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1. STUDIJU PROGRAMMAS “APDROŠINĀŠANA” (4134303)
MĒRĖI, UZDEVUMI UN PLĀNOTIE REZULTĀTI
Veicot Latvijas darba tirgus izpēti, tika konstatēts, ka apdrošināšanas jomā pietrūkst
apdrošināšanas aăentu, kas veic zemākā un vidējā līmeĦa apdrošināšanas funkcijas. ĥemot vērā
starptautisko tendenci uz aăentu statusa pāriešanu no darba Ħēmējiem uz pašnodarbinātām
personām, kas pilda apdrošināšanas speciālistu funkcijas, Latvijā trūkst speciālistu, kas prot veikt
ne tikai apdrošināšanas pakalpojumus, bet arī savas kompetences ietvaros prot risināt
problemātiskus jautājumus, noteikt apdrošināšanas riskus, patstāvīgi pieĦemt nepieciešamos
lēmumus, kārtot pašnodarbinātās personas uzskaiti un atskaitīties par savu starpniecības darbību
apdrošinātājam. Apdrošināšanas kompānijas ir spiestas pašas organizēt savu darbinieku
apmācību pašizveidotos mācību centros. Mācību ilgums tādos centros ir tikai divi mēneši, tajos
darbiniekam māca, kā veikt kompānijas pieprasītās funkcijas, bet izglītības līmeni nenodrošina
un bez papildu apmācības cilvēkam nedod iespēju būt konkurētspējīgam apdrošināšanas darba
tirgū – neĜauj pāriet citā kvalifikācijas līmenī vai strādāt citā kompānijā.
Izskatot Latvijas statistikas datus, konstatēts, ka Latvijā ir tikai apmēram 200 brokeru.
Salīdzinot ar citām valstīm, šis rādītājs ir daudzas reizes mazāks. Pielāgojoties Eiropas
standartiem un prasībām sakarā ar Latvijas apdrošināšanas sfēras attīstību, tuvākajā laikā
paredzams pieprasījums pēc apdrošināšanas brokeriem. SaskaĦā ar Latvijas likumdošanu, lai
saĦemtu brokera atzinumu, jāsaĦem atbilstošas zināšanas apdrošināšanas jomā.
Izpētot Latvijas izglītības iestāžu piedāvātās programmas, var secināt, ka pašlaik
abiturientiem nav iespējams saĦemt profesijas standartu noteikto zemākā un vidējā līmeĦa
apdrošināšanas speciālista kvalifikāciju, kas pielāgota jaunajām starptautiskajām tendencēm un
prasībām. Izskatītās Latvijas izglītības iestāžu programmas ir virzītas uz otrā līmeĦa augstākās
izglītības speciālistu sagatavošanu kredīta un finanšu jomā, kur apdrošināšana nav atsevišėi
izdalīta, bet pirmā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību ar kvalifikāciju “apdrošinātājs” nav
iespējams saĦemt.
Karjeras

izaugsmes

koledžas

1.līmeĦa

profesionālās

studiju

programmas

„Apdrošināšanas” mērėis un uzdevumi atbilst Karjeras izaugsmes koledžas stratēăiskajiem
mērėiem.
Karjeras izaugsmes koledžas studiju programmas “Apdrošināšana” mērėis ir sagatavot
konkurētspējīgus speciālistus ar plašām zināšanām apdrošināšanu teorijā un vispārīgajos
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ekonomikas priekšmetos, kā arī padziĜināt zināšanas apdrošināšana, statistikā, attīstīt analītisko
domāšanu un pilnveidot pētniecības darba iemaĦas.
Studiju programmas vispārīgie mērėi ir sniegt pirmā līmeĦa profesionālo augstāko
izglītību un sagatavot atbilstošas kvalifikācijas speciālistus profesijai apdrošināšanas nozarē.
Izglītības programmai ir jānodrošina:
1) iegūto teorētisko un praktisko zināšanu, iemaĦu, prasmes un profesionālās attieksmes
atbilstība profesijas standartam un darba tirgus prasībām,
2) atbilstība pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartam,
3) atbilstība ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim,
4) absolventu konkurētspēja vienotā Eiropas un pasaules darba tirgū,
5) vispusīgi izglītotas un radoši domājošas personības veidošana,
6) kvalitatīva augstskolas attīstība dinamiski mainīgajā vidē.
Pirmās pakāpes profesionālās augstākās izglītības specifiskie mērėi ir šādu zināšanu,
iemaĦu un prasmes sasniegšana:
Apdrošināšanas speciālistam jāapgūst šādas zināšanas:
 apdrošināšanas būtība, tās sociālā un ekonomiskā nozīme;
 apdrošināšanas vēsture un nepieciešamība;
 apdrošināšanas likumdošana;
 apdrošināšanas veidi;
 apdrošināšanas risku veidi, risku identificēšana un samazināšanas iespējas;
 apdrošināšanas specifika;
 demogrāfija;
 statistiskās metodes apdrošināšanas darbā;
 ekonometrijas pamati hipotēžu analīzei;
 darba organizācija;
 laika plānošana;
 grāmatvedības pamati;
 saimnieciskā analīze;
 informācijas tehnoloăijas apdrošināšanas sfērā;
 speciālā terminoloăija angĜu un latviešu valodā;
 humanitārie, sociālie, ekonomikas, pārvaldības un likumdošanas mācību priekšmeti.
Apdrošināšanas speciālistam jāiegūst šādas iemaĦas un prasmes:
 analizēt sava darba lietderību un efektivitāti;
 komunikācijas prasmes darbā ar klientiem;
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 likvidēt konfliktus;
 analizēt klienta finansiālo stāvokli;
 analizēt grāmatvedības dokumentus;
 novērtēt apdrošināšanas objekta reālo vērtību;
 prezentēt savus projektus klientiem un vadītājam;
 patstāvīgi izvēlēties dotajam uzdevumam atbilstošas risināšanas metodes un
līdzekĜus;
 strādāt ar informācijas tehnoloăijām, masu medijiem, sameklēt un iegūt nepieciešamo
informāciju;
 lietot tehnisko dokumentāciju un standartus;
 plānot darba laiku un uzdevumus;
 pārvaldīt vismaz divas svešvalodas;
 plānot, koordinēt un vadīt darba grupu, kā arī darboties tajā;
 piedalīties projektu izstrādē, vadīšanā un ieviešanā;
 uzstāties ar ziĦojumiem par profesionāliem jautājumiem konferencēs, semināros,
sanāksmēs;
 noformēt lietišėos dokumentus;
 strādāt patstāvīgi.
Karjeras izaugsmes koledžas studiju programmas uzdevumi ir:
1) sagatavot kvalificētus gan Latvijas, gan ārvalstu darba tirgū konkurētspējīgus finanšu
speciālistus;
2) studiju procesu orientēt tā, lai nozares un profesionālajos studiju kursos būtu iespēja
apgūt un prakšu laikā nostiprināt nepieciešamās zināšanas un iemaĦas izvēlētajā
specialitātē;
3) sagatavot absolventu reālai profesionālai darbībai apdrošināšana uzĦēmuma vai
iestādes finanšu;
4) nodrošināt iegūto zināšanu izmantošanu teorētisku un praktisku problēmu risināšanā;
5) nodrošināt iespēju turpināt izglītību augstākā līmeĦa izglītības programmās.
Plānotais rezultāts:
Sagatavots kvalificēts un konkurētspējīgs apdrošināšana speciālists;
Absolventi ir sagatavoti studijām 2. līmeĦa izglītības programmā.
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Programmas apguves plānotais rezultāts ir šādu profesionālo pamatfunkciju veidošana
apdrošināšanas speciālistam:
 apdrošināšanas produktu pārdošana;
 apdrošināšanas produktu piedāvājumu izpēte;
 apdrošināšanas kompānijas specifiku analīze;
 nepieciešamās atskaites sagatavošana;
 apdrošināšanas līgumu noformēšana un dokumentēšana;
 konsultāciju sniegšana klientiem;
 klientu riska novērtēšana;
 adrošināšanas objektu apsekošana un novērtēšana;
 sadarbība ar citām firmas struktūrvienībām;
 klientu skaita palielināšanas un klientu uzticības palielināšanas iespēju analīze;
 speciālo terminu zināšana angĜu valodā.
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2. STUDIJU PROGRAMMAS “APDROŠINĀŠANA” (4134303)
DARBĪBAS ORGANIZĀCIJA UN IEKŠĒJĀ KONTROLE
SIA „Karjeras izaugsmes koledža” (turpmāk tekstā- KIK) studiju programmu
organizāciju reglamentē KIK Padomes apstiprināts “Nolikums par studijām un pārbaudījumu
kārtību koledžā.”
Studiju programmas organizāciju un vadību veic studiju programmas direktors.
1.līmeĦa augstākās profesionālās izglītības programma „Apdrošināšana” (programmas
kods 4134303) tika licencēta 2006.gada 24.martā, licences Nr.041026-2, derīga līdz 09.03.2009.
– piešėiramā kvalifikācija “apdrošinātājs” (1. pielikums).
Programma „Apdrošināšana” piesaista pārsvarā strādājošu cilvēku interesi, kas vēlas
paaugstināt savu kvalifikāciju.
Tā kā koledžas darbības laiks ir divi gadi, tad ir maza pieredze studiju darbu un
pētniecisko projektu izstrādē.
Akadēmiskais personāls ir ar pieredzi, kas apgūta, strādājot citās mācību iestādēs un
strādājot uzĦēmumos, tāpēc mācību procesā tiek pielietotas dažādas mācību formas, un jo īpaši
interesantas ir praktiskās nodarbības.

2.1. Studiju plāna atbilstība KIK mērėiem un uzdevumiem
Karjeras izaugsmes koledžas studiju plāns ir veidots, tā lai atbilstu KIK ilgtermiĦa
mērėiem un uzdevumiem, proti, turpināt nodrošināt koledžā iegūstamās izglītības atbilstību
Latvijas un Eiropas 1.līmeĦa augstākās profesionālās izglītības augošajām prasībām, sekmējot
studējošo un absolventu konkurētspēju starptautiskā mērogā. Par to liecina fakts, ka studentiem
pēc koledžs beigšanas ir iespēja turpināt studijas Latvijas Universitātes 2. kursā, nepilna laika
nodaĜā.

2.2. Studiju programmas pilnveidošana

Programmas izstrāde notika saskaĦā ar KIK Padomes lēmumu 2005.gadā (2.pielikums).
Programmas īstenošanas laikā notika nelielas izmaiĦas, nemainot programmas apjomu un
struktūru. Galvenās izmaiĦas bija:

7

 dažu priekšmetu nosaukuma precizēšana, lai atvieglotu koledžas absolventiem
pāriešanu uz Latvijas Universitāti;
 dažu studiju kursu apguves secības izmaiĦas;
 mācību plāna pārlūkošana un koriăēšana;
 Izglītības ministrijas priekšlikumu ievērošana – mācību plāna pārstrukturēšana un
precizēšana atbilstoši Ministru kabineta 20.03.2001. noteikumiem Nr.141 “Noteikumi
par pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”.
Īstenojot programmu, pastāvīgi notiek programmas izvērtēšana un aktualizācija, t.i., tiek
aktualizēti kursu plāni un literatūras saraksts.
Katra kursa noslēgumā notiek lekciju konspektu pilnveide (paplašināšana, aktualizācija
atbilstoši likumdošanas izmaiĦām utt.).

2.3. Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība
Koledžā regulāri tiek veikta studiju procesa iekšējā kontrole gan pilna, gan nepilna laika
studijās, lai apkopotu informāciju par lekciju un praktisko nodarbību norises kvalitāti.
Pirmā līmeĦa profesionālās studiju programmas “Apdrošināšana” iekšējās kvalitātes
mehānismu nosaka šādi kritēriji:
1) studiju procesa atbilstība KIK attīstības stratēăijai;
2) studiju procesa kvalitāte;
3) studiju programmu kvalitāte;
4) akadēmiskā personāla kvalitāte;
5) sadarbības ar reflektantiem un absolventiem kvalitāte;
6) infrastruktūras kvalitāte;
7) finansējums un saimnieciskās darbības kvalitāte.
Šos vērtējumus kontrolē ārējie normatīvie akti (piem., Augstskolu likums, LR Ministru
kabineta noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
valsts standartu”, Apdrošināšanas speciālista profesijas standarts u.c.), KIK iekšējie normatīvie
dokumenti.
Studiju procesa kvalitāte:
Zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana studiju procesa
pilnveidošanai.
Studējošo iesaistīšana praktiski pētnieciskajā darbā (tematikas aktualitāte un saistība ar
studiju programmas saturu).
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Ieviest elektronisko uzskaiti studentu mācību priekšmetu apguves uzskaitē un tās analīzē.
Koledžā ir izstrādāta datorizēta uzskaites sistēma, kura atvieglos ne tikai studentu atzīmju
uzskaiti, bet arī citu, ar personāla daĜu saistītu jautājumu risināšanu.
Studiju programmas kvalitāte:
Studiju satura atbilstība LR izglītības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, pirmā
līmeĦa profesionālās izglītības standartam, KIK iekšējiem normatīvajiem aktiem .
Demokrātiska studiju programmas vadīšana, KIK vadības, akadēmiskā personāla,
studējošo un darba devēju sadarbība programmas uzlabošanas nolūkos.
Studiju programmas metodiskais, informatīvais un tehniskais nodrošinājums.
Ikgadējs studiju programmas pašnovērtējums.
KIK akadēmiskā personāla kvalitāte:
Koledžas pasniedzējiem ir izstrādāti noteikumi par atskaišu veidiem un to noformēšanas
prasībām. Tātad, semestra beigās (tāpat notiek arī ārkārtas pārbaudes) koledžas pasniedzējs
iesniedz Ekonomikas nodaĜas vadītājam:
 atskaiti par stundu norisi, kurā ir atspoguĜota informācija par pasniegtajām tēmām un
praktiskiem uzdevumiem, izmantotajām metodēm un studentu aktivitātes līmeni
(atskaite

ir

paredzēta

pasniedzēju

darba

kvalitātes

pārbaudei,

analīzei

un

pilnveidošanai);
 atskaiti par studentu apmeklējumu (atskaite paredzēta tikai mācību procesa un studentu
sekmju analīzei);
 atskaiti par studentiem uzdotajiem patstāvīgajiem darbiem (pēc vairāku atskaites formu
izmēăināšanas nolemts to rakstīt tā, kā pasniedzējs vēlas).
Katra semestra noslēgumā studenti un pasniedzēji vērtē programmas realizāciju,
lietderīgumu un veic pašnovērtējumu, aizpildot izstrādātās anketas.
Katra semestra noslēgumā Ekonomikas nodaĜas sēdē pasniedzēji (pašlaik) mutiski
atskaitās par padarīto darbu, saviem un studentu sasniegumiem un norāda uz problēmām mācību
procesā, par ko, apkopojot informāciju, Ekonomikas nodaĜa atskaitās Padomei.
Kursa darbu izstrādei, aizstāvēšanai un vērtēšanai ir izstrādāti attiecīgi norādījumi un
noteikumi, kuros aprakstīta darba struktūra, tēmas izvēle un vērtēšanas kritēriji.
2007.gadā tika ieviesta jauna sistēma koledžas struktūrvienību darbības analīzei, pēc kuras
Ekonomikas nodaĜa un Studiju daĜa sastāda darba plānu pusgadam, to apstiprina Padomes sēdē
un semestra nogalē atskaitās par plāna izpildi vai neizpildīšanas iemesliem.
Ja koledžas vadība uzskatīs, ka minētā sistēma strādā efektīvi un nesarežăī darbību,
iespējams, ka tā tiks ieviesta arī pārējās struktūrvienībās.
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3. STUDIJU PROGRAMMAS “APDROŠINĀŠANA” STRUKTŪRA
Programmas direktors un pilnvarotā persona licencēšanas jautājumos: RTU maăistrantūras
studiju programmas “Sociālo un vadībzinātĦu ” maăistre - K. Kuzina
Programmas iegūstamā kvalifikācija: apdrošinātājs
Iegūstamais izglītības dokuments: pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības diploms
Pirmā līmeĦa profesionālā augstākā studiju programma “Apdrošināšana”
LR izglītības klasifikācijas programmas kods: 41 34303
Programmas īstenotājs: – Karjeras izaugsmes koledža
Studiju veids: – pilna un nepilna laika studijas
Studiju ilgums: – 2 gadi (4 semestri) un 3 gadi (6 semestri)
Studiju apjoms: – 80 kredītpunkti (KP)
UzĦemšana: – vidējā izglītība.
Iegūstamā kvalifikācija: – apdrošinātājs (LR Profesiju katalogs, profesijas kods 0117)
Prasības diploma iegūšanai: – sekmīga studiju programmas apguve, sekmīgi nokārtots
kvalifikācijas eksāmens, kas ietver sevī arī kvalifikācijas darba aizstāvēšanu
Programmas īstenošanas vieta: – Karjeras izaugsmes koledža, Elizabetes 31, Rīga, LV-1010
Karjeras izaugsmes koledžas studiju programmas semestra ilgums ir 16 kalendārās
nedēĜas. Sesijas ilgums katrā semestrī ir trīs nedēĜas. Brīvlaiks ir atbilstoši divas (Ziemassvētku),
1 nedēĜa (Lieldienu) un vienpadsmit (vasaras) nedēĜas. Pēdējā semestrī gan pilna laika, gan
nepilna laika studijās paredzēta kvalifikācijas prakse (skat. tab. 1, 2).
Lai studiju programma nodrošinātu iespēju apgūt atbilstošas zināšanas, prasmes un
iemaĦas, tā satur arī speciālos un specializācijas priekšmetus, kā arī ir paredzēta kvalifikācijas
prakse. Nepilna laika nodaĜas studentiem ir iespējas uzreiz sākt strādāt par apdrošināšanas
aăentu, brokera palīgu vai bankas operatoru, vai konsultantu.
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1. tabula
IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE
PROGRAMMAS
VEIDS
PROGRAMMU
KOPA
IEGŪSTAMĀ
KVALIFIKĀCIJA
PROFESIONĀLĀS
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LĪMENIS
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA
PROGRAMMAS
ĪSTENOŠANAS
LAIKS
PROFESIONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS IEGUVES
FORMA

