveidošanās arodizglītībā. RTU Zinātniskie 

raksti, 4.sējums, izdevniecība „RTU”, R. 2003., 36.-40.lpp. 
14. Šteinberga A. Emocionālais fons un darbības efektivitāte mācību stundā. RTU 

44.starptautiskā zinātniskā konference Rīgā, 2003.g. 9.-11.oktobris, referāts. 
15. Špona A., 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. 

16. Šteinberga A. Zinātniskās pētniecības attīstība starptautiskā projekta „Internacionālā 
mācīšanās” ietvaros (1990.2001.g.). RTU 45. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 
2004.g., 14.-16. oktobris, referāts. 

17. Šteinberga A. Das individuelle Wissenschafliche Wachstum im Rahmen des 
internationalen Projektes „Internationales Lernen”. Referāts konferencē „Perspektiven 
der multikulturellen Gesellschaft”, Rīga, 3.-7.marts, 2005.gads. 

18. Šteinberga A. Bērnu attīstība no dzimšanas līdz trīs gadu vecumam perinatālās 
psiholoģijas kontekstā.RTU 46. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2005.g., 13.-
15. oktobris, referāts. 

19. Šteinberga A. Pētniecības metožu attīstība starptautiskā projekta „Internationales lernen” 
ietvaros no 1990.gada līdz 2005.gadam. RTU Zinātniskie raksti.8.sēr. „Humanitārās un 
sociālās zinātnes”, 8.sēj. R.,RTU,2005. 111.-115.lpp. 

20. 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. 

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
1995. g. 
Starptautiskajā projektā ‘Pingist Pinki’ un tā ietvaros organizētajā konferencē Magdeburgā, 
Vācijā; 
 
1997. g. 
starptautiskajā projektā ‘Internationales Lernen’ un tā ietvaros organizētajās konferencēs 
Freidenštatē 1995. g. un Rīgā; 
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1991. gada aprīlī - maijā. 
Studiju apmaiņas programmā Tībingenas universitātē, Vācijā; 
 
1994. g. 
Starptautiskajā seminārā “Innovationen in Hochschuldidaktik”, Rīgā; 
1995. gada maijā. 
Seminārā “Inovācijas augstskolu didaktikā”, Bernes universitātē, Šveicē; 
 
1997. gada maijā. 
Seminārā augstskolu mācībspēkiem Kristiansandā, Norvēģijā, Agderas augstskolā; 
 
1998.gada 18. - 20.septembris. 
Konferencē „Jauniešu situācija un orientācija Eiropā” Soloniki, Grieķija; 
 
2000.g. 
Starptautiskajā projektā „Nākotnes perspektīvas arodizglītībā Latvijā un Lietuvā”, Latvijas, 
Lietuvas IZM, Somijas izglītības centrs; 
 
2005. g.18. - 20.februāris, 
Starptautiskā seminārā- treniņā „Attīstības psiholoģiskais pavadījums. Perinatālās 
psiholoģijas pamati” Starptautiskās profesionālās meistarības centrs „Vaiņode”, semināra 
vadītājs Dr.med.I.Dobrjakovs. Rīga. 
 
01.07.2006.-30.06.2007 
ESF projektā „Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijā un IT jomā”; 
 
2007. gada 12. oktobrī. 
RTU 48.Starptautiskajā zinātniskajā konferencē, Ziņojums „Skolēnu attieksme pret skolu kā 
izglītības kvalitātes kritēriju”. 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Lekciju kursi: Vispārīgā un personības psiholoģija, Attīstības psiholoģija, Pedagoģiskā 
psiholoģija 
 
Zinātniskās intereses: attīstības psiholoģija.  
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Uzvārds, Vārds:  Valentīna URBĀNE 
E-pasts:  valentina.urbane@rtu.lv 
Tālrunis darbā:  +371 67089459 
Dzimšanas dati:  08.03.45. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:  krievu 
Citas valodas:  latviešu, angļu 
 
IZGLĪTĪBA 
1969 - 1972. g. 
Aspirantūra RPI  
 
1968.g. 
Rīgas Politehniskais institūts specialitāte ķīmiķis-tehnologs 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
1992.g 
Latvijas ķīmijas doktors 
 
1992. g. 
ķīmijas doktora grāds 
 
1972. g. 
ķīmijas zinātņu kandidāta grāds 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
SO Latvijas Informācijas institūts 2004. gada decembris. Ir sertifikāts. 
  
DARBA PIEREDZE 
1973.g. līdz šim 
Rīgas Tehniskā universitāte, Darba un apkārtējās vides aizsardzības katedra, asoc. profesore 
 
1973 - 1989. g. 
RPI, Zinātniski metodiskās daļas vadītāja  
 
1971 - 1973.g 
Rīgas Medicīnas institūts, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 

1. Darba aizsardzības maģistra programmas izstrāde „Bīstamo vielu pielietošanas 
drošība”. 

2. Darba aizsardzības maģistra programmas izstrāde „Arodveselība un darba medicīnas 
pamati”. 

3. Ķīmisko vielu bīstamība, darba un dabas aizsardzības īpatnības ārstniecisko vielu 
ražošanā, bioloģiski-aktīvas vielas kosmētikā 
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4. 1,2 – Dihalogenpiridazoni - 6 . 
5. Piedalīšanās IS projektā „Mēs sabiedrībā un mēs – sabiedrībai” (vad. I. Rulle). 

 
PUBLIKĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 

1. Jevinga I., Urbāne V. Uzraudzības un darba aizsardzības kontroles pasākumu 
efektivitāte būvniecībā // RTU IEVF Zinātniskā konference (SCEE' 2009). 
Konferences materiāli. CD, Latvija, Rīga, 15.-16. oktobris, 2009. - --69. lpp. 

2. Šlitke N., Urbāne V. Darba aizsardzības efektivitātes kāpināšana, pielietojot integrētās 
informācijas sistēmas // Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas. 
Starptautiskās zinātniskās RTU – 49.konferences zinātniskie raksti, Latvija, Rīga, 9.-
10. oktobris, 2008. - 115-124. lpp 

3. Bauze A., Urbāne V. Darba slodze un tās nozīme ķīmisko vielu iedarbībā uz 
organismu // Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas. /Starptautiskās 
zinātniskās RTU – 49.konferences zinātniskie raksti, Latvija, Rīga, 9.-10. oktobris, 
2008. - 105-114. lpp 

4. Jevinga I., Urbāne V. Оценка инвестици й в мероприятия по охране т руда в 
строительной индуст рии Латвии. - Rīga: RTU, 2008. - 4 lpp.  

5. Šlitke N., Urbāne V. Darba aizsardzības efektivitātes kāpināšana, pielietojot integrētas 
informācijas sistēmas. - Rīga : RTU, 2008. - 9 lpp. 

6. Bauze A., Urbāne V. Darba slodze un tās nozīme ķimisko vielu iedarbībā uz 
organismu. - Rīga : -RTU, 2008. - 12 lpp. 

7. N. Griķītis, V. Urbāne. Darba aizsardzības sistēmas veidošana un izmaksas. 
Starptautiskās zinātniskās praktiskās konferencs Zinātniskie raksti. Latvija. Rīga, 
2007. gads, 30. marts. 

8. I. Jevinga, A. Lesničenoks, J. Strautmanis, V. Urbāne. Darba aizsardzības sistēmas 
ieviešanas un uzturēšanas izmaksas. Starptautiskās zinātniskās praktiskās konferences 
Zinātniskie raksti. Latvija. Rīga, 2007. gads, 30. marts. 

9. A. Grigorjevs, V. Urbāne. Darba drošības un veselības aizsardzības sistēmas 
izveidošanas izmaksas. Starptautiskās zinātniskās praktiskās konferences Zinātniskie 
raksti. Latvija. Rīga, 2007. gads, 30. marts. 

10. V. Urbāne, M. Muižniece, M. Vanags. Darba traumatisma analīze. Starptautiskās 
zinātniskās praktiskās konferences Zinātniskie raksti. Latvija. Rīga, 2007. gads, 30. 
marts. 