Karjeras izaugsmes
koledža
1. līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības programma
Apdrošināšana
Apdrošinātājs
Ceturtais profesionālās
kvalifikācijas līmenis
vidējā izglītība

2 gadi

Pilna laika

MĀCĪBU PLĀNS

Kopā

1. semestris

2. semestris

3. semestris

4. semestris

40

320

800

16

4

0

0

6

48

120

3/3 E

8

64

160

4/4 E
4/4
E

4

64

24

8

64

160

4

64

24

8

64

160

1

16

6

2

16

40

4/4 E
1/1
Ie

Mikroekonomika
4
64
Nozares studiju kursi: 36 KP
II. Obligātie
studiju kursi
34
512
Aktuārās
tehnoloăijas
1
16

24

8

64

160

4/4 E

192

64

512

1320

4

6

2

16

40

AngĜu valoda
finansēs

Nodokli un
nodevas
Statistika un
ekonometrija
Tiesību pamati
UzĦēmējdarbības
ekonomika
Lietišėā
komunikācija

4

64

24

8

64

160

1

16

6

2

16

40

6

96

36

12

96

240

2.kurss

Prakse

1.kurss

13

17
1/1 Ie

4/4
E
1/1
Ie
3/3
E

3/3 E

1/1
Ie

1

16

6

2

16

40

2

32

12

4

32

80

2/2 Ie

2

32

12

4

32

80

2/2 Ie

11

0

Prakse

Makroekonomika
Matemātika
ekonomistiem
Zinātniskā darba
organizācija

Patstāvīgais darbs

Vispārizglītojošie studiju kursi: 20 KP
I. Humanitārie,
ekonomiskie un
20
320
120
IT studiju kursi
UzĦēmējdarbības
informātika
3
48
18
Lietišėās angĜu
valodas pamati
4
64
24

Kredītpunkti KP

Pārbaudes darbi

Konsultācijas

Auditorijā

Mācību
priekšmeti

Kredītpunkti

Stundu skaits

Finanses un
kredīts
Grāmatvedība
Saimnieciskās
darbības tehniski
ekonomiskā
analīze

32

12

4

32

80

1

16

6

2

16

40

2

32

12

4

32

80

2/2 Ie
1/1 Ie

UzĦēmējdarbības
loăistikas pamati

1

16

6

2

16

40

Demogrāfija

1

16

6

2

16

40

Tirgzinības*
Apdrošināšanas
teorija*
Apdrošināšanas
riska vadīšana
Sociālā
apdrošināšana
Studiju darbs:
Apdrošināšanas
risku novērtējums
III. Izvēles
studiju kursi

2/2
Ie

2

1/1
Ie

1/1 Ie
2/2
Ie*

2

32

12

4

32

80

3

48

18

6

48

120

2

32

12

4

32

80

2/2 Ie

2

32

12

4

32

80

2/2 Ie

3/3
E*

1/1A
1

Karjeras teorija
Latviešu valoda
Vērtspapīru tirgus

2
2
2
2

IV. Prakse un
kvalifikācijas
darbs

24

0
32
32
32
32

12
12
12
12

4
4
4
4

32
32
32
32

80
80
80
80

0

2
2Ie
2Ie
2Ie

0

0

960

24

Kvalifikācijas darbs
Kvalifikācijas
prakse

8

320

8A

16

640

16 Ie

Kopā:

80

352

324

108

864

3080

20

19

17

* Referāts
Karjeras izaugsmes
koledžas direktore

SaskaĦots:

12

24

2. tabula
IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE
PROGRAMMAS
VEIDS
PROGRAMMU
KOPA
IEGŪSTAMĀ
KVALIFIKĀCIJA
PROFESIONĀLĀS
KVALIFIKĀCIJAS
LĪMENIS
IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA
PROGRAMMAS
ĪSTENOŠANAS
LAIKS
PROFESIONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS IEGUVES
FORMA

Apdrošināšana
Apdrošinātājs
Ceturtais profesionālās
kvalifikācijas līmenis
vidējā izglītība

3 gadi

Nepilna laika
MĀCĪBU PLĀNS
Stundu skaits
Pārbaudes darbi

Patstāvīgais darbs

Kopā

1. semestris

2. semestris

3. semestris

4. semestris

5. semestris

6. semestris

320

120

40

320

800

7

5

4

4

0

0

3

48

18

6

48

120

3/3 E

4

64

24

8

64

160

4

64

24

8

64

160

4

64

24

8

64

160

1

16

6

2

16

40

Auditorijā

Konsultācijas

Kredītpunkti KP

20

Kredītpunkti

Mācību priekšmeti

Karjeras izaugsmes koledža
1. līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības programma

1.kurss

2.kurss

3.kurss

Vispārizglītojošie studiju kursi: 20 KP

Mikroekonomika
4
Nozares studiju kursi: 36 KP
II. Obligātie studiju
kursi
34

64

24

8

64

160

512

192

64

512

1320

Aktuārās tehnoloăijas

1

16

6

2

16

40

AngĜu valoda finansēs

4

64

24

8

64

160

NodokĜi un nodevas
Statistika un
ekonometrija

1

16

6

2

16

40

6

96

36

12

96

240

Tiesību pamati
UzĦēmējdarbības
ekonomika

1

16

6

2

16

40

2

32

12

4

32

80

Lietišėā komunikācija

2

32

12

4

32

80

Finanses un kredīts

2

32

12

4

32

80

Grāmatvedība

1

16

6

2

16

40

13

Prakse

Makroekonomika
Matemātika
ekonomistiem
Zinātniskā darba
organizācija

4/4
E
4/4 E
4/4 E
1/1
Ie
4/4
E

4

5

7

8

10
1/1
Ie

0

4/4
E
1/1 Ie
3/3
E

3/3
E

Prakse

I. Humanitārie,
ekonomiskie un IT
studiju kursi
UzĦēmējdarbības
informātika
Lietišėās angĜu valodas
pamati

1/1 Ie
2/2 Ie
2/2
Ie
2/2
Ie
1/1 Ie

Saimnieciskās darbības
tehniski ekonomiskā
analīze

2

32

12

4

32

80

UzĦēmējdarbības
loăistikas pamati

1

16

6

2

16

40

Demogrāfija

1

16

6

2

16

40

Tirgzinības*

2

32

12

4

32

80

Apdrošināšanas teorija*
Apdrošināšanas riska
vadīšana

3

48

18

6

48

120

2

32

12

4

32

80

Sociālā apdrošināšana
Studiju darbs:
Apdrošināšanas risku
novērtējums
III. Izvēles studiju
kursi
Karjeras teorija
Latviešu valoda
Vērtspapīru tirgus

2

32

12

4

32

80

2/2 Ie
1/1
Ie
1/1
Ie
2/2
Ie*
3/3 E*
2/2
Ie
2/2
Ie
1/1A

1
2
2
2
2

0
32
32
32
32

12
12
12
12

4
4
4
4

32
32
32
32

80
80
80
80

0

2
2Ie
2Ie
2Ie

0

0

0

0

IV. Prakse un
kvalifikācijas darbs

24

960

24

Kvalifikācijas darbs

8

320

Kvalifikācijas prakse

16

640

8A
16
Ie

Kopā:

80

352

324

108

864

3080

11

12

11

12

10

* Referāts
Karjeras izaugsmes
koledžas direktore

SaskaĦots:

Studiju darbs
4.semestrī (pilna laika) un 6. semestrī (nepilna laika) students raksta un aizstāv studiju
darbu. Studiju darbu raksta par noteikto virzienu. Studiju darbā studentam jāizmanto iegūtās
zināšanas un izsaka savu viedokli par iespējamo konfliktu risināšanu, klientu tipiem,
apdrošināšanas risku izpētēšanu, apdrošināšanas kompānijas vai brokeru firmas prestiža
veidošanu. Studiju darba izstrāde palīdz studentam saprast un apkopt iegūtas teorētiskas
zināšanas apdrošināšana un izveidot savu risinājumu par izpētāmo problēmu.

Kvalifikācijas prakse
Prakses laikā students iepazīstas ar prakses uzĦēmumu vai iestādi, ar tajā esošo
informāciju un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas procesu, iesaistās procesa dokumentālajā
noformēšanā un administrēšanā, kā arī veic pētījumus, kas nepieciešami kvalifikācijas darba
izstrādei.
Kvalifikācijas prakses mērėis – dot iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas,
iegūt studiju programmai atbilstošu kompetenci un apgūt praktiskās iemaĦas, kas nepieciešamas
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apdrošināšanas speciālistiem, kā arī dot iespēju studentiem iegūt kvalifikācijas darba izstrādei
nepieciešamos datus un veikt pētniecisko darbu.
Galvenie kvalifikācijas prakses uzdevumi:


iegūt zināšanas par apdrošināšanas sistēmu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas
procesu, apdrošināšanas standartiem, kvalitātes vadību, spēt strādāt patstāvīgi un grupā,
atrast un iegūt nepieciešamo informāciju;



spēt izvēlēties piemērotus apdrošināšanas produktus, līdzekĜus un metodes, lai
atrisinātu praktiskas problēmas;



iegūt nepieciešamās prasmes profesionālās prakses laikā apdrošināšanas organizācijās;



izstrādāt un aizstāvēt kvalifikācijas darbu.

Studiju prakse ir studiju laikā iegūto teorētisko zināšanu integrācija praktiskā darbībā konkrētā
uzĦēmumā/iestādē.
Tās galvenie mērėi ir šādi:
 iepazīties ar prakses norises vietā esošajiem darba drošības noteikumiem, darba gaitā
tos ievērot;
 iepazīties ar kompānijas politiku, mērėiem un uzdevumiem;
 iepazīties ar kompānijas ētikas politiku un noteikumiem;
 iepazīties ar prakses norises vietā esošajiem pasākumiem, kas veikti kompānijas
attīstībai;
 iepazīties ar prakses norises vietā esošo apdrošināšanas pakalpojumu specifiku;
 veikt nepieciešamo apdrošināšanas produktu izpēti;
 piedalīties apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas procesā, atbilstoši prakses vadītāja
uzdevumiem;
 veikt apdrošināšanas līgumu noslēgšanu, atbilstoši uzĦēmumā/iestādē noteiktajām
normām;
 piedalīties apdrošinātāja riska novērtēšanā, atbilstoši prakses vadītāja uzdevumiem;.
 veikt dažādus ar apdrošināšanas pakalpojumiem saistītus darbus, atbilstoši prakses
vadītāja uzdevumiem;
 iekārtot savu darba žurnālu un regulāri to aizpildīt. Darba žurnālā fiksēt savu veikumu,
novērojumus un pārdomas par pieredzēto. Darba žurnāls ir individuālās prakses norises
pamatojums.
Prasības kredītpunktu iegūšanai: nostrādāt noteikto laiku, sagatavot un aizstāvēt prakses
atskaiti.
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Vērtēšanas kritēriji:
1) prakses programmas izpildes pakāpe;
2) prakses atskaites noformējums atbilstoši Karjeras izaugsmes koledžas izvirzītajām
prasībām;
3) prakses prezentēšana, spēja atbildēt uz komisijas uzdotajiem jautājumiem;
4) praktikanta raksturojums (no prakses vietas);
5) prakses atskaites iesniegšanas termiĦa ievērošana.
Kvalifikācijas darbs
Kvalifikācijas darbam ir daudzpusēja nozīme:
1) novērtēt studenta zināšanu dziĜumu vidējā līmeĦa apdrošināšanas speciālista profesijā;
2) pārbaudīt studenta prasmi atrast un izmantot dažādus izziĦas avotus un informācijas
materiālus, kādi būs nepieciešami apdrošināšanas speciālista darbā;
3) sekmēt labāku orientēšanos nozares tiesību pamatos un apdrošināšanas standartos;
4) dot iespēju jaunajiem speciālistiem parādīt savas spējas īsi formulēt galvenos
secinājumus, izteikt loăiskus priekšlikumus.
Kvalifikācijas darbu

students izstrādā patstāvīgi par aktuālu informāciju un

apdrošināšanas tematu studiju pēdējā gadā, darba vadītāja vadībā. Kvalifikācijas darbā students
izmanto prakses vietā iegūto informāciju. Kvalifikācijas darba noformējumam jāatbilst Karjeras
izaugsmes koledžas izvirzītajām prasībām. Kvalifikācijas darba aizstāvēšana ir kvalifikācijas
eksāmena sastāvdaĜa.
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4. PROGRAMMAS APGUVES VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Zināšanu vērtēšanas sistēmu KIK nosaka šādi ārējie un iekšējie reglamentējošie
dokumenti:
LR Augstskolu likums.
MK Noteikumi Nr. 141 (20.03.2001.) “Noteikumi par pirmā līmeĦa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu”.
Koledžas vērtēšanas sistēma tiek reglamentēta ar Karjeras izaugsmes koledžas studiju
rezultātu vērtēšanas nolikumu.
Karjeras izaugsmes koledžā tiek īstenota vienota studējošo studiju programmu apguves
vērtēšanas sistēma atbilstoši vispārējiem augstākās izglītības standartiem un profesijas
standartiem.
Studiju apjomu nosaka kredītpunktu skaits. Kredītpunkti tiek ieskaitīti par katru apgūtu
mācību kursu (arī par kvalifikācijas praksi, kvalifikācijas darbu un kursa darbiem), ja vērtējuma
pārbaudījums ir pozitīvs.
Studējošo zināšanu un prasmju vērtēšana notiek semestra laikā pēc vienas no pārbaudes
vērtējuma pamatformas, kuru kārtošana un forma paredzēta studiju grafikā noteiktajos
termiĦos.
Pārbaudes vērtējuma pamatformas ir:
- eksāmens (vērtējums 10 ballu skalas sistēmā);
- ieskaite (“ieskaitīts” vai “nav ieskaitīts”);
- diferencētā ieskaite (ieskaite ar atzīmi 10 ballu skalas sistēmā).
Eksāmens tiek paredzēts tādos kursos, kuros kredītpunktu skaits ir vismaz 3 kredītpunkti.
Diferencētā ieskaite paredzēta profesionālo priekšmetu apguves vērtēšanai, studiju darbiem,
kvalifikācijas darbam un praksei.
Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi ir šādi:
 vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par
programmas satura apguvi;
 vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips – programmas apguves
vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus. Rakstiskajās pārbaudēs testu forma
pamatā nav pieĜaujama. Testi nedrīkst veidot pārbaudes lielāko (pēc apjoma) un
galveno (pēc satura) daĜu;
 vērtējuma atbilstības princips – pārbaudes darbos studējošajiem tiek dota iespēja
apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un
zinātnisko atziĦu lietošanas prasmi.
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Studiju programmas apguvi vērtē:


mācību priekšmetos – atbilstošā mācību priekšmeta pasniedzējs;



kursa darbus un prakses norisi – koledžā izveidotā kursa darbu aizstāvēšanas komisija,
kuras sastāvā ir ne mazāk kā 3 koledžas akadēmiskā personāla pārstāvji, no kuriem 1 ir
komisijas priekšsēdētājs ar vismaz maăistra grādu atbilstošajā nozarē un 2 ir komisijas
locekĜi, kuri ir kompetenti izskatāmajos jautājumos un kuru izglītības līmenis ir ne
zemāks kā 2.pakāpes augstākās izglītības līmenis;