11. O. Savicka, V. Urbāne. Putekļu iedarbība uz apkārtējo vidi un cilvēka organismu, kā 
vides sastāvdaļu. Starptautiskās zinātniskās praktiskās konferences Zinātniskie raksti. 
Latvija. Rīga, 2007. gads, 30. marts. 

12. A Bauze. V. Urbāne. Vēdināšanas kvalitāte. Starptautiskās zinātniskās praktiskās 
konferences Zinātniskie raksti. Latvija. Rīga, 2007. gads, 30. marts. 

13. V. Urbāne. Darba traumatisms un profesionālo saslimšanu ekonomiskās sekas. / 
līdzautore I. Jevinga // Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. 
Starptautiskās zinātniskās konference. Zinātniskie raksti. Latvija. Rīga, 2005. gads. 

14. V. Urbāne. Telpu gaisa kondicionēšanas problēmas // Informācijas tehnoloģijas. II – 
Rīga:RTU, 2004.-346.-351.lpp. 

15. V. Urbāne. Latvijas likumdošana, dators un veselība // Informācijas tehnoloģijas. II – 
Rīga:RTU, 2004.-352.-360.lpp. 

16. V. Urbane. Industrial accidents as the aggregate of financial expenses. Proceedings of 
the 2nd. International Conference Information Tehnologies and Managment. 2004. 
Riga Latvia. 
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Mācību un metodiskie līdzekļi 
1. Mācību grāmata: Bīstamo vielu pielietošanas drošība. Rīga: RTU, 2005.-187 lpp. 
2. Uzdevumu krājums darba aizsardzībā. / Līdzautors V. Kozlovs, V. Ziemelis. Rīga: 

RTU, 2005.-50 lpp.  
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS  
1. The 3rd International Scientific-Technical Conference 20-23 September, 2007. Toliatti, 

Krievija  
2. Zinātniski starptautiskā konference Torunas Tehniskā universitāte, Polija, 2007.g. 20. 

jūnijs 
3. RTU 45. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2004. gada 14. – 17. oktobris. 
4. The 2nd International Conference Information Tehnologies and Management. 2004. Rīga 

Latvija 
5. Международная научно-практическая конференция. Санкт-Петербург, 2003.г. 27 

марта 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 37 gadi. 
 
Lekciju kursi 

1. Darba un dabas aizsardzība. 
2. Darba aizsardzības pamati. 
3. Bīstamo vielu pielietošanas drošība. 
4. Lietišķā etiķete. 

 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 

1. RTU grāmatvedības nodaļas vadītāja. 
2. RTU kanclera palīdze no 1997. gada līdz šim brīdim. 
3. SIA „Baltijas finansu partneri” konsultants darba aizsardzībā no 1999. gada 23.09. līdz 

šim brīdim. 
4. 1973. - 1989.g RPI Zinātniski metodiskās nodaļas vadītāja. 
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11.pielikums 
Akadēmiskās maģistra studiju programmas salīdzinājums ar citām tāda paša līmeņa 

starptautiski akreditētām studiju programmām ārvalstīs 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas struktūras salīdzinājums ar citām tāda 
paša līmeņa starptautiski akreditētām studiju programmām ārvalstīs 

  

RTU 
Inženierekonomikas 
un vadības fakultāte 

Northumbria University 
(Lielbritānija)  

Gent universitātes 
(Beļģija) Ekonomikas 

un Biznesa 
administrēšanas 

fakultāte  

Bristol universitātes 
(Lielbritānija) 

Ekonomikas, Finanšu un 
Vadības skola 

Programmas 
struktūra, % 

"Uzņēmējdarbības 
finanses" 

"MSc in 
Accounting and 

Finance" 

„MSc Global 
Financial 

Management” 

"Master of Business 
Economics" - main 
Subject: Corporate 

Finance 

MSc in Economics, 
Accounting and 

Finance; 
MSc in Finance and 

Investment 

Programmas 
daļa:    

 
 

Obligātā 
daļa  44% 44,44%  

 
33,33% 

Obligātā 
izvēles daļa 26% 22,22%  

 
33,33% 

Obligātā 
daļa un 
Obligātā 
izvēles daļa 
kopā 70% 66,66% 66,66% 60% 67% 
Brīvās 
izvēles daļa 5%   10%  
Maģistra 
darbs 25% 33,34% 33,34% 30% 33% 

Kopā: 100% 100% 100% 100% 100% 
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Akadēmiskās maģistra studiju programmas satura salīdzinājums ar citām tāda paša 
līmeņa starptautiski akreditētām studiju programmām ārvalstīs 

I. 

Gent universitātes (Beļģija) Ekonomikas un 
Biznesa administrēšanas fakultāte  

Rīgas Tehniskās universitātes 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte 

"Master of Business Economics" - main 
Subject: Corporate Finance  

"Uzņēmējdarbības finanses" 

Programmas kursi: Obligātā daļa un Obligātā izvēles daļa kopā (salīdzinājums pēc satura un 
apjoma) 

Stratēģiskā vadīšana (Strategic management)– 
6 ECTS 

Mūsdienu problēmas mārketingā un 
stratēģiskā vadīšanā – 4 KP (6 ECTS) 

Pētījuma metodes korporatīvajās finansēs 
(Research Method in Corporate Finance) – 6 
ECTS 

Mūsdienu pētījuma metodes: teorija un prakse 
– 4 KP (6 ECTS) 

Finanšu risku vadīšana (Valuation and 
Financial Risk Management)  – 6 ECTS 

Finanšu inovācijas – 4 KP (6 ECTS) 
Finanšu riski – 3 KP (4,5 ECTS) 

Mūsdienu korporatīvās finanses (Advanced 
Corporate Finance) – 6 ECTS 

Korporatīvās finanses – 3 KP (4,5 ECTS) 
Finanšu tirgi un investīcijas – 4 KP (6 ECTS) 

Mūsdienu finanšu pārskatu analīze (Advanced 
Financial Statement Analysis)– 6 ECTS 

Finanšu pārskati – 4 KP (6 ECTS) 

 citi Obligātās un Obligātās izvēles daļas kursi 
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Akadēmiskās maģistra studiju programmas satura salīdzinājums ar citām tāda paša 
līmeņa starptautiski akreditētām studiju programmām ārvalstīs 

II. 

Northumbria University (Lielbritānija) 
Rīgas Tehniskās universitātes 

Inženierekonomikas un vadības fakultāte 

"MSc in Accounting and Finance" "Uzņēmējdarbības finanses" 

Programmas kursi: Obligātā daļa un Obligātā izvēles daļa kopā (salīdzinājums pēc satura) 

Pašattīstība (Developing self) Humanitārie un sociālie priekšmeti 

Stratēģiskā vērtību vadīšana (Managing 
Value Strategically) 

Mūsdienu problēmas mārketingā un 
stratēģiskā vadīšanā 

Finanšu pārskati (Corporate Reporting) Finanšu pārskati 

Biznesa analīze (Business Analysis) Finanšu analīze un plānošana 

Moderna finanšu vadīšana (Advanced 
Financial Management) 

Korporatīvās finanses 

Rezultātu vadīšana (Advanced Performance 
Management) 

Stratēģiska finanšu vadīšana 

citi Obligātās un Obligātās izvēles daļas kursi citi Obligātās un Obligātās izvēles daļas kursi 
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Akadēmiskās maģistra studiju programmas satura salīdzinājums ar citām tāda paša 
līmeņa starptautiski akreditētām studiju programmām ārvalstīs 

III. 
 