kvalifikācijas darbu – koledžā izveidotā kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisija,
kuras sastāvā ir ne mazāk kā 3 koledžas akadēmiskā personāla pārstāvji, no kuriem 1 ir
komisijas priekšsēdētājs un 2 ir komisijas locekĜi ar vismaz maăistra grādu atbilstošajā
nozarē, un 1 darba devēju pārstāvis, kurš ir kompetents izskatāmajos jautājumos, kā arī
viĦa izglītības līmenis ir ne zemāks kā 2.pakāpes augstākās izglītības līmenis.
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5. STUDIJU PROGRAMMAS “APDROŠINĀŠANA” PRAKTISKĀ
ĪSTENOŠANA
Studiju programmas praktisko realizāciju nosaka LR Augstskolu likums, Nolikums par
studijām un pārbaudījumu kārtību koledžā,Nolikums par kvalifikācijas prakses organizēšanu,
Kvalifikācijas prakses organizācijas noteikumi
Studiju programmas realizācijā galvenokārt ir iesaistīts KIK akadēmiskais personāls .
Klātienes nodarbībās docētāji ir paredzējuši daudzveidīgas satura apguves formasdiskusijas, projektu prezentēšanu, lomu spēles, simulācijas, situācijanalīzi u.c. Klātienes
nodarbību laikā vienmēr tiek respektēts un izzināts studējošo viedoklis, viĦu personiskā un darba
pieredze, tādējādi veicinot akadēmiskā personāla un studējošo saskarsmi, savstarpējo cieĦu un
sapratni.
Studējošajiem tiek nodrošinātas arī regulāras docētāju individuālās konsultācijas gan
klātienē, gan pa e-pastu, gan pa tālruni, kuru laikā studējošajiem ir iespēja saĦemt atbildes uz
viĦus interesējošiem jautājumiem.
Studiju kursos liela uzmanība veltīta jaunāko informācijas tehnoloăiju apgūšanai:
studējošie izmanto KIK datu bāzes, veic dokumentu tekstu analīzi. Docētāji praktiskajās
nodarbībās izmanto audiovizuālos līdzekĜus un multimediju prezentācijas, tādējādi padarot kursu
saturu uztveramāku un saprotamāku.
Nozīmīga KIK studiju programmas sastāvdaĜa ir prakse, kurā dominē studējošā personīgās
atbildības princips. Prakses mērėis ir nostiprināt un papildināt studiju laikā iegūtās kompetences,
kas saistītas kā ar profesionālo pilnveidi, tā arī ar personības attīstību.
Prakses vietu students izvēlas patstāvīgi, vairumā gadījumu tā ir iestāde vai uzĦēmums,
kurā studējošais strādā. Ja prakses vietas izvēle studējošajam sagādā grūtības, KIK piedāvā
prakses iespējas partnerinstitūcijās. Jau kopš 2005. gada KIK ir izveidojusies laba sadarbība ar
vairākām prakses organizācijām, piemēram, Apdrošināšanas brokeru asociācija, AAS
“Baltikums Dzīvība”, Apdrošināšanas Serviss-Brokeri, SIA, SIA “Inko brokeri”, ERGO Latvija
AA/S, ISVA Brokers SIA.
Prakses laikā studējošie, risinot speciāli sagatavotus prakses uzdevumus, veic praktisku
pētījumu savā prakses uzĦēmumā vai iestādē, vienlaikus atlasot un uzkrājot materiālus
kvalifikācijas darbam. Prakses noslēgumā paredzēta mutiska prakses atskaites aizstāvēšana
klātienē.
Datora kā studiju atbalsta līdzekĜa funkcija izpaužas šādi:
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1. Izmantojot individuālu Internet pieslēgumu, studējošajiem ir iespēja izmantot KIK mājas
lapā (www.kik-info.lv) ietverto informāciju (aktualitātes, studiju grafiks utt.).
2. Izmantojot e-pastu, studējošajam ir iespējas saĦemt informāciju par studiju procesa saturisko
un formālo organizāciju.
3. Izmantojot individuālu paroli, studējošajiem ir piekĜuve elektroniskajam studiju kursam.
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6. PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
Apdrošināšanas speciālists ir Ĝoti pieprasīta profesija. Tādi darbinieki ir nepieciešami
katrā apdrošināšanas kompānijā.
Pēc programmas beigšanas šis speciālists var strādāt valsts iestādēs (Valsts Kasē, Latvijas
Bankā, Valsts IeĦēmumu dienestā,) vai privātajos uzĦēmumos – kredītiestādēs, apdrošināšanas
un

brokeru

kompānijās,

ieguldījumu

sabiedrības

vai

citās

uzĦēmējsabiedrībās

par

apdrošināšanātāju vai vadīt nodaĜu. Līdz ar to programmas absolventi būs konkuretspējīgi
vienmēr.
Programmas īstenošanas laikā ir izveidoti kontakti ar vairākām minētajām iestādēm, kuras
gaida koledžas absolventus, dažas no tām vēlas pieĦemt darbā otrā kursa studentus jau tagad.
Nākamajos gados koledža plāno attīstīt programmu, paplašinot kontaktus ar darba devējiem.
Priekšrocības ir valsts iestādēm, kurās ir paredzēts algas palielinājums, līdz ar ko darbs valsts
iestādēs būs prestižs.
Attīstoties finanšu instrumentu tirgum, apdrošinātājs tiks pieprasīts arī citās finanšu
kompānijās – brokeru un apdrošināšanas firmās, investīciju un ieguldījumu fondu sabiedrībās, ar
kurām ir plānots veikt sadarbību.
Attīstot studiju programmu, koledža plāno veikt sadarbību ar citām augstskolām par
studentu apmaiĦu un iespējām turpināt mācīties augstākā līmeĦa programmās. Līdz ar ko
koledžā notiek Karjeras centra izveide, tas dibinās jaunus kontaktus un veiks studiju programmu
salīdzinājumu. Priekšroka ir tieši valsts augstskolām, kuras īsteno līdzīgas 2.līmeĦa augstākās
izglītības programmas – Latvijas Universitāte.
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6.1. Studiju programmas “Apdrošināšana” atbilstība valsts profesionālās
augstākās izglītības standartam un profesijas standartam
Licencējamā studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada
20.marta noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par valsts 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
standartu”. Ievēroti gan profesijas standartā noteiktie profesionālās augstākās izglītības
programmu stratēăiskie mērėi, gan obligātais saturs, kas jāietver programmā. Programmas un
mācību kursa apjoms noteikts kredītpunktos. Studiju programmas satura atbilstība pirmā līmeĦa
profesionālās augstākās izglītības standartam ir parādīta 3.tabulā.
3.tabula
Studiju programmas satura atbilstība pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
standartam
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
Studiju programmas saturs
standarta prasības
1. Programmā jābūt šādām pamatdaĜām:
1.1. mācību kursi
Mācību kursi 56 KP
Mācību prakses ārpus izglītības iestādes
1.2. kvalifikācijas prakse ārpus koledžas
(4./6.sem.- pilna/nepilna laika, 8 KP)
1.3. kvalifikācijas darbs
Kvalifikācijas darbs 16 KP
2. Mācību kursu obligātais saturs:
2.1. vispārizglītojošiem mācību kursiem
Izglītības līmeĦa priekšmeti*
2.2. nozares mācību kursiem
2.2.1. obligātie mācību kursi
Profila priekšmeti
2.2.2. izvēles mācību kursi
Profila priekšmeti
2.2.3. konkrētas profesijas mācību kursi
Specializācijas priekšmeti
3. Programmas apjomam jābūt no 80 – 120 KP
Programmas apjoms ir 80 KP
4.Programmas pamatdaĜu un mācību kursu
apjomam jābūt šādam:
4.1. mācību kursi – minimums 56 KP, bet
nepārsniedzot 75% no programmas kopējā
apjoma:

Mācību kursu apjoms ir – 56 KP

4.1.1.vispārizglītojošie mācību kursi –
Vispārizglītojošo mācību kursu apjoms ir 20
minimums 20 KP
KP
4.1.2. nozares mācību kursi – minimums 36
Nozares mācību kursu apjoms ir 36 KP
KP
4.2. kvalifikācijas prakses – minimums 16 KP
Kvalifikācijas prakses apjoms ir 16 KP
4.3. kvalifikācijas darbs – minimums 8 KP
Kvalifikācijas darba apjoms ir 8 KP
5. Studējošo patstāvīgā darba apjomam jābūt
Studējošo patstāvīgā darba apjoms ir 39% no
35 – 40 % no mācību kursu kopējā apjoma
mācību kursu kopējā apjoma
6. Studiju programma jāizstrādā atbilstoši
Studiju programma izstrādāta atbilstoši
profesijas standartam
profesijas standartam
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Studiju programma “Apdrošināšana” ir izstrādāta un tiek realizēta atbilstoši pirmā līmeĦa
profesionālās augstākās izglītības standartam, kas izdots saskaĦā ar Izglītības likumu;
4. profesionālās kvalifikācijas līmeĦa profesijas “Apdrošinātājs” standartam, kas apstiprināts ar
Izglītības un zinātnes ministrijas 2002.gada 25.septembra rīkojumu Nr.524. Kods un kārtas Nr.
PS 0117 .
Programma veidota, Ħemot vērā izstrādāto valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības standartu finanšu nozarē, nozares attīstību un darba tirgus pieprasījumu Latvijā un
Eiropā. Programmas izstrādes procesā tika veiktas konsultācijas ar brokeriem, banku un
apdrošināšanas speciālistiem, kuri apstiprināja, ka licencētās programmas specializācijas
priekšmetu apjoms un saturs atbilst prasībām, lai programmas absolventi varētu brīvi un droši
strādāt finanšu sfērā vidējā līmeĦa amatā.
Programma ir veidota uz akreditētās trīsgadīgās Latvijas Universitātes Ekonomikas
fakultātes studiju programmas “Finanses un kredīts” bāzes, lai nodrošinātu studentiem iespēju
turpināt studijas LU Ekonomikas fakultātē. Tas nozīmē, ka izstrādātā programma atbilstošā
apjomā satur visus studiju kursus, kas iekĜauti “Finanses un kredīts” vai “Finanšu informācijas
tehnoloăija” studiju programmas pirmajā studiju gadā.
Studiju programma ietver apdrošināšanas speciālista standartā norādīto zināšanu
apguvei nepieciešamos studiju kursus. Zināšanas, kuras norādītas kā nepieciešamas pielietošanas
līmenī, apgūstamas A un B daĜā, zināšanas izpratnes līmenī students lielākoties var apgūt studiju
programmas B daĜā, savukārt C daĜā iesējams apgūt kursus, kas studējošajiem nepieciešami
priekšstata līmenī. Visi akreditējamās programmas kursi sekmē valsts valodas apguvi.
4. tabula
Studiju programmā ietverto studiju kursu atbilstība apdrošinātāja standarta prasībām
Profesijas
standartā
paredzētās zināšanas

Apguvei paredzētais studiju kurss

Matemātika
Makroekonomika
Mikroekonomika
Apdrošiunāšanas sistēma
Latvijā
Apdrošināšana (atsevišėi
apdrošināšanas veidi)
Sociālā apdrošināšana
Apdrošināšanas riska
vadīšana
UzĦēmējdarbības
informātika
Ekonomiskā statistika
Saimnieciskās darbības
tehniski-ekonomiskā analīze
Grāmatvedība

Matemātika ekonomistiem
Makroekonomika
Mikroekonomika
Apdrošināšanas teorija

+
+

Apdrošināšanas teorija

+

B

+

B
B

Sociālā apdrošināšana
Apdrošināšanas riska vadīšana

Priek
šstats

Izpra
tne

Pielieto
šana

+

+
+
+

+

UzĦēmējdarbības informātika
Statistika un ekonometrija
Saimnieciskās darbības tehniski ekonomiskā
analīze
Grāmatvedība
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+
+

+
+

+

+

Studiju
program
mas daĜa
A
A
A
B

B
B
B

+
B

UzĦēmējdarbības loăistikas
pamati
NodokĜi un nodevas
Demogrāfija
Tirgzinība
Datormācība
Lietišėā komunikācija
Tiesību pamati
Svešvalodu zināšanas

UzĦēmējdarbības loăistikas pamati
NodokĜi un nodevas
Demogrāfija
Tirgzinības
UzĦēmējdarbības informātika, Aktuārās
tehnoloăijas
Lietišėā komunikācija
Tiesību pamati
Lietišėās angĜu valodas pamati, AngĜu
valoda finansēs

+

B
+

+

+
+

+

B
B
B
A,B

+

B
B
A,B

+

+
+
+

6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem
gadiem
Studiju programmas apguve nodrošina vispusīgu zināšanu un prasmju apguvi, īpašu
uzmanību pievēršot profesionālo priekšmetu apguvei, tādā veidā nodrošinot speciālistu
konkurētspēju atbilstoši sagaidāmajām darba tirgus prasībām.
Tā kā studiju programmas realizācija uzsākta tikai 2008./2009. studiju gadā, tika aptaujāti
studentu esošie darba devēji (apdrošināšanas kompānijas, bankas, investīciju ieguldījumu fondi
un privātie uzĦēmēji) un darba devēji, kuri sadarbojas ar koledžu un vēlas Ħemt darbā KIK
absolventus (Valsts sociālās apdrošināšanas aăentūra, bankas, apdrošināšanas kompānijas u.c.).
Aptaujātie uzĦēmumu pārstāvji uzskata, ka apdrošinātāji speciālisti ir Ĝoti pieprasīti,
neatkarīgi no uzĦēmuma darbības specifikas. Pieprasījums pēc kvalificētiem finanšu analītiėiem
ir gan Latvijas, gan visā ES darba tirgū.
Darba devēji atbildēja, ka galvenās prasības, pēc kurām tiek veikta pretendentu atlase,
ir šādas praktiskās iemaĦas:
 reālās ekonomiskās situācijas izpratne;
 apdrošināšanu pakalpojumu izpratne un spēja izvēlēties uzĦēmumam vispiemērotāko
pakalpojumu;
 prasme analizēt apdrošināšanu dokumentāciju un izdarīt secinājumus;
 prasme veikt statistisko apkopojumu un izdarīt secinājumus;
 prasme novērtēt komercdarbības un apdrošināšanu riskus;
 izpratne risku modelēšanā un prognozēšanā;
 prasme orientēties uzĦēmuma politikā.
85% darba devēju atbildēja, ka viĦiem nepieciešami darbinieki tikai ar augstāko izglītību,
60% atbildēja, ka ir ieinteresēti pieĦemt darbā speciālistus apdrošināšanā tieši ar profesionālo
augstāko izglītību.
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Visi mācību programmā iekĜautie studiju priekšmeti darba devējiem liekas svarīgi, bet par
visnepieciešamākajiem tika atzīti šādi studiju kursi:
 apdrošināšanas teorija;
 apdrošināšanas riski;
 matemātika ekonomistiem.
Anketas paraugs redzams 9. pielikumā.
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7. STUDĒJOŠIE
7.1. Studējošo skaits programmā
Karjeras izaugsmes koledža studijām pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības
programmās uzĦem personas ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību.
Pašreizējā attīstības posmā Karjeras izaugsmes koledža vēl nevar rīkot atestātu vai
centralizēto eksāmenu sertifikātu konkursu, līdz ar to reflektantus ieskaita pēc pārrunām, Ħemot
vērā atestāta par vidējo izglītību vidējo atzīmi. Reflektantu uzĦemšanu nosaka imatrikulācijas
noteikumi katram mācību gadam.
Izskatot reflektantu dokumentus par iepriekšējo izglītību, priekšrocības ir tiem
reflektantiem, kuriem ir nokārtoti centralizētie eksāmeni latviešu valodā un matemātikā vai gada
atzīme minēto priekšmetu apguvē ir augstāka.
Reflektantu, kuri piesakās uz studiju programmu “Apdrošināšana”, dokumentos īpašu
uzmanību pievērš matemātisko priekšmetu (algebra, ăeometrija utt.) atzīmei vai centralizētā
eksāmena sertifikāta līmenim, jo zems zināšanu līmenis matemātikā apgrūtinās finanšu
priekšmetu apguvi. Ir vērojama tendence, ka uz pilna laika studijām pretendē pārsvarā
divdesmitgadīgi jaunieši, kuri ir tikko beiguši vispārējās vidējās izglītības iestādes.
Uz nepilna laika studijām pretendē vairāk pieaugušie, jau strādājoši cilvēki ar vidējo
profesionālo izglītību ekonomista specialitātē.
2008./2009.mācību gada sākumā programmā “Apdrošināšana” ir 1 grupa: nepilna laika
1.kursa sestdienas grupa – 8 cilvēki. Visi studējošie ir ieguvuši vispārējo vidējo izglītību Latvijā
laikā no 2000.gada līdz šim gadam.
Karjeras izaugsmes koledžā, plānojot studiju procesu turpmākajiem 6 gadiem (2008.2014.), programmā “Apdrošināšana” tiek prognozēts šāds studējošo skaita pieaugums:
Studējošo skaita pieaugums pa gadiem

5. tabula

2008./2009

2009./2010

2010./2011

2011./2012.

2012./2013

2013./2014

Pilna l.

-

15

20

20

25

25

Nepilna l.

15

20

25

25

30

30

Analizējot programmās, kas tiek īstenotas koledžā, eksmatrikulēto studentu problēmas
(studentu un pedagogu aptaujas u.c.), būtiskākie iemesli, kas noved pie studentu atskaitīšanas, ir:
1) zemais zināšanu līmenis eksaktajos mācību priekšmetos, īpaši augstākajā matemātikā;
2) zemais zināšanu līmenis latviešu valodā (krieviski runājošiem studentiem), kas
apgrūtina profesionālo terminu dziĜu izpratni;
3) uzskats, ka privātajās mācību izglītības iestādēs viegli mācīties;
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4) lekciju un semināru neapmeklēšana, jo īpaši pirms sesijas.
Ir arī citas problēmas, kas atkarīgas no studentu vecuma.
Studentiem, kas dzimuši 1982.gadā un vēlāk, ir šādas problēmas:
 slikti orientējas apkārtējā vidē un situācijā valstī;
 nav apguvuši augstāko matemātiku;
 studenti neprot analizēt, izteikt savu viedokli un pamatot to;
 neprot rakstīt kursa darbus un veikt pētījumus;
 neprot mācīties patstāvīgi, bet gaida, ka pasniedzējs visu izdarīs viĦu vietā.
Studentiem, kas dzimuši pirms 1982.gada, ir šādas problēmas:
 ir grūti atkal iesaistīties mācību procesā, t.i., klausīties lekcijas, bibliotēkā lasīt zinātnisko
literatūru, pildīt kontroldarbus utt.;
 ir aizmirsta augstākā matemātika un svešvalodas;
 mācoties kopā ar studentiem, kas tikko beiguši vidusskolu, jūtas neērti.
Lai samazinātu eksmatrikulēto skaitu un palīdzētu studentiem pārvarēt minētās
problēmas, koledža apĦemas:
1) organizēt sagatavošanas kursus matemātikā un latviešu valodā;
2) iepazīstināt studentus ar ekonomisko situāciju valstī, organizējot speciālistu un uzĦēmēju
vadītus seminārus;
3) attīstīt studentu analītisko domāšanu, apmācības procesā samazinot testveida pārbaudes
un iesaistot studentus analītiskā darbībā;
4) atvērt Karjeras centru, piedāvājot studentiem psiholoăiskus treniĦus;
5) organizēt kopīgus ārpus studiju pasākumus.

7.2. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidē
Studenti piedalās koledžas darba pilnveidošanā, izsakot savas vēlmes, iesaistās koledžas
atribūtikas izveidē (logotipa, karoga utt. veidošana). Koledžā ir izveidota neatkarīgā institūcija –
Pašpārvalde, kuras pārstāvji piedalās arī koledžas Padomes sēdēs.
Katra semestra noslēgumā koledža veic studentu aptauju, to analizē. Anketas paraugs
skatāms 10. pielikumā.
Studenti no mācību stundām brīvajā laikā var strādāt datorklasē, lai izpildītu mājas darbus
vai iegūtu papildus informāciju internetā.
Izsakot vēlmi organizēt pasākumus ārpus mācību procesa, izvērtējot piedāvājumu,
koledžas vadība bieži atbalsta studentus.
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8. PROGRAMMĀ NODARBINĀTĀ AKADĒMISKĀ
PERSONĀLA IZVĒRTĒJUMS
Studiju programmas „Apdrošināšana” kvalitatīvas apguves procesu nodrošina KIK
akadēmiskais personāls un kursu pasniedzēji. Mācībspēku profesionālo sagatavotību darbam ar
studējošajiem nosaka:
 atbilstoša izglītība un kvalifikācija;
 kompetences, kas nepieciešamas darbā ar studentiem un pieaugušajiem;
 izpratne par docējamā kursa saturu;
 prasme veidot atgriezenisko saikni, kura sniedz nepieciešamo informāciju par studējošo
zināšanām, prasmēm un iemaĦām.

8.1. Akadēmiskā personāla skaits
Karjeras izaugsmes koledžā mācību programmas īstenošanā strādā augsti kvalificēti
pasniedzēji. Pasniedzēju pamatsastāvā pastāvīgi parādās jauni darbinieki, kuri nodrošina mācību
zinātniskumu.
Kopējais apdrošināšanas programmas apguvē paredzētais akadēmiskā personāla skaits –
15 cilvēki:
lektori - 12;
vieslektori - 3.
Ārštata pasniedzēju pakalpojumi ir nepieciešami tāpēc, ka ir specializācijas studiju kursi ar
nelielu stundu skaitu. Par ārštata pasniedzējiem pārsvarā strādā pasniedzēji no citām augstskolām
vai speciālisti praktiėi.
Koledžā profesionālo priekšmetu pasniegšanā uzsvars ir tieši uz pedagoga praktisko
pieredzi, nevis iegūtais grāds, tāpēc, pieĦemot pedagogu darbā, galvenā prasība ir praktiskā
pieredze pasniedzamā kursa jautājumos. Arvien lielāka vērība tiek pievērsta arī iepriekšējai
pieredzei, publikācijām un atsauksmēm no iepriekšējiem darba devējiem.
Pasniedzējiem, kuri pasniedz profesionālos priekšmetus, pārsvarā ir augstākā profesionālā
izglītība un praktiskā darba pieredze profesijā, vairākiem pedagogiem ir iegūts maăistra grāds
specialitātē, vienam ir doktora grāds un trīs studē doktorantūrā pēdējos kursos.
Daudziem pasniedzējiem ir iegūta pat otra augstākā izglītība (skat. 1. attēlu un 6. tab.).
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6.tabula
Akadēmiskā personāla saraksts
Nr.

Priekšmets

Vārds , uzvārds

Zin. grāds

1.

UzĦēmējdarbības informātika

O. Dementjeva

2.

Lietišėās angĜu valodas pamati

N. Polianoviča

3.

Makroekonomika

V. Dubnovs

Mg. paed.,
doktorante LU
Studijas Mg
philol., augst,
izgl., oec
Dr.phd.

4.

Matemātika ekonomistiem

L. Abramova

Mg. paed.

5.

Zinātniskā darba organizācija

I. Ratinīka

6.

Mikroekonomika

K.Kuzina

Mg. philol.
doktorante LU
Mg oec

7.

Aktuārās tehnoloăijas

V. Tihonenko

8.

AngĜu valoda finansēs

N. Polianoviča

9.

NodokĜi un nodevas

N. Sāre

10. Statistika un ekonometrija

K.Kuzina

Mg.soc, augst.
ekonom. izgl.
Studijas Mg
philol., augst.
human..izgl.,
oec.
Mg oec., augst,
izgl., oec, augst
izgl ties.zin.
Mg oec.

11. Tiesību pamati

O. Panfilova

Mg oec.

12. UzĦēmējdarbības ekonomika

I. Kulakova

Mg.sc.soc.

13. Lietišėā komunikācija

M. KuĜika

Mg oec

14. Finanses un kredīts

J. Jurăeviča

Mg oec

15. Grāmatvedība

N. Sāre

16. Saimnieciskās darbības tehniski

N. Sāre

Mg oec , augst,
izgl., oec.
Mg.oec, augst,
izgl., oec.

ekonomiskā analīze
17. UzĦēmējdarbības loăistikas pamati

A. Bahmanova

18. Demogrāfija

J. Kuzina

Mg.oec.,
Doktorante
LLU EF
Mg. oec.

19. Tirgzinības

I. Kulakova

Mg.sc.soc

20. Apdrošināšanas teorija

E. Vēveris

Studijas sab.
attiec Mg.,
Mg.oec.

21. Apdrošināšanas risku vadīšana

E. Vēveris

Studijas sab.
attiec Mg.,
Mg.oec.
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22. Sociālā apdrošināšana

E. Vēveris

Studijas sab.
attiec Mg.,
Mg.oec.

23. Karjeras teorija

A. Andrejeva

Mg. psych.
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I. Ratinīka

Mg. philol.
doktorante LU
Mg.oec.,
Doktorante
LLU EF

Latviešu valoda

25. Vērtspapīru tirgus

A. Bahmanova

Koledžas pedagogu skaits ar otru augstāko izglītību
Jurisprudencē

2

Datorzinības

2

Sabiedriskās
attiecības

1

Psiholoăija

1

Vadībzinības

2

Pedagoăijā

1

1.attēls
Katra semestra beigās tiek veikta akadēmiskā personāla aptauja un tās analīze. Aptaujas
anketas paraugs ir 11. pielikumā.

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība KIK mērėu un uzdevumu
īstenošanai
Vairākiem programmas pasniedzējiem ir iegūti kvalifikāciju un zināšanu līmeni
apliecinoši sertifikāti. Pasniedzēji pastāvīgi ceĜ savu kvalifikāciju, apmeklējot specializētus
seminārus un kursus, piedalās profesionālajās konferencēs un nodarbojas ar metodisko līdzekĜu
izstrādi.
Koledžas vadība pārzina katra pasniedzēja darba pieredzi, profesionālo kompetenci un
stiprās puses. Koledžas vadība atbalsta savus pasniedzējus kvalifikācijas paaugstināšanā, daĜēji
vai pilnīgi kompensējot mācību maksu. 2008.gada sākumā pasniedzēji, kuriem nav pedagoăiskās
izglītības, apmeklēja “Augstskolas didaktikas kursus” Latvijas Universitātē, katram kompensējot
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50% no mācību maksas. Katram pasniedzējam, kurš piedalās zinātniskajā konferencē, pārstāvot
koledžu, pilnīgi tiek kompensēta dalības maksa.
Koledžā regulāri notiek pasniedzēju un Ekonomikas nodaĜas sanāksmes, kurās tiek
risināti dažādi ar pedagoăiju un specializācijas priekšmetiem saistīti jautājumi, kā arī notiek
kursos un semināros iegūtās informācijas apmaiĦa.
Lai veidotu labvēlīgu darba atmosfēru un tolerantas attiecības, koledža saviem
darbiniekiem rīko dažādus pasākumus. Arī uz studentu pasākumiem jāaicina pasniedzēji,
pasākumu organizēšanā un vadīšanā iesaistot abas puses.
Koledžas plānos ir nokomplektēt pastāvīgu, augsti profesionālu kolektīvu un organizēt
vairāk pasākumu, kuros pedagogi brīvā atmosfērā varētu kontaktēties un apspriest aktuālus
jautājumus.
Koledžas akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas dotas 7.tabulā un 12.pielikumā.
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Koledžas akadēmiskais personāls

Amats

Vārds,
uzvārds

Izglītība

Grāds,
kvalifikācija
Maăistra grāds
2.līmeĦa augstākā
izglītība

Nozare

Programmas Katerina
direktore,
Kuzina
studiju daĜas
vadītāja,
lektors

Maăistra grāds

vadībzinātne

Lektors

3.kursa doktorante
Maăistra grāds
Bakalaura grāds

pedagoăija

Direktore,
lektors

Marina
KuĜika

Olga
Dementjeva

vadībzinātne
psiholoăija

datorzinības
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7.tabula

Publikācijas,
projekti, kursi

Darba pieredze

Pasniedzamie mācību
priekšmeti

Piedalīšanās
projektā:
„Profesionālās
izglītības
pieejamības
uzlabošana
invalīdiem Zemgales
reăionā”;
piedalīšanās
konferencēs;
pētījumi darba tirgū
un karjerā.
.
Psiholoğijas kursi
„Atvērtā
universitāte”.

no 2005.g. profesionālās
skolas SKPV direktore
no 1994.g. profesionālās
skolas „Vidzeme”
direktore;
vadības zinību un ētikas
pasniedzēja.

Lietišėā komunikācija

SKPV pasniedzēja;
SIA „JUKOM”
menedžere.

Mikroekonomika
Risku teorija
Statistika un
ekonometrija
Demogrāfija

Datoru dizaina kursi
„Corell Draw 9”;
projektu vadīšana:
„Profesionālās izgl.
pieejamības

no 2005.g. profesionālās
skolas SKPV direktore
no 1998.g. datorzinātĦu
skolotāja.

UzĦēmējdarbības
informātika

Lektors

Natālija Sāre

Maăistra grāds
Profesionālā
bakalaura grāds

ekonomika
tiesību zinātne

Lektors

Inga
Kulakova

Maăistra grāds

izglītība
(sociālās
zinības)
pedagoăija

Lektors

Jekaterina
Jurăeviča

Maăistra grāds

vadībzinātne
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uzlabošana
invalīdiem Zemgales
reăionā”;
piedalīšanās
konferencēs;
pētījumi izglītībā;
mācību līdzeklis
„Operētājsistēmas.”
IeM sertifikāts „Par
tiesībām veikt
revīzijas”;
Valsts
administrāciju
skolas kursi;
Zvērināto revidentu
kursi „Revīzija”;
piedalīšanās
konferencēs.
Specializācijas kursi.

Piedalīšanās
projektā:
„Daugavpils
industriālās zonas
attīstība”;
kvalifikācijas
celšanas kursi un
semināri;
ap 5 publikācijas;
2 mācību līdzekĜi.

no 1999.g. grāmatvede
privātajos uzĦēmumos;
no 2004.g. IeM eksperte
grāmatvedības
jautājumos;
no 2006.g.
grāmatvedības un
nodokĜu teorijas
pasniedzēja
profesionālajā skolā.
Biznesa ekonomikas
pasniedzēja vairākās
vidusskolās.

NodokĜi un nodevas
Grāmatvedība
Saimnieciskās
darbības tehniski
ekonomiskā analīze

Darbs komercbankā,
privātuzĦēmumu
vadītāja.

Finanses un kredīts

UzĦēmējdarbības
ekonomika
Tirgzinības

Lektors

Ludmila
Abramova

Maăistra grāds

lietišėā
matemātika

ECDL Eiropas
prasmes sertifikāts

Matemātikas
pasniedzēja

Matemātika
ekonomistiem

Lektors

Nadežda
Polianoviča

Studijas
maăistrantūrā

LU MVF un Pearson
Longman
konference lietišėajā
valodniecībā;
Latvikon, SIA –
Grāmatvedības
uzskaite;
RTU
UzĦēmējdarbības
grāmatvedības kursi.
kopš 1970.g.
piedalās
matemātiskās
modelēšanas
projektos;
ap 30 zinātnes
publikācijām,
mācību līdzekĜiem
un metodiskiem
darbiem.
Kursi “Ievads
Eiropas Savienības
tiesībās”;
2 mācību līdzekĜi
juridiskajā jomā.

SIA LIBRA-1 tulkotāja
PrivātuzĦēmumā
tulkotāja.

Lietišėā angĜu valoda
AngĜu valoda finansēs

Bakalaura grāds

AngĜu
filoloăija un
metodoloăija
humanitārās
zinātnes
ekonomika

vairāk par 40 gadiem ir
matemātikas pasniedzējs
Maskavas universitātēs
un privātajos licejos.

Mikroekonomika
(semināri)
Makroekonomika
(semināri)

no 2007.g. bankas
Paritate auditore,
no 2002.g. VID
inspektore.

Tiesību pamati

Bakalaura grāds

Lektors

Vladimirs
Dubnovs

Doktora grāds
Maăistra grāds

fizika un
matemātika

Lektors

Oksana
Panfilova

Maăistra grāds
Inženiera
kvalifikācija

ekonomika
jurisprudence
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Lektore

Lektors

AĜona
Bahmanova

Iveta Ratinīka

Studijas
doktorantūrā
Maăistra grāds

ekonomika

Doktora studijas
LU, ematrikulēta kā
studijas beigusi.
Maăistra grāds
baltu filoloğijā
Bakalaura grāds

latviešu
filoloăija
(latviešu
literatūra)

ekonomika
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Praktisko treniĦu
organizēšana un
vadība.
Konferenču
materiāli.

Publikācijas
atbilstošajā
zinātĦu nozarē.
Raksti recenzētos
izdevumos.
Populārzinātniskas
publikācijas,
recenzijas,
intervijas.
Radošās
publikācijas.
Bakalaura un
maăistra darbu
vadīšana.

2004.g. augusts –
šobrīd AS „Dienvidu
tilts” Projekta vadītāja
palīgs.
„Nelda Stratēăiskā
mārketinga
menedžere.
„Avers centrs Key
Account nodaĜa,
mārketinga nodaĜa.
tirdzniecības markas
menedžere, reklāmas
menedžere.

Dažādu rakstu un
recenziju autore
Pētnieciskā darba
pieredze – zinātniskā
līdzstrādniece
RēzeknesAugstskolass
Humanitāro un juridisko
zinātĦu fakultātes
lektore, Baltu filoloăijas
pētnieciskā centra
vadītāja un sabiedrisko
attiecību nodaĜas
speciāliste.

Vērtspapīru tirgus
Apdrošināšanas veidi
UzĦēmējdarbības
loğistikas pamati

Latviešu valoda
Zinātniskā darba
organizācija

Vieslekt.

Vitālijs
Tihonenko

Maăistra grāds
Bakalaurs

polit. zinātnes
datorzinības
(vadībzinātne)

Kursi “Pedagoăijas
didaktika”;
ECDL sertifikāts;
4 mācību līdzekĜi
datorzinību jomā.

Datorzinību pasniedzējs;
prakse privātajā sfērā.

Aktuārās tehnoloğijas

Vieslekt.

Alla
Andrejeva

Maăistra grāds

Psiholoăija

Specializācijas kursi

Vairāku gadu patstāvīga
psiholoăijas prakse.

Lietišėā komunikācija
Karjeras teorija

Vieslekt.

Ervins
Vēveris

Maăistra grāds
Maăistra grāds
(šobrīd mācās)

vadībzinātne
sabiedriskās
attiecības

Specializētie kursi
apdrošināšanas
jomā;
mācību līdzeklis
“Apdrošināšanas
pamati.”

lielāko apdrošināšanas
kompāniju speciālists;
apdrošināšanas
kompānijas nodaĜas
vadītājs.