Northumbria University (Lielbritānija) 
Rīgas Tehniskās universitātes 

Inženierekonomikas un vadības fakultāte 

MSc Global Financial Management "Uzņēmējdarbības finanses" 

Programmas kursi: Obligātā daļa un Obligātā izvēles daļa kopā (salīdzinājums pēc satura) 

Pašattīstība (Developing self) Humanitārie un sociālie priekšmeti 

Business Research Analysis Mūsdienu pētījuma metodes: teorija un 
prakse 

Ekonomisko procesu prognozēšana 

Stratēģiskā vērtību vadīšana (Managing 
Value Strategically) 

Mūsdienu problēmas mārketingā un 
stratēģiskā vadīšanā 

Investīcijas un rezultātu analīze (Investment 
and Performance Analysis) 

International Corporate Finance and 
Financial Markets 

Strategic Investment Decisions 

Korporatīvās finanses 
Finanšu tirgi un investīcijas 
Vērtspapīru analīze un portfeļu vadīšana 

Finanšu risku vadīšana (Financial Risk 
Management) 

Finanšu riski; Finanšu inovācijas 

citi Obligātās un Obligātās izvēles daļas kursi citi Obligātās un Obligātās izvēles daļas kursi 
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Akadēmiskās maģistra studiju programmas satura salīdzinājums ar citām tāda paša 
līmeņa starptautiski akreditētām studiju programmām ārvalstīs 

IV. 
 

Bristol universitātes (Lielbritānija) 
Ekonomikas, Finanšu un Vadības skola 

Rīgas Tehniskās universitātes 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte 

MSc in Economics, Accounting and 
Finance 

"Uzņēmējdarbības finanses" 

Programmas kursi: Obligātā daļa un Obligātā izvēles daļa kopā (salīdzinājums pēc satura) 

Finanšu un vadības Ekonomika (Economics 
for Finance and Management) 

Ekonomikas teorija 

Kvantitatīvās metodes finansēs un vadīšanā 
(Quantitative Methods for Finance and 
Management) 

Finanšu ekonometrija 

Law and Economics Komerctiesības 

Ievads prognozēšanā (Introduction to Time 
Series Forecasting) 

Ekonomisko procesu prognozēšana 

Finanšu pārskatu analīze (Financial 
Statement Analysis) 

Finanšu pārskati 

Stratēģiskā vadības grāmatvedība (Strategic 
Management Accounting) 

Vadības grāmatvedība un projektu analīze 

Finanšu tirgus un korporatīvā politika 
(Financial Market and Corporate Policy) 

Finanšu tirgi un investīcijas 

citi Obligātās un Obligātās izvēles daļas kursi citi Obligātās un Obligātās izvēles daļas kursi 
  
MSc in Finance and Investment  

Aktīvu novērtēšana (Asset Pricing) 
Finanšu tirgi un investīcijas; 
Finanšu instrumenti 

Korporatīvās finanses un finanšu pārskati 
(Corporate Finance and Financial Statements)

Korporatīvās finanses; 
Finanšu pārskati 

Kvantitatīvās metodes ekonomikā 
(Quantitative Methods in Economics) 

Finanšu ekonometrija 

Finanšu un vadības Ekonomika (Economics 
for Finance and Management) 
Mikroekonomika (Microekonomics) 

Ekonomikas teorija 

Atvasinātie vērtspapīri (Derivates) Finanšu instrumenti 
Investīciju vadīšana (Investment 
Management) 

Vērtspapīru analīze un portfeļa vadīšana 

citi Obligātās un Obligātās izvēles daļas kursi citi Obligātās un Obligātās izvēles daļas kursi 
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Akadēmiskās maģistra studiju programmas satura salīdzinājums ar citām tāda paša 
līmeņa starptautiski akreditētām studiju programmām ārvalstīs 

Vlerick Leuven Gent Management School Rīgas Tehniskās universitātes 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte 

„Master in Finance” „Uzņēmējdarbības finanses” 

Korporatīvo finanšu modulis (Corporate Finance module) 

Korporatīvās finanses (Corporate Finanse); 

Starptautiskās korporatīvās finanses 
(International Corporate Finance) 

Korporatīvās finanses 

Finanšu instrumenti (Financial Instruments) Finanšu instrumenti 

Finanšu iestāžu menedžments (Management and 
Financial Institutions) 