Apdrošināšanas teorija
Apdrošināšanas risku
vadība
Sociālā apdrošināšana
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8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības
politika nākamajiem sešiem gadiem
Programmas akadēmiskā personāla atlasi un izvēli nosaka “ Nolikums par akadēmiskajiem
un administratīvajiem amatiem koledžā”, kurā definēti akadēmiskā personāla atlases kritēriji.
Vienu reizi divas mēnešos docētājiem tiek organizēta pedagoăiskā sēde, kurā tiek
apspriestiiepriekšējā semestra rezultāti, studējošo atsauksmes par studiju procesa un pasniedzēju
darba kvalitāti.
KIK realizē arī akadēmiskā personāla kvalifikācijas pilnveides politiku:
 3 programmā iesaistītie docētāji studē doktorantūrā;
 pasniedzēji, kam nav pedagoăiskās izglītības, apmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas
kursus.
Karjeras izaugsmes koledžā akadēmiskais personāls ir nesen nokomplektēts, un daudz ir
gados jaunu pasniedzēju, tāpēc īpaši liela uzmanība tiek veltīta docētāju atlasei, apmācībai un
attīstībai. Šis darbs iekĜauj vairākus pasākumus. Mācībspēku kvalifikācija tiek vērtēta, balstoties
uz šādiem zinātniskās un pedagoăiskās kvalifikācijas un organizatoriskās kompetences
kritērijiem:
1) referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs,
2) ES finansētu pētījumu projektu vadība vai izpilde,
3) zinātnisko līgumdarbu vadība vai līdzdalība to īstenošanā,
4) studiju programmu izstrāde un vadība.
Slēdzot darba līgumu ar mācībspēkiem no citām organizācijām, priekšroka tiek dota
pretendentiem ar augstāku zinātnisko kvalifikāciju un lielāku praktisko pieredzi.
Jautājumi par personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības problēmām tiek
regulāri skatīti

koledžas Padomes sēdēs un Ekonomikas nodaĜas sēdēs. Notiek arī studentu

aptaujas par nodarbību kvalitāti, kuru rezultāti tiek Ħemti vērā akadēmiskā personāla
komplektēšanā.
Akadēmiskā personāla apmācība un attīstība tiek realizēta atbilstoši Augstskolu likuma
prasībām. Piemēram, divi pasniedzēji J.Jurăeviča un

N.Sāre no programmā

docētājiem apmeklēja LU profesionālās tālākizglītības programmu

iesaistītajiem

“Augstskolas didaktika:

mūsdienu teorijas un prakse” kopējais apjoms 160 stundas, 4 kredītpunkti, programmas direktore
prof. Irēna Žogla. Atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 10.marta noteikumiem Nr.347 „Par
prasībām pedagogiem” nākotnē plānots iesaistīt citus koledžas pasniedzējus tālākizglītības kursos
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par inovācijām augstākās izglītības sistēmā. Docētāju kvalifikācijas celšanai tiek plānoti arī
finanšu līdzekĜi.
Jaunu kadru nepieciešamības gadījumā tiek organizēts konkurss uz vakantajiem
akadēmiskā personāla amatiem, izsludinot to laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Izvēlēto kandidātu,
atbilstoši nolikumam apstiprina koledžas Padome, pēc tam tiek gatavots personāla rīkojums par
viĦa iecelšanu amatā, ko apstiprina koledžas direktore. Akadēmiskā personāla amatā direktore ar
savu rīkojumu personu var iecelt uz laiku līdz 6 gadiem.
Uzskatām, ka nākotnē efektīva docētāju profesionālajā darbībā būs piedalīšanās
starptautiskās apmaiĦas programmās, tāpēc koledža sešu gadu periodā plāno organizēt un atbalstīt
docētāju stažēšanos līdzīgu studiju

programmu koledžās, ar kurām cer noslēgt sadarbības

līgumus.

8.tabula
Personāla apmācības un attīstības plāns nākamajiem 6 gadiem
2008./2009.g.

2009./2010.g.

2010./2011.g.

2011./2012.g.

2012./2013.g.

Kursi
“Augstskolas
didaktika:
mūsdienu teorijas
un prakse”,
pēc nepiec.

Kursi
“Augstskolas
didaktika:
mūsdienu
teorijas un
prakse”, pēc
nepiec.
ES
līdzfinansēj.
Kursi.
Sagatavot
mācību
līdzekli (30
lpp.) “Ievads
tirgzinībās,
grāmatvedībā
un
informātikā.”

Kursi
“Augstskolas
didaktika:
mūsdienu
teorijas un
prakse”,
pēc nepiec.
ES
līdzfinansēj.
Kursi.
Mācību
līdzekĜa
papildinājums
(30 lpp.).

Kursi
“Augstskolas
didaktika:
mūsdienu
teorijas un
prakse”
pēc nepiec.
ES
līdzfinansēj.
Kursi.
Mācību
līdzekĜa
izdošana.
Pieredzes
apmaiĦas
braucieni.

Kursi
“Augstskolas
didaktika:
mūsdienu
teorijas un
prakse”
pēc nepiec.

2013./2014.g
.
Kursi
“Augstskolas
didaktika:
mūsdienu
teorijas un
prakse”
pēc nepiec.

Pieredzes
apmaiĦas
braucieni (uz
ārzemēm).

Pieredzes
apmaiĦas
braucieni (uz
ārzemem).

Aktīva
piedalīšanās
dažāda
mēroga
zinātniskajās
konferencēs.

Aktīva
piedalīšanās
dažāda
mēroga
zinātniskajās
konferencēs.

Aktīva
piedalīšanās
dažāda mēroga
zinātniskajās
konferencē.s

Aktīva
piedalīšanās
dažāda
mēroga
zinātniskajās
konferencēs.

Karjeras centra
izveide.

Veikt pētījumu
“Izglītības un
karjeras
konsultāciju
kabineta izveide
Latvijas jauniešu
sagatavošanai
konkurētspējīgai
nākotnei Eiropā.”
KIK konference
Aktīva
“Izglītība.
piedalīšanās
Karjera. Bizness.” dažāda
mēroga
zinātniskajās
konferencēs.

Katru akadēmisko gadu piedalīties citu Latvijas augstskolu organizētajās
konferencēs.
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8.4. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un kompetence, lai nodrošinātu
studējošiem nepieciešamo pētniecisko iemaĦu, teorētisko zināšanu, prasmju un
kompetenču attīstību
Lielākā daĜa no KIK ievēlētā akadēmiskā personāla ir vadījuši studiju darbus, kā arī
dažāda rakstura citus zinātniski pētnieciskos darbus (Ĝoti liela pieredze doktorantūrā studējošajai I.
Ratinīkai).
Šis darbs noris sekmīgi, jo KIK ir izstrādāti un KIK Padomes sēdē 2006.gada 31.augustā
apstiprināti „Norādījumi studiju darba/kvalifikācijas darba izstrādei un aizstāvēšanai”, 2007.gada
12.jūnijā pieĦemts „Nolikums par kvalifikācijas prakses organizēšanu”, 2008.gada 10.janvārī
apstiprināti „Kvalifikācijas prakses organizācijas noteikumi”, 2008.gada 29.janvārī pieĦemts
„Nolikums par studiju darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu”.
Lai veicinātu studējošo teorētisko zināšanu un pētniecisko iemaĦu apgūšanu, programmā
„Apdrošināšana” izstrādāta šāda sistēma (pilna laika studijām):
1.semestrī studenti apgūst kursu „Zinātniskā darba organizācija” un raksta referātu
„Tirgzinībās”;
2.semestrī apgūst kursu „Apdrošināšanas teorija” un raksta par šī kursa vielu referātu;
3.semestrī apgūst kursu „Apdrošināšanas riska vadīšana”, kā arī raksta studiju darbu
„Apdrošināšanas risku novērtējums”;
4.semestrī studenti iziet kvalifikācijas praksi apdrošināšanas iestādēs un atbilstoši iegūtajai
praktiskajai pieredzei raksta un aizstāv kvalifikācijas darbu.
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9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFASTRUKTŪRAS
NODROŠINĀJUMS
Karjeras izaugsmes koledžas programmas „Apdrošināšana” izdevumus, galvenokārt, sedz
koledžas studentu maksājumi par studijām. Studiju maksu katram studiju gadam apstiprina KIK
Valde. Studiju maksa programmā „Apdrošināšāna” 2008./2009. ak. gadā pilna laika studijām –
780 LVL gadā, nepilna laika - 660 LVL gadā.
Mācību maksa tiek iekasēta vienreiz semestrī, saskaĦā ar noslēgto līgumu (13.pielikums).
Tiem studentiem, kuri nevar veikt pilnu semestra samaksu, tiek piedāvāta iespēja maksāt pa
mēnešiem, par ko papildus tiek iekasēti 10% no mēneša maksājuma summas.
Koledžā darbojas atlaižu politika (līdz 50%), par ko ir uzrakstīti atbilstoši rīkojumi.
Nākamajos gados ir paredzētas dažas budžeta vietas.
Citi koledžas ieĦēmumi ir īpašnieku ieguldījumi, kuri koledžas attīstības posmā ir
nepieciešami, lai koledža varētu strādāt ar pilnu jaudu, neizjūtot finansiālās grūtības.
Koledžas lielākos izdevumus veido:


pasniedzēju algas un sociālās apdrošināšanas iemaksas – atbilstoši izveidotajai un
apstiprinātajai tarifikācijai;



telpu īres maksa – atbilstoši noslēgtajam līgumam ar telpu īpašnieku;



komunālās izmaksas;



kancelejas preces (grāmatas, biroja preces utt.);



aprīkojuma iegāde (pārsvarā viss nepieciešamais aprīkojums ir iegādāts, līdz ar to
nākamajos gados šie izdevumi samazināsies);



administrācijas izmaksas (darbinieku algas, sakaru pakalpojumi u.c.).
Koledžas programmas „Apdrošināšana” izdevumi ir saskaĦoti ar ieĦēmumiem, pašlaik

nenesot ne peĜĦu, ne zaudējumus. Nākamajos gados koledža no savas darbības cer gūt peĜĦu, tās
daĜu ieguldot budžeta vietu un koledžas mācību procesa pilnveides nodrošināšanai.

9.1. Bibliotēkas fonds
Koledžā ir izveidota sava bibliotēka, kurā var atrast mācību procesam nepieciešamo
literatūru, kā arī papildu literatūru pašizglītībai, informāciju referātu un kursa darbu rakstīšanai.
Divas reizes gadā bibliotēka tiek papildināta ar jaunām grāmatām, mācību līdzekĜiem un
periodiskiem izdevumiem, iegādi veicot pēc koledžas akadēmiskā personāla rekomendācijām un
studentu pieprasījuma.
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Lai samazinātu studentiem konspektēšanas laiku, koledžas akadēmiskais personāls mini
konspektu – teorētiskās daĜas apraksts, tēzes, formulas utt. - ievieto koledžas mājas lapā www.kikinfo.lv, un to var izdrukāt katrs koledžas students. Visi materiāli (mini konspekts, izdales materiāli
u.c.) arī ir pieejami koledžas pasniedzēju mapē, ko nepieciešamības gadījumā var nokopēt un
izsniegt koledžas studentiem.
Pašlaik koledžas akadēmiskajam personālam jau ir sakrāts pietiekams daudzums materiālu,
un daži pasniedzēji uzsāk mini konspektu pārstrādi un mācību priekšmeta lekciju konspekta
izstrādi. Šī lekciju konspekta eksemplārs atradīsies koledžas bibliotēkā un būs pieejams katram
studentam .
Koledža pat plāno izdot savas grāmatas – projektā ir grāmata „Apdrošināšanas sistēma
Latvijā”.
Studiju programmas nodrošināšanai šobrīd pieejama literatūra sekojošās zinātnes nozarēs:
ekonomika, ekonomikas zinātne, Statistikas teorija, mātemātika, anglu valoda, apdrošināšana,
Tiesību zinātne, psiholoăija, vadības teorija, darba aizsardzība, informātika.
KIK studējošā apliecība dod tiesības izmantot informācijas avotus un pakalpojumus
sekojošās bibliotēkās:
•

Latvijas Nacionālā bibliotēka;

•

Latvijas Universitātes bibliotēka;

•

Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka;

•

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka.

9.2. Studiju materiālā bāze
Mācību procesa organizācija koledžā notiek, izmantojot mūsdienu tehnoloăijas: tīkla
tehnoloăijas, multimēdiju kursi, elektroniskie lekciju konspekti.
Arvien biežāk koledžas pasniedzēji praktizē multimēdiju ierīces izmantošanu vizuālo
materiālu paradīšanai. Šim nolūkam koledžā katrā klasē ir pieejami kodoskopi un datori, ka arī
projektors.
Dažu priekšmetu apmācībai (piem., karjeras teorija) koledžas pasniedzēji ieviesa jaunu
metodi – studentu prezentāciju filmēšanu un pēc tam tās demonstrēšanu, lai studenti varētu redzēt
sevi no malas. Koledža atbalsta jaunās metodes ieviešanu un pēc iepriekšējas saskaĦošanas ar
koledžas vadību pasniedzēji var izmantot kameru un televizoru.
Valodas apmācībai (lietišėā angĜu valoda) pēc koledžas pasniedzēju pasūtījuma ir iegādātas
audio ierīces un nepieciešamie video un audio ieraksti.
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Ja priekšmeta programmā ir nepieciešami internetresursi vai kādas bāzes izmantošana
(UzĦēmējdarbības informātika, NodokĜi un nodevas – nodokĜu aprēėini, izmantojot VID
kalkulatorus, Statistika un ekonometrija – statistisko parametru aprēėini Excel vidē, programmu
Econometric Ewievs izmantošana,

Grāmatvedība – grāmatvedības programmu apskats u.c.),

mācību procesa īstenošanai ir izveidota datorklase ar jaudīgiem datoriem un nepieciešamo
programmatūru. Ja pasniedzējs iepriekš informē par internetresursu nepieciešamību koledžas
datorspeciālistu, viĦš savukārt organizē savlaicīgu internetresursu pieejamību un datu bāzes
instalāciju.
Programmas nodrošināšanai tiek izmantota šāda infrastruktūra:
1. 3 auditorijas, kurās katrā ir kodoskops, tāfele (flipchart), kopējā mācību telpu platība 210
kvadrātmetri;
2. studiju procesa nodrošināšanai tiek izmantoti arī portatīvie datori (2), magnetofoni (2),
televizori (2), videomagnetofoni (1), kopēšanas iekārtas (1), videokameras (1), skeneri,
printeri, fotokameras u.c. ierīces;
3. telpās veikts kosmētiskais remonts, tās aprīkotas ar studiju procesam nepieciešamajām
mēbelēm;
4. citi pamatlīdzekĜi.
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10. ĀRĒJIE SAKARI
Iestāšanās asociācijā
2006.gada 14.novembrī Karjeras izaugsmes koledža ir iestājies Latvijas Koledžu asociācijā
un ir Latvijas Koledžu asociācijas pilntiesīga dalībniece. Piedaloties asociācijas sēdēs, Karjeras
izaugsmes koledža saĦem nepieciešamo informāciju un atbalstu no citām koledžām. Tas palīdz
savlaicīgi reaăēt uz izmaiĦām likumdošanā un pilnveidot KIK darbību, pārĦemot citu koledžu
pieredzi.
Sadarbība ar privātuzĦēmumiem
Veicot pētījumus par prakses vietu un karjeras iespējām, koledžai ir izveidoti kontakti ar
privātuzĦēmumiem: Latvijas komercbankām – Parex banka, Hansabanka; vairākas brokeru un
apdrošināšanas kompānijas – Inko brokeri, Apdrošināšanas Serviss-Brokeri, Baltikums Dzīvība,
ISVA brokers, ERGO Latvija; citi lieli uzĦēmumi – Elpa pluss, Mega pluss, Comfort textile,
Balticom, Felkons utt.
Sadarbība ar valsts iestādēm
Karjeras izaugsmes koledža veic sadarbību arī ar valsts iestādēm. Koledža sadarbojas ar
Valsts ieĦēmumu dienestu, Valsts sociālās apdrošināšanas aăentūru, Valsts nodarbinātības
dienestu, Valsts karjeras izglītības centru un Valsts mājokĜu aăentūru.
Atbalsti
Koledžā izstrādāto programmu atbilstību profesijas standartu un 1.līmeĦa profesionālās
augstākās izglītības prasībām apstiprināja arī citas Latvijas augstskolas, ar kurām ir noslēgti
sadarbības līgumi par iespēju studentiem pāriet mācīties citās Latvijas augstskolās. Tās ir
Jēkabpils

Agrobiznesa

koledža

un

Informācijas

Sistēmu

Menedžmenta

Augstskola

(13.pielikums).
Sadarbība ar augstskolām
Plānojot tālāko sadarbību starp Latvijas augstskolām, rit sarunas par līguma noslēgšanu par
iespējām studentiem turpināt mācīties 2.līmeĦa augstākās izglītības programmās Latvijas
Universitātē (programma „Finanses un kredīts”).
Koledža plāno paplašināt sadarbību ar citām Latvijas koledžām un augstskolām, piedaloties
citu koledžu organizētajos pasākumos un pati organizējot konferences un praktiskus seminārus.
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10.1. Sadarbība ar darba devējiem
Katru mēnesi Ekonomikas nodaĜas vadītāja organizē seminārus un tikšanās ar darba
devējiem. Tās notiek kā KIK telpās, tā arī stundenti dodas uz konkrētām iestādēm. Tikšanās
vienmēr ir interesantas, jo tiek stāstīts par studentu izvēlētās profesijas īpatnībām, emocionāli tiek
diskutēts par problēmām un meklēti to risināšanas varianti. Darba devēji ierodas KIK ar savām
prezentācijām. Studenti labprāt uzdod jautājumus. ViĦi aktīvi darbojas apaĜā galda diskusijās.
Īpaši plaša sadarbība ar devējiem izvērtās, organizējot KIK 1.konferenci 09.05.2008.
„LATVIJAS AUGSTSKOLU ABSOLVENTU KONKURĒTSPĒJA ES IZGLĪTĪBAS UN
DARBA TIRGŪ”, kurā ar ziĦojumu uzstājās
1. Latvijas absolventu konkurētspējas nodrošināšana ES darba tirgū.
Olga Dementjeva (KIK valdes locekle, SKPV direktore, LU Ped. doktorande).
2. NVA pakalpojuma Karjeras konsultācijas nozīme konkurētspējas darba tirgū
paaugstināšanā.
Valda Puiše (Nodarbinātības valsts aăentūras karjeras pakalpojumu departamenta
direktores vietniece).
3. Latvijas augstskolu studentu iespējas strādāt apdrošināšanas brokeru sabiedrībās.
Aigars Krūms (Latvijas apdrošināšanas brokeru asociācija).
4. Mazo un vidējo uzĦēmumu loma Latvijas ekonomikā.
Dr. Aidins Askerovs (Latvijas mazo un vidējo uzĦēmumu asociācijas prezidents).
5. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas absolventu iekĜaušanās izglītības un darba tirgū.
Rita Upeniece (Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studente).
6. Zināšanu padziĜināšanas iespējas studentu konkurētspējas paaugstināšanā darba tirgū.
Aina Vanaga (KIK mācību daĜas vadītāja).
7. Latvijas augstskolu absolventu konkurētspēja darba tirgū.
Liene Šmite (SKPV mācību daĜas vadītāja).
8. Diskusiju Latvijas augstskolu absolventu konkurētspēja ES izglītības un darba tirgū vadīja
moderātore – Aija Vanaga (Rīgas P.StradiĦa universitātes studente).
Sadarbība ar darba devējiem aktīvi tiek realizēta arī prakšu laikā. KIK administrācijai ir
bijusi iespēja tikties ar prakšu vadītājiem uzĦēmumos vai iestādēs un diskutēt par tām
kompetencēm, kas nepieciešamas topošajam apdrošināšanas speciālistam. Darba devēju ieteikumi
izmantoti prakses uzdevumu izstrādē.
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10.2. Sadarbība ar līdzīgām augstākās izglītības programmām Latvijā un
ārvalstīs
Karjeras izaugsmes koledža studiju programma “Apdrošināšana” tika izveidota Karjeras
izaugsmes koledžas pasniedzēju, apdrošināšanas kompāniju darbinieku, Latvijas Apdrošināšanas
Brokeru asociācijas un Latvijas Apdrošinātāju asociācijas biedru savstarpējas sadarbības rezultātā.
Programmu veidojot, tika Ħemta vērā Latvijas un ārvalstu augstskolu pieredze, kā arī darba tirgus
prasības, globālās ekonomikas un izglītības attīstības tendences.
Pašlaik Latvijas augstskolās nesagatavo koledžas līmeĦa finanšu speciālistus, taču darba
tirgū pēc tiem ir liels pieprasījums. Līdz ar to salīdzinājumam tika izvēlētas Latvijas augstskolu
programmas, kas saistītas ar finanšu un kredīta kursu apmācību. Studiju ilgums šajās programmās
ir 2 - 3 gadi pilna laika studijās un 4 gadi nepilna laika studijās, to apjoms ir no 80 līdz 120
kredītpunktiem. Salīdzinājumam izvēlēto Latvijas augstskolu programmu izglītības līmenis ir
augstāks nekā koledžas programmā: piešėiramais grāds Latvijas Universitātē ir bakalaurs.
Karjeras izaugsmes koledžas studiju programmas apjoms gan ilguma ziĦā (2 gadi), gan
iegūstamo kredītpunktu skaita (80 KP) ziĦā ir salīdzinoši mazāks nekā citu Latvijas augstskolu
analogās programmās. Salīdzinot mūsu studiju programmu ar Latvijas augstskolu programmām,
jāsecina, ka pēc būtības obligāto priekšmetu daĜas ir Ĝoti līdzīgas un atbilst LU Finanšu institūta
bakalaura studiju programmas obligātajai daĜai.
JāĦem vērā, ka Latvijas augstskolu programmu izglītības līmenis ir augstāks nekā
izstrādātajā programmā, taču kursi ir izvēlēti tā, lai Karjeras izaugsmes koledžas apdrošināšanas
programmas absolvents varētu patstāvīgi strādāt apdrošināšanas jomā vai spētu turpināt mācības
Latvijas Universitātes bakalaura programmas “Finanses un kredīts” 2.kursā. Izstrādātā programma
paredz speciālu padziĜinātu lietišėās komunikācijas prasmju apguvi, jo tiek apskatīti kā
psiholoăijas, tā filozofijas un socioloăijas jautājumi.
Gredential Awarded: Ontario College Graduate Certifficate
Program: Financial Services Compliance Administration
Program Code: FCA
Duration: 2 semesters (8 months)
Program type: Full-Time
Start Dates: Fall (start dates are subject to change)
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This program will offer training in the basic skills needed to work in the regulatory
compliance area of the financial services industry. The curriculum will address the application of
the law and regulations related to market conduct and corporate governance in the banking,
insurance and securities industries. Students will have an opportunity to acquire relevant
technological skills and gain practical experience through field placement. Graduates will meet
the requirements of the Canadian Securities Course.
Program Eligibility: Accredited University degree or College diploma, or mature
student with three to five years’ documented work experience in a related field including
references from relevant work experience.
Applicant Selection: Students are required to be highly literate and have a facility for
mathematics and financial concepts. Superior communication and analytical skills are also
necessary. Prospective students may be required to undergo testing to assess literacy skills.
Curriculum
Nr.
Semester 1

Subject Name

9. tabula
Hrs/Wk

Law and Governance
Financial Services Product Knowledge
Ethics and Professional Conduct
Project Management and Polices and Procedures
Information Security and Protection of Privacy
Understanding Investments and Investment
Strategies

3
3
3
3
3
4

Money Laundering and Privacy Administration
Risk Management and Market Conduct
Monitoring and Investigative Techniques
Alternative Compliance Administration
Investment Strategies and Tactics
Field Placement

3
3
3
3
3
4

Semester 2
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11. APLIECINĀJUMI PAR STUDIJU TURPINĀŠANAS IESPĒJĀM
PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PĀRTRAUKŠANAS GADĪJUMĀ
Studiju programmas „Apdrošināšana” īstenošanas pārtraukšanas gadījumā attiecīgās studiju
programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā
izglītības iestādē nodrošina vienošanās ar šādu koledžu:
Jēkabpils Agrobiznesa koledža (skat. pielikumu Nr. 14).
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12. PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
Programmas „Apdrošināšana” attīstības plāns ir tieši saistīts ar koledžas stratēăisko plānu.
Taču, runājot par programmas attīstību, koledža konkretizē sekojošas perspektīvas programmas
attīstībā:
1) palielināt studentu skaitu, aăitējot vidusskolas absolventus un strādājošos cilvēkus
studēt koledžā – šim nolūkam organizējot tikšanās ar potenciālajiem studēt
gribētājiem, vadot seminārus skolās par apdrošināšanas jautājumiem; apdrošināšanas
iestādēs strādojošiem cilvēkiem bez atbilstošās izglītības – organizējot tikšanās ar
apdrošināšanas iestāžu vadītājiem;
2) turpināt sadarbību ar darba devējiem un apdrošināšanas iestādēm – kredītiestādēm,
investīciju fondiem, Latvijas apdrošinātāju asociāciju u.c.;
3) paplašināt KIK sadarbības iespējas ar citām valsts un juridisko personu dibinātajām
augstskolām, veicot studiju kursu salīdzināšanu un paplašinot programmas absolventu
tālākās izglītības iespējas;
4) paplašināt informatīvo bāzi, izveidot elektronisko bibliotēku, kurā būtu profila un
vispārizglītojošo mācību priekšmetu lekciju konspekti;
5) paaugstināt pasniedzēju kvalifikāciju, atbalstot viĦu piedalīšanos profesionālajās
konferencēs un semināros un koledžā organizējot profesionālus seminārus, pieaicinot
pasniedzējus no citām augstskolām;
6) paplašināt informācijas tehnoloăiju izmantošanu programmas apguvē, lietojot
atbilstošas datorprogrammas.
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SECINĀJUMI
Karjeras izaugsmes koledža studiju programma “Apdrošināšana” tika izveidota ar Karjeras
izaugsmes koledžas pasniedzēju, apdrošināšanas kompāniju darbinieku, Latvijas Apdrošināšanas
Brokeru asociācijas un Latvijas Apdrošinātāju asociācijas biedru kopīgām pūlēm. Programmu
veidojot, tiek Ħemta vērā Latvijas un ārvalstu augstskolu pieredze, kā arī darba tirgus prasības,
globālās ekonomikas un izglītības attīstības tendences.
Pašlaik Latvijas augstskolās negatavo apdrošināšanas speciālistus, taču darba tirgū pēc
tiem ir liels pieprasījums. Līdz ar to salīdzinājumam tiek izvēlētas Latvijas augstskolu
programmas, kuras saistītas ar apdrošināšanas disciplīnām, bet pamatā ir domātas finanšu un
kredīta disciplīnu apmācībai. Ilgums šajās programmās ir no 2 līdz 3 gadiem pilna laika studijās
un 4 gadi nepilna laika studijās, tos apjoms ir no 80 līdz 120 kredītpunktiem. Salīdzinājumam
izvēlēto Latvijas augstskolu programmu izglītības līmenis ir augstāks nekā koledžas programmā:
piešėiramais grāds Latvijas Universitātē ir bakalaurs. Ārzemju programma, kuru var pielīdzināt
mūsu izstrādātai programmai pēc satura un iegūstamās profesionālās kvalifikācijas, ir veidota ar
studiju ilgumu no 8 mēnešiem līdz 1 gadam un 10 mēnešiem. Ārzemju programmās nav paredzēta
kvalifikācijas prakse, līdz ar to tiek samazināts apmācības kursa ilgums. Salīdzinājumam izvēlētā
AmerikāĦu profesionālās studiju programmas specializācija ir finansu darbības administrēšana.
Mūsu studiju programmas apjoms gan laika ziĦā (2 gadi), gan iegūstamo kredītpunktu (80
KP) ziĦā ir salīdzinoši mazāks par citu Latvijas augstskolu līdzīgām programmām, bet ir līdzīgs ar
ārzemju salīdzināmajām programmām. Salīdzinot mūsu studiju programmu ar Latvijas augstskolu
programmām, jāsecina, ka pēc savas būtības obligāto priekšmetu daĜas ir Ĝoti līdzīgas un atbilst
LU Finansu institūta bakalaura studiju programmas obligātajai daĜai.
JāĦem vērā, ka Latvijas augstskolu programmu izglītības līmenis ir augstāks nekā
izstrādātajai programmai, taču kursi ir tā pielāgoti, lai Karjeras izaugsmes koledžas
apdrošināšanas programmas absolvents varētu patstāvīgi strādāt apdrošināšanas jomā un varētu
turpināt mācības Latvijas Universitātes bakalaura programmas 2. kursā “Finanses un kredīts”.
Izstrādātā programma paredz speciālu padziĜinātu lietišėās komunikācijas prasmju apguvi.
Izstrādātajā programmā paredzēti strādājošo speciālistu semināri un konsultācijas (Finanšu
un Kapitāla Tirgus komisijas darbinieku, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas un Latvijas
Apdrošināšanas Brokeru asociācijas vadības locekĜu lekcijas un apdrošināšanas un brokeru
kompānijas speciālistu semināri), lai studējošie varētu iepazīties ar nākamajiem kolēăiem un
uzdod tiem jautājumus par darba pieredzi un nozares problēmām.
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Studiju programmas praktisko nodarbību apjoms ir salīdzinoši lielāks nekā citām
līdzīgajām programmām Latvijā, tādējādi Ĝaujot esošajos īsākajos termiĦos un iegūstamajos
kredītpunktos “ietilpināt” nepieciešamo praktisko zināšanu apguvi.
Programmas saturiskā atbilstība dod iespēju koledžas studentam pāriet studēt līdzīgā
programmā citā augstskolā un tā ir saskaĦota ar iespējamajām izglītības turpināšanas augstskolām
(LU Finanšu institūts), dodot koledžas studentiem iespējas pēc veiksmīgas absolvēšanas turpināt
studijas augstākā izglītības līmenī. Tā kā Latvijā vienīgā līdzīga programma ir LU Finanšu
institūtā, studentiem ir iespēja pāriet citu augstskolu citās programmās, saistītās ar ekonomiku. Par
to studenti tiks informēti, iestājoties Karjeras izaugsmes koledžas programmā “Apdrošināšana”.
Novērtējot koledžas izstrādāto programmu un salīdzināmās Latvijas un ārzemju
profesionālās studiju programmas saturiski, pēc studiju ilguma un iegūstamajiem kredītpunktiem
var secināt:
1) licencējamā studiju programma “Apdrošināšana” pēc savas būtības ir unikāla Latvijā,
bet obligāto priekšmetu daĜa ir līdzīga Latvijas augstskolu programmām;
2) programmas specializācijas daĜas studiju priekšmetu saturs un apjoms ir salīdzināms ar
līdzīgām ārzemēs realizētām programmām, nodrošinot iespēju savstarpēji salīdzināt
atbilstošās iegūstamās kvalifikācijas līmeĦus.

Pašnovērtējuma ziĦojumu sagatavoja:
KIK direktore Marina KuĜika

50

PIELIKUMI

1. pielikums

LR IZM IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REĞISTRĀCIJAS APLIECĪBAS
KOPIJA

2. pielikums

KARJERAS IZAUGSMES KOLEDŽAS NOLIKUMS
Ministru kabineta noteikumi Nr.657
Rīgā 2007.gada 2.oktobrī (prot. Nr.55 13.§)

Karjeras izaugsmes koledžas nolikums

Izdoti saskaĦā ar Augstskolu likuma 10.1panta pirmo daĜu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Karjeras izaugsmes koledža” (turpmāk – koledža) ir
juridisku personu dibināta komercsabiedrība, kas personām pēc vidējās izglītības ieguves
nodrošina iespēju iegūt pirmā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeĦa
profesionālo kvalifikāciju.
2. Koledžas nosaukums ir:
2.1. latviešu valodā – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Karjeras izaugsmes koledža”
(nosaukuma saīsinājums – KIK);
2.2. angĜu valodā – Career Growth College;
2.3. krievu valodā – Колледж карьерного роста.
3. Koledžas juridiskā adrese – Dravnieku iela 6–37, Rīga, LV-1012, Latvija.
4. Koledžas dibinātāji ir:
4.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltijas biznesa koledža”, kas reăistrēta UzĦēmumu
reăistrā 2005.gada 18.maijā, vienotais reăistrācijas Nr.40003744520, juridiskā adrese – Sapieru
iela 3–47, Rīga, LV-1012, Latvija;
4.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jucom”, kas reăistrēta UzĦēmumu reăistrā 2003.gada
7.martā, vienotais reăistrācijas Nr.40003621921, juridiskā adrese – Sapieru iela 3–47, Rīga, LV1012, Latvija.
5. Koledžas pārstāvības, vadības institūcija un lēmējinstitūcija ir koledžas padome (turpmāk –
padome) un koledžas vadītājs (turpmāk – direktors). Padome ir koledžas personāla koleăiāla
lēmējinstitūcija izglītības un pētniecības jautājumos. Direktors ir koledžas augstākā amatpersona,
kas īsteno koledžas vispārējo administratīvo un saimniecisko vadību un pārstāv koledžu visās tās
lietās. Koledžas augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija stratēăiskajos, finanšu un
saimnieciskajos jautājumos ir koledžas dibinātāji, izpildinstitūcija – dibinātāju valde (turpmāk –
valde).
6. Koledžai var būt savs karogs, ăerbonis, emblēma, devīze un himna.
7. Koledža var dibināt biedrības un atvērt filiāles.