Banku darbības aktuālās problēmas 

Finanšu pakalpojumu mārketings 

Uzņēmējdarbības finanses (Enterprenerial 
Finance) 

Finanšu resursi 

Investīcijas (Investments) Finanšu tirgi un investīcijas 

Korporatīvās kontroles modulis (Corporate Control module) 

Finanšu uzskaite un analīze (Financial 
Accounting and Analysis) 

Finanšu analīze un plānošana 

Izmaksu uzskaite (Cost Accounting) 

Vadības kontrole (Management Control) 

Vadības grāmatvedība un projektu analīze 

Investīciju plānošana (Capital Budgeting and 
Valuation) 

Stratēģiskā finanšu vadīšana 

Nodokļu plānošana uzņēmumā (Corporate 
Taxation) 

Nodokļu plānošana uzņēmumā 

Vadīšanas iemaņu modulis (Management skills) 

Biznesa ētika (Business Ethics) 

Karjeras iemaņas (Career Skills) 

Komunikācijas (Communication and Interaction 
Skills) 

Humanitārie un sociālie priekšmeti: 
Organizāciju psiholoģija; Ētika; Biznesa 
socioloģija; Komerctiesības; Korporatīvā 
sociālā atbildība 

Studiju brauciens (International Study Trip) 

Ir Nav 

Integrācija menedžmentā (Management Integration) 

Lietišķa spēle (Business game) Lietišķa spēle CESIM integrēta 
priekšmetā „Mūsdienu problēmas 
mārketingā un stratēģiskā vadīšanā”  
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12.pielikums 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības finanses” dokumentu, 
noteikumu, likumu un citu normatīvo aktu atrašanās vietas 

 

12.1. Rīgas Tehniskās universitātes Senāta 2010.gada 31.maija lēmums Nr. 541 par 
grozījumiem maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības finanses” pieejams 
http://ortus.rtu.lv sadaļā „Normatīvie akti”. 

12.2. LR MK 03.01.2002. „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” pieejami 
Izglītības un Zinātnes ministrijas mājas lapā http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/mk-
noteikumi/augstaka-izglitiba/2087.html un studiju programmas administrācijā Rīgā, Meža 1/7 
- 219 kab. 

12.3. Rīgas Tehniskās universitātes Senāta 2002.g. 25.02. lēmums „Par maģistra akadēmisko 
studiju programmu struktūru” pieejams RTU mājas lapā 
http://www.rtu.lv/content/view/362/616/lang,lv/ un studiju programmas administrācijā Rīgā, 
Meža 1/7 - 219 kab. 

12.4. Rīgas Tehniskās universitātes Senāta 2000.g. 26. 06. sēdes lēmums „Par vakara (nepilna 
laika) studiju organizāciju RTU” ( Izmaiņas: RTU Senāta 2007.g. 24. 09. sēdes lēmums) 
pieejams RTU majās lapā http://www.rtu.lv/content/view/73/615/lang,lv/ sadaļā „Studiju 
organizācija”. 

12.5. Rīgas Tehniskās universitātes Senāta 2010.gada 29. marta sēdes lēmums „Studiju 
rezultātu vērtēšanas nolikums” Nr. 539 pieejams http://ortus.rtu.lv sadaļā „Normatīvie akti”. 

12.6. Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības finanses” administrācijas 
veiktās aptaujas par studiju programmas saturu un aktualitāti – pieejami studiju programmas 
administrācijā Rīgā, Meža 1/7 - 219 kab. 

12.7. RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes sadarbības līgumi ar iestādēm un 
asociācijām ir pieejami RTU rektorātā, Rīgā, Kaļķu 1, 217. kab., kā arī pie studiju 
programmas administrācijas Rīgā, Meža 1/7 - 219 kab. 

12.8. Sadarbības līgumi ar ārvalstu augstskolām ir pieejami RTU rektorātā, Rīgā, Kaļķu 1, 
217. kab., kā arī pie studiju programmas administrācijas Rīgā, Meža 1/7 - 219 kab. 

 

 

 
 