II. Koledžas darbības pamatvirzieni un uzdevumi
8. Koledžas darbības pamatvirzieni ir šādi:
8.1. izstrādāt un īstenot pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas sociālo
zinātĦu, komerczinību un informācijas tehnoloăiju jomā;
8.2. īstenojot izglītības procesu, veicināt studējošo personības attīstību un nodrošināt iespēju iegūt
pirmā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju;
8.3. nodrošināt studējošajiem iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai, lai iegūtu otrā līmeĦa
profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju.
9. Koledžas uzdevumi ir šādi:
9.1. izstrādāt profesionālās studiju programmas atbilstoši profesiju standartiem un valsts

profesionālās izglītības standartiem un organizēt minēto programmu īstenošanu;
9.2. sadarbībā ar darba devējiem organizēt mācību praksi, izstrādāt eksaminācijas saturu un
metodes, kā arī organizēt kvalifikācijas eksāmenus;
9.3. teorētiski un praktiski sagatavot kvalificētus, konkurētspējīgus speciālistus, ievērojot Latvijā
esošo darba pieprasījumu un piedāvājumu;
9.4. nodrošināt tādu studiju procesa un pārbaudījumu kvalitāti, lai koledžā iegūto profesionālo
izglītību un profesionālo kvalifikāciju atzītu Latvijā un ārvalstīs;
9.5. veikt pētījumus atbilstoši studiju profilam, veicināt studējošo zinātniskās pētniecības darbu;
9.6. organizēt koledžas darbības pamatvirzieniem atbilstošus pasākumus;
9.7. sadarboties ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm un darba devējiem profesionālās
izglītības jomā;
9.8. informēt sabiedrību par koledžas darbību un profesionālās izglītības ieguves iespējām
koledžā;
9.9. veikt saimniecisko darbību un citu darbību, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un
koledžas darbības pamatvirzieniem;
9.10. paaugstināt koledžas speciālistu profesionālo kvalifikāciju.

III. Padome
10. Padomes vēlēšanas organizē valde. Padomi vēlē, aizklāti balsojot. Pārstāvjus darbam padomē
vēlē no akadēmiskā un vispārējā personāla vidus, aizklāti balsojot. Studējošo pārstāvjus darbam
koledžas padomē deleăē studējošo pašpārvalde. Direktora vietnieku studiju darbā un dibinātāju
pārstāvjus (valdes locekĜus) padomē iekĜauj bez ievēlēšanas. Valdes locekĜus padomē iekĜauj ar
valdes lēmumu. Nevalstisko organizāciju pārstāvjus pēc valdes ierosinājuma iekĜauj padomē ar
attiecīgo organizāciju lēmumu. Padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi. Padomes sastāvu apstiprina
valde.
11. Padomes sastāvā ir 14 padomes locekĜi:
11.1. direktors;
11.2. direktora vietnieks studiju darbā;
11.3. viens sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Baltijas biznesa koledža” pārstāvis;
11.4. viens sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jucom” pārstāvis;
11.5. trīs akadēmiskā personāla pārstāvji (akadēmiskajos amatos ievēlētās personas);
11.6. divi vispārējā personāla pārstāvji;
11.7. trīs studējošo pašpārvaldes pārstāvji;
11.8. divi nevalstisko organizāciju pārstāvji atbilstoši studiju programmu specifikai.
12. Padome no padomes locekĜu vidus ievēlē priekšsēdētāju un sekretāru, aizklāti balsojot.
Direktors nevar būt padomes priekšsēdētājs. Padomes darbu vada padomes priekšsēdētājs.
Padomes darbu protokolē un lietvedību kārto sekretārs. Padomes ievēlēšanas un darbības kārtību
nosaka padomes darbības nolikumā. Padomes sastāvu un padomes darbības nolikumu apstiprina
valde.
13. Padome:
13.1. apstiprina koledžas ilgtermiĦa un vidēja termiĦa darbības stratēăiju;
13.2. apstiprina studiju programmas un apakšprogrammas, kā arī izmaiĦas tajās;
13.3. izstrādā un apstiprina galvenos zinātnisko pētījumu virzienus un ikgadējo zinātniski
praktisko konferenču tematiku;
13.4. nosaka studiju programmu izstrādāšanas, ekspertīzes un apstiprināšanas kārtību;
13.5. izstrādā priekšlikumus par studējošo uzĦemšanu un jaunu studiju programmu īstenošanu;
13.6. pēc saskaĦošanas ar valdi apstiprina nolikumu par akadēmiskajiem un administratīvajiem
amatiem koledžā un ievēlēšanas kārtību šajos amatos;
13.7. pēc saskaĦošanas ar valdi apstiprina nolikumus par studiju un pārbaudījumu kārtību
koledžā;
13.8. izskata un pieĦem koledžas darbības gada pārskatu;
13.9. atbalsta un sekmē studējošo pašpārvaldes darbību, apstiprina studējošo pašpārvaldes

nolikumu;
13.10. akceptē priekšlikumus par koledžas struktūrvienību un filiāĜu izveidošanu, reorganizēšanu
un likvidēšanu un pēc saskaĦošanas ar valdi apstiprina to nolikumus;
13.11. izstrādā koledžas iekšējās kārtības noteikumus;
13.12. apstiprina koledžas karogu, ăerboni, emblēmu, devīzi un himnu;
13.13. ierosina jautājumu par koledžas nosaukuma vai juridiskā statusa maiĦu;
13.14. lemj par citiem jautājumiem, kuri ir tās kompetencē saskaĦā ar šo nolikumu.
14. Padomi sasauc pēc tās priekšsēdētāja, direktora vai vismaz piecu padomes locekĜu
ierosinājuma. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos.
15. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz deviĦi padomes locekĜi. Padome lēmumus
pieĦem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti vai aizklāti balsojot. Aizklāti balso, ja to pieprasa
vismaz pieci padomes locekĜi. Ja padomes locekĜu balsis sadalās līdzīgi, izšėirošā ir padomes
priekšsēdētāja balss. Padomes lēmumi stājas spēkā ar direktora rīkojumu. Ja mēneša laikā pēc
padomes lēmuma pieĦemšanas direktors neizdod attiecīgu rīkojumu, jautājumu atkārtoti izskata
nākamajā padomes sēdē.
16. Direktoram ir atliekošā veto tiesības attiecībā uz padomes lēmumiem. Pēc veto piemērošanas
jautājumu izskata saskaĦošanas komisija, ko izveido padome. SaskaĦošanas komisijas sastāvā ir
direktors, padomes priekšsēdētājs, valdes locekĜi un pa vienam akadēmiskā personāla, vispārējā
personāla un studējošo pārstāvim. Padomes lēmums stājas spēkā, ja, aizklāti balsojot, par to balso
vismaz pieci padomes locekĜi. SaskaĦošanas komisijas lēmumu apstiprina nākamajā padomes
sēdē.
17. Padomes pieĦemtie lēmumi stratēăiskajos, finanšu un saimnieciskajos jautājumos stājas spēkā
pēc to apstiprināšanas valdē.
18. Atsevišėu jautājumu risināšanai padome var izveidot konsultatīvas padomes un apstiprināt to
nolikumus.
19. Padomes locekli var atsaukt tās personāla grupas sapulce, kura padomes locekli ievēlējusi.
Padomes locekĜu atsaukšanas kārtību nosaka nolikumā par padomes darbību. Valdes locekli
atsauc ar valdes lēmumu. Nevalstiskās organizācijas pārstāvi pēc padomes vai organizācijas
priekšlikuma atsauc ar šīs organizācijas lēmumu.

IV. Direktors
20. Direktoru uz pieciem gadiem ievēlē padome, aizklāti balsojot. Direktoru pieĦem darbā un
atbrīvo no darba valde. Direktoram nepieciešama augstākā izglītība un vismaz piecu gadu
pedagoăiskā vai zinātniskā darba pieredze, kā arī vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā.
21. Direktors:
21.1. pieĦem darbā un atlaiž no darba koledžas akadēmisko un vispārējo personālu un apstiprina
amatā direktora vietniekus;
21.2. izdod koledžas personālam un studējošajiem saistošus rīkojumus;
21.3. pēc saskaĦošanas ar valdi nosaka amata vienību skaitu koledžā;
21.4. atbilstoši pilnvarām lemj par koledžas resursu racionālu izlietošanu;
21.5. organizē akadēmiskā personāla un nodaĜu vadītāju vēlēšanas atbilstoši nolikumam par
akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā;
21.6. iesniedz padomē koledžas darbības gada pārskatu;
21.7. pilda citus šajos noteikumos noteiktos uzdevumus.
22. Direktoru atceĜ no amata pēc padomes vai valdes ierosinājuma, ja direktora darbā konstatēti
būtiski normatīvo aktu pārkāpumi koledžas darbības tiesiskuma nodrošināšanā. Direktora
atcelšanas kārtību nosaka nolikumā par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā.

V. Koledžas struktūrvienības un filiāles
23. Izglītības procesa, pētniecības, organizatoriskā, saimnieciskā un apkalpojošā darba veikšanai
koledža var veidot struktūrvienības un filiāles.
24. Struktūrvienību un filiāĜu uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka struktūrvienību un filiāĜu
nolikumos. Struktūrvienības un filiāles vadītājs ir atbildīgs par struktūrvienības un filiāles darbu.

25. Izglītības un pētniecības darba veikšanai koledžas pamatstruktūrvienība ir nodaĜa.
Organizatoriskā, saimnieciskā un apkalpojošā darba veikšanai koledža var veidot arī citas
struktūrvienības.
26. NodaĜa ir struktūrvienība, kas īsteno radniecīga profila pirmā līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības programmas. NodaĜas uzdevums ir īstenot izglītības programmas, veikt pētījumus,
sadarboties ar citām koledžas struktūrvienībām, izglītības iestādēm, darba devējiem un
nevalstiskajām organizācijām.
27. NodaĜas vadītāju ievēlē atbilstoši nolikumam par akadēmiskajiem un administratīvajiem
amatiem koledžā.

VI. Koledžas personāls
28. Koledžas personālu (turpmāk – personāls) veido:
28.1. akadēmiskais personāls;
28.2. vispārējais personāls;
28.3. studējošie.
29. Personālam ir tiesības izmantot koledžas telpas, iekārtas, inventāru, bibliotēkas un citus
objektus saskaĦā ar koledžas iekšējās kārtības noteikumiem.
30. Personāla pienākums ir sekmēt koledžas darbību un atbalstīt atklātumu tās pārvaldē.
Personālam ir tiesības padomes noteiktajā kārtībā piedalīties vadības un pašpārvaldes lēmumu un
iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieĦemšanā, kas skar personāla
intereses, piedalīties koledžas koleăiālo vadības institūciju sēdēs un iesniegt priekšlikumus par
koledžas darbību.
31. Akadēmisko personālu veido:
31.1. docenti;
31.2. lektori;
31.3. asistenti.
32. Personas akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā konkursā saskaĦā ar nolikumu par
akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā. Konkursu izsludina vismaz mēnesi
pirms vēlēšanām, publicējot paziĦojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Nolikumā minētās
prasības akadēmiskā personāla izglītībai un kvalifikācijai ir noteiktas saskaĦā ar Augstskolu
likumu.
33. Administratīvos amatus ieĦem direktors un citas amatpersonas, kuru pamatfunkcijas ir
administratīvais darbs.
34. Akadēmiskajos amatos var ievēlēt personu ar doktora vai maăistra grādu.
35. Profesionālo studiju programmu profila priekšmetos docenta amatu var ieĦemt persona ar
augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir attiecīgajam priekšmetam atbilstošs vismaz
septiĦu gadu praktiskā darba stāžs. Prasības, kas izvirzāmas šādiem docenta amata pretendentiem,
apstiprina padome. Profesionālo studiju programmu profila priekšmetos lektora vai asistenta
amatu var ieĦemt persona ar augstāko izglītību bez maăistra grāda, ja tai ir attiecīgajam
priekšmetam atbilstošs vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs.
36. Pēc saskaĦošanas ar valdi direktors ar ievēlēto personu slēdz darba līgumu uz ievēlēšanas
laiku – sešiem gadiem.
37. Akadēmiskajam personālam ir šādi pienākumi:
37.1. radoši un atbildīgi piedalīties studiju programmu īstenošanā;
37.2. pastāvīgi pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju;
37.3. ievērot profesionālās ētikas normas;
37.4. atbildēt par savu darbību un tās rezultātiem;
37.5. nodrošināt studējošajiem iespējas īstenot koledžā viĦu tiesības.
38. Akadēmiskajam personālam ir šādas tiesības:
38.1. īstenojamo studiju programmu ietvaros atbilstoši nolikumiem par studiju un pārbaudījumu
kārtību brīvi noteikt studiju programmas un pārbaudījumu saturu, formas un metodes;
38.2. veicot pētniecības darbu, brīvi izvēlēties pētniecības metodes, izvērtēt un publicēt pētījumu
rezultātus;

38.3. iesniegt priekšlikumus par koledžas darbības mērėim atbilstošu pasākumu organizēšanu;
38.4. piedāvāt jaunas studiju programmas un ierosināt sākt jaunu studiju programmu īstenošanu;
38.5. izteikt priekšlikumus par koledžas attīstību un iekšējās kārtības nodrošināšanu;
38.6. tikt ievēlētam koledžas pārstāvības, vadības institūcijās un lēmējinstitūcijās.
39. Studējošā pienākums ir ievērot koledžas nolikumu, padomes apstiprinātos nolikumus un
iekšējās kārtības noteikumus.
40. Koledžā studējošajiem ir studējošo pašpārvalde. Pašpārvalde darbojas atbilstoši tās
izstrādātajam un padomes apstiprinātajam nolikumam.
41. Studējošo pašpārvaldei ir tiesības pieprasīt un saĦemt no koledžas pārstāvības, vadības
institūcijām, lēmējinstitūcijām un struktūrvienību vadītājiem informāciju un paskaidrojumus
jautājumos, kas skar studējošo intereses.
42. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties koledžas lēmējinstitūcijās.
Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem padomē ir atliekošā veto tiesības jautājumos, kas skar
studējošo intereses. Ja nepieciešams, padome izveido saskaĦošanas komisiju un jautājumu
atkārtoti izskata nākamajā padomes sēdē. SaskaĦošanas komisijas lēmumu apstiprina padome.
Padomes lēmums stājas spēkā, ja, aizklāti balsojot, par to balso vismaz deviĦi padomes locekĜi.
43. Studējošo pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas padomē ir saistoši visiem
studējošajiem.

VII. Studiju programmu izstrāde un apstiprināšana
44. Studiju procesu reglamentē padomes apstiprināti nolikumi.
45. Izstrādāt un noteiktā kārtībā pieteikt studiju programmu var akadēmiskās struktūrvienības.
46. Studiju programmu un izmaiĦas tajā apstiprina padome. Lēmumu par jaunu studiju
programmu īstenošanas uzsākšanu un esošo programmu izbeigšanu pieĦem valde.

VII. Studiju programmu izstrāde un apstiprināšana
47. Koledžas iekšējo kārtību reglamentējošos dokumentus izdod direktors.
48. Koledžas struktūrvienības iekšējo kārtību reglamentējošu dokumentu izdod struktūrvienības
vadītājs, un minētais dokuments stājas spēkā, kad to ir apstiprinājis direktors.
49. Jautājumos, kuru regulēšana nav direktora kompetencē, lēmumus apstiprina padome, Ħemot
vērā direktora ieteikumu.

IX. Administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība
50. Koledžas darbības tiesiskumu nodrošina direktors.
51. Koledžas amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt,
iesniedzot attiecīgu iesniegumu direktoram. Direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
52. Direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.

X. Koledžas finansējuma avoti
53. Koledžu finansē tās dibinātāji, ievērojot Ministru kabineta noteikto izglītības programmas
īstenošanas izmaksu minimumu vienam izglītojamajam.
54. Studijas koledžā ir par maksu. Studiju maksu un citu maksas pakalpojumu apmēru nosaka
valde. Pēc saskaĦošanas ar valdi studējošo koledžas noteiktajā kārtībā var pilnībā vai daĜēji
atbrīvot no studiju maksas.
55. Koledžas finanšu resursus veido:
55.1. studiju maksa;
55.2. ieĦēmumi par maksas pakalpojumiem un citi pašu ieĦēmumi;
55.3. ārvalstu finanšu līdzekĜi;
55.4. juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
55.5. banku un citu kredītiestāžu kredītlīdzekĜi.

XI. Koledžas starptautiskie sakari
56. Koledža ir tiesīga piedalīties starptautiskajā sadarbībā, ko organizē Izglītības un zinātnes
ministrija, citas valsts, pašvaldību un nevalstiskās organizācijas, kā arī veidot divpusējus
(daudzpusējus) starptautiskos sakarus.
57. Koledža var uzaicināt citu valstu augstskolu mācībspēkus un speciālistus par viesdocētājiem
vai vieslektoriem atsevišėu lekciju kursu nolasīšanai.

58. Koledža var organizēt personāla pieredzes apmaiĦas braucienus Latvijā un uz ārvalstīm.

XII. Koledžas nolikuma un tā grozījumu ierosināšana un izstrāde
59. Priekšlikumus par koledžas nolikuma grozījumiem izstrādā padomes veidota komisija.
Komisijas darbības kārtību nosaka padomes apstiprinātā nolikumā.
60. Priekšlikumus par grozījumiem koledžas nolikumā komisijai var iesniegt direktors, padomes
locekĜi, studējošo pašpārvalde, struktūrvienību vadītāji, kā arī viena desmitā daĜa no koledžas
personāla kopskaita.
61. Valde saskaĦo koledžas nolikumu un grozījumus tajā.

XIII. Koledžas reorganizācija un likvidācija
62. Lēmumu par koledžas un tās filiāĜu reorganizāciju vai likvidāciju pēc valdes ierosinājuma
pieĦem dibinātāji.
Ministru prezidents A.Kalvītis
Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža

3. pielikums
UZĥĒMUMU REĂISTRĀ IZSNIEGTĀS REĂISTRĀCIJAS APLIECĪBAS
KOPIJA

4. pielikums
Diploma paraugs

KARJERAS IZAUGSMES KOLEDŽA

Koledžas logotips

PIRMĀ LĪMEĥA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS

DIPLOMS

Sērija______
Nr. ________

Ar kvalifikācijas eksāmenu komisijas
200__.gada. ___________ lēmumu Nr._______

STUDENTA VĀRDS UZVĀRDS
personas kods xxxxxx-xxxxx

ieguvis/usi

apdrošinātāja
kvalifikāciju
Iegūtā kvalifikācija atbilst
ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim

z.v.
Karjeras izaugsmes koledžas direktors
Kvalifikācijas eksāmenu komisijas
priekšsēdētājs

Rīgā
200_. gada __.__________

Reăistrācijas Nr.________

_____________________________
/ vārds, uzvārds /
______________________________
/ vārds, uzvārds /

DIPLOMA PIELIKUMS
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju
Izglītības,zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam.
Pielikums sagatavots,lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu
dokumentu (piemēram,diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diploma oriăinālā minētās personas sekmīgi
pabeigtostudiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekĜaut norādes par
kvalifikācijasnovērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās
sadaĜās. Jakādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda tās nesniegšanas iemeslu.

1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU
1.1. Vārds
1.2. Uzvārds
1.3. dzimšanas datums (diena/ mēnesis/ gads)
1.4. absolventa personas kods
2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU
apdrošinātājs
2.1. kvalifikācijas nosaukums
2.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai apdrošināšana
2.3. kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums
un statuss
Karjeras izaugsmes koledža,
akreditēta____
profesionālās augstākās izglītības iestāde
2.4. studiju un eksaminācijas valoda
latviešu
3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI
3.1. kvalifikācijas līmenis
izglītības diploms
līmenis
3.2. programmas apjoms, programmas
kredītpunkti)
apguves sākuma un beigu datums
3.3. uzĦemšanas prasības
izglītība

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās
Ceturtais
profesionālās
kvalifikācijas
__ gadi 80 kredītpunkti (120 ECTS)
_____________ - _______________
vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā

4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM
4.1. izstrādāts un aizstāvēts kvalifikācijas darbs____________________________________
4.2. apgūto studiju kursu apjoms un novērtējums:
Mācību priekšmeti

UzĦēmējdarbības informātika
Lietišėās angĜu valodas pamati
Makroekonomika

Kredītpunkti

ECTS
kredītpunkti
A DAěA (OBLIGĀTĀ)
3
4.5
4
6
4
6

Vērtējums *

6
4
1
1.5
4
6
B DAěA (IEROBEŽOTA IZVĒLE)
Aktuāras tehnoloăijas
1
1.5
AngĜu valoda finansēs
4
6
Nodokli un nodevas
1
1.5
Statistika un ekonometrija
6
9
Tiesību pamati
1
1.5
UzĦēmējdarbības ekonomika
2
3
Lietišėā komunikācija
2
3
Finanses un kredīts
2
3
Grāmatvedība
1
1.5
Matemātika ekomistiem
Zinātniskā darba organizācija
Mikroekonomika

Saimnieciskās darbības tehniski
ekonomiskā analīze
UzĦēmējdarbības loăistikas pamati
Demogrāfija
Tirgzinības
Apdrošināšanas teorija
Apdrošināšanas riska vadīšana
Sociālā apdrošināšāna
Studiju darbs
Karjeras teorija
Latviešu valoda
Vērtspapīru tirgus
Kvalifikācijas darbs
Kvalifikācijas prakse

2
1
1
2
3
2
2
1
C DAěA (IZVĒLE)
2
2
2
8
16

3
1.5
1.5
3
4.5
3
3
1,5
3
3
3
12
24

Kvalifikācijas ieguvēja svērtā vidējā atzīme ________ (skat. 6.3. punktu).
4.3. kvalifikācijas klase: nav.
5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU
5.1. turpmākās studiju iespējas:
Tiesības turpināt studijas otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmās
5.2. profesionālais statuss: nav paredzēts piešėirt.
6. PAPILDINFORMĀCIJA
6.1. programmas statuss:
Karjeras izaugsmes koledžas pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju
programma „Apdrošināšana”apdrošinātājs.
kvalifikācijas iegūšanai ir akreditēta __________ (Nr. ______ ) uz ________gadiem
6.2. ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas
dod iespēju
veikt sarežăītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu
6.3. šis diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu Sērija ____ Nr. _____
6.5. papildinformācijas avoti:

Karjeras izaugsmes koledža
adrese: Elizabetes iela 31, Rīga, LV-1010, Latvija
jurid. adrese: Dravnieku iela 6 – 37, Rīga, LV – 1012
tālrunis: +371-67504048; +371-67504005
e-pasts: info@bbk.lv
mājas lapa: www.bbk.lv
Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC)
adrese: VaĜĦu iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija
tālrunis: +371-67225155
fakss: +371-67221006
mājas lapa: www.aic.lv
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS
7.1. datums: __________________.
7.2. paraksts: __________________ Marina KuĜika
7.3. pielikuma apstiprinātāja amats: Karjeras izaugsmes koledžas direktors

5.pielikums

KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES PLĀNS
Prakses programma
Profesionālā izglītības programma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kods: 41 34303.
Nosaukums: apdrošināšana.
Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 4. līmenis.
Profesija ( piešėiramā kvalifikācija ): apdrošinātājs.
Īstenošanas ilgums: pilna laika - 2 gadi, nepilna laika 3 gadi.
Apguvei nepieciešamā iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība.

Prakses programma:
Nosaukums: kvalifikācijas prakse
Mērėis: nostiprināt teorētiskās zināšanas un prasmes, kas iegūtas specialitātes teorētiskajās
un praktiskajās nodarbībās.
Uzdevumi:
 Veikt apdrošināšanas tirgus izpēti.
 Sagatavot priekšlikumus apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai un procesa
pilnveidošanai.
 Iegūt savu viedokli par apdrošināšanas kompānijas darbību, radīt idejas vai projektu
un prezentēt to auditorijai.
 Iegūt praktisku pieredzi darbā ar klientiem.
 Savākt nepieciešamo informāciju, lai izstrādātu apdrošināšanas programmu vienam
uzĦēmumam vai vienam indivīdam, novērtētu un izpētītu apdrošināšanas objektu no
apdrošināšanas viedokĜa un noteiktu riska pakāpi tajā.
 Iegūt praktisku pieredzi darbam grupā.
 Iegūt praktisku pieredzi izpildāmā darba plānošanas procesā, nosakot prioritātes.
 Pārzināt apdrošināšanas dokumentus un to noformēšanas noteikumus.
 Pārzināt ar apdrošināšanu saistītos likumus un noteikumus.
Prakses īstenošanas periods: 16 nedēĜas
Apjoms stundās: 640 stundas.
Nr.

Tēma

1

Iepazīšanās ar
prakses vietu un
tās iekšējiem
noteikumiem.

Apakštēma
1. Iepazīšanās ar savu tiešo darba vietu
2. Iepazīšanās ar saviem pienākumiem.
3. Iepazīšanās ar savu prakses vadītāju.
4. Iepazīšanās ar saviem padotajiem (ja ir) vai tiešajā darbā
iesaistītajām personām.
5. Iepazīšanās ar uzĦēmuma drošības noteikumiem.
6. Iepazīšanās ar uzĦēmuma ētikas normām.
7. Iepazīšanās ar uzĦēmuma iekšējās kārtības noteikumiem.

Stundu
skaits
40

2

Projekta izstrāde.
Patstāvīgs darbs
un darbs ar
vadītāju.

2

Projekta
1. Saskarsmes veidošana ar klientu.
īstenošana.
2. Izlabotā projekta prezentācija klientam.
Darbs ar klientu. 3. Klienta priekšlikumu analīze.
4. Apdrošināšanas objekta apsekošana.
5. Vadītāja informēšana par iespējamām izmaiĦām projektā.
6. Projekta saskaĦošana ar vadītāju.
7. Apdrošināšanas līguma noformēšana.
Sadarbība ar
Nepieciešamās dokumentācijas noformēšana un sagatavošana
citām uzĦēmuma
nodošanai citām struktūrvienībām.
struktūrvienībām Iepazīšanās ar nākošās pakāpes dokumentu noformēšanu.
Potenciālo un
1. Iepazīšanās ar firmas specifiku.
esošo klientu
2. Esošo klientu vajadzību analīze.
izpēte.
3. Potenciālā klientu loka analīze un izpēte.
4. Firmas politikas un ētikas normu analīze.
5. Klientu uzticības pakāpes palielināšanas iespēju analīze.
6. Sava priekšlikuma izveidošana par firmas darbību un politiku.

80

Prakses atskaites 1. Prakses atskaites noformēšana.
noformēšana.

80

3.

4

5
KOPĀ

1.
2.
3.
4.

Iepazīšanās ar savu darba plānu.
320
Darba laika plāna sastādīšana un saskaĦošana ar savu vadītāju.
Nepieciešamās informācijas savākšana par potenciālo klientu
Konkrētajam uzdevumam nepieciešamo likumu un normatīvo
aktu pārzināšana.
5. Apdrošināšanas objekta izpēte un analīze.
6. Ieteicamā apdrošināšanas veida (u) izvēle konkrētajam
klientam.
7. Ar apdrošināšanas objektu saistīto risku identificēšana,
novērtēšana un analīze.
8. Ar apdrošināšanas objektu saistīto risku un to pakāpes
noteikšana.
9. Apdrošināšanas prēmijas aprēėins.
10. Nepieciešamās dokumentācijas noformēšana.
11. Noformēto dokumentu atbilstības pārbaude atbilstoši LR
likumdošanai un uzĦēmuma iekšējiem noteikumiem.
12. Projekta prezentācija savam vadītājam.
13. Projekta saskaĦošana ar savu vadītāju, pieĜauto kĜūdu
labošana.

40

80

640

6. pielikums

STUDIJU KURSU APRAKSTI
Karjeras izaugsmes koledža

_________

Programmas veids
Programmas nosaukums
Iegūstamā klasifikācija
Profesionālās klasifikācijas līmenis
Īstenošanas ilgums un apjoms

SP „Apdrošināšana”

1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programma
Apdrošināšana
Apdrošinātājs
Ceturtais profesionālās klasifikācijas līmenis
Pilna laika 2 gadi, nepilna laika 3 gadi, 80 kredītpunkti

UZĥĒMĒJDARBĪBAS INFORMĀTIKA
1) Kredītpunkti

3

2) Stundu skaits

48

3) Kursa autore

Mg.paed. Olga Dementjeva

4) Kursa mērėis

Sniegt teorētiskās zināšanas par datoru uzbūvi, izmantojamām
programmām. Sniegt praktiskās iemaĦas un prasmes specifiskās
programmatūras izmantošanā.

5) Kursa uzdevumi

Pēc kursa pabeigšanas jāzina:
- datora ierīces un funkcijas;
- interneta iespējas;
- prast strādāt ar programmu MS Word (OpenOffice Writer);
- prast strādāt ar programmu MS Excel (OpenOffice Calc);
- prast veidot prezentācijas ar MS Power Point;
- meklēt informāciju Internetā un lietot e-pastu.

6) Kursa saturs
Nr.
Tēmu nosaukumi
p.k.
1
Datorzinību pamati. Datu apstrādes līdzekĜu
vēsture, datortehnikas attīstība un datoru tipi.
Datora komplekts, tā svarīgākās ierīces, to
funkcijas: Datora programmvadības princips,
programmatūras raksturojums. Informācijas nesēji,
informātiskie
procesi.
Drošības
tehnikas
noteikumi, ergonomika.
2
Tekstu redaktori. Teksta redaktoru raksturojums
un iespējas, Word darba vide: Teksta ievadīšana,
rediăēšana un saglabāšana. Teksta formatēšana.
Teksta tonēšana un līnijas. Tabulācijas zīmju
izmantošana. Tabulu veidošana un noformēšana.
Tabulu zīmēšanas režīms. Lapu numuri.
Diagrammu veidošana . Formulas veidošana.
3
Tabulu procesori (izklājlapas). Darbs Excel vidē.
Tabulu un aprēėinu veidošana: Tabulu procesoru
raksturojums un iespējas, Excel, darba vide,

Teorija

Stundu skaits
Prakse Kopā

Patst.

1

1

2

2

4

8

12

6

4

8

12

6

4

5

aprēėinu burtnīcas lapas. Aprēėinu tabulas
veidošana (datu ievadīšana un rediăēšana,
summēšana) un saglabāšana. Vienkārši aprēėini :
formulu pieraksts, aritmētiskās darbības . Tabulu
noformēšana. Statistiskās funkcijas, Datuma un
laika funkcijas, matemātiskas un finanšu funkcijas.
Lietišėo dokumentu izveide un reducēšana.
Lietišėo dokumentu veidi. Lietišėo dokumentu
izveidošanas pamatprincipi.
Finanšu dokumentu izveide un reducēšana.
Finanšu dokumenti: gada bilance, zaudējumu
aprēėins, grāmatvedības dokumenti.

6

Datu
bāzes.
Datu
bažu
Grāmatvedības datorprogrammas.

7

Prezentāciju veidošana. Grafisko prezentāciju
programmas Pover Point raksturojums un iespējas,
darba vides raksturojums: Darbs ar attēliem,
tabulām, diagrammām.

8

pielietošana.

Datortīkli. Lokālie datoru tīkli, to funkcijas un
raksturojums, klases lokālais tīkls . Globālie datoru
tīkli. Pārlūkprogramma Internet Explorer, tās
raksturojums, informācijas meklēšana.. WWW,
informācijas meklēšanas stratēăija: adreses,
meklēšanas serveri. Elektroniskais pasts.
Kopā

1

4

5

10

1

4

5

8

0

2

2

4

1

4

5

8

3

2

5

4

15

33

48

48

7) Prasības klausītājiem:

Apmeklēt praktiskās nodarbības, nokārtot ieskaiti.

8) Iepriekšējās zināšanas:

Pamatskolas informātikas kurss

9) Literatūra:

1. S. Pakalne, Lasāmā grāmata informātikā / Mācību grāmata,
R.: 1999.
2. http://www.liis.lv/sktehves/index.htm
3. Aizpuriete V. Microsoft Excel profesionālai izglītībai. – R.:
Mācību grāmata, 2002. –252 lpp.

10) Papildliteratūra:

1. LIIS mācību materiāls datorzinībās –
http://www.liis.lv/mspamati
2. Terminoloăijas apguvei un atkārtošanai – Lielā terminu
vārdnīca - http://www.termini.lv

Karjeras izaugsmes koledža

SP „Apdrošināšana”

Programmas veids
Programmas nosaukums
Iegūstamā klasifikācija
Profesionālās klasifikācijas līmenis
Īstenošanas ilgums un apjoms

1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programma
Apdrošināšana
Apdrošinātājs
Ceturtais profesionālās klasifikācijas līmenis
Pilna laika 2 gadi, nepilna laika 3 gadi, 80 kredītpunkti

LIETIŠĖĀS ANGěU VALODAS PAMATI
1) Kredītpunkti

4

2) Stundu skaits

64

3) Kursa autori

Philol. Nadežda Polianoviča

4) Kursa mērėis

Rosināt studentus mācīties patstāvīgi un sadarbībā ar citiem. Dot
studentiem iespēju papildināt vārdu krājumu ekonomikas un biznesa
jomā. Pilnveidot klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas
prasmes, sagatavojot studentus turpmākajām mācībām un darbam.
Attīstīt studentu lietišėās angĜu valodas zināšanas un komunikācijas
prasmes.

5) Kursa uzdevumi

Kursa beigās studentiem ir jāzina un jāprot:
- lietišėā sarakste angĜu valodā;
- speciālā terminoloăija;
- uzstāšanās publiski un sava darba prezentācija konferencēs un
sanāksmēs.

6) Kursa saturs
Nr.

1

Darbs un karjeras plānošana. Darba attiecības, darba
motivācija un atalgojuma veidi.

2

CV veidi un pieteikuma vēstule. Darba pārrunas.

3

Organizācijas (uzĦēmuma) struktūra un vadība.
Organizāciju psiholoăija un kultūra.
Telefona sarunas.
Lietišėā korespondence. Oficiālās vēstules.
Biznesa pasākumi: piedalīšanās starptautiskās izstādes,
biznesa ceĜojumi un viesu uzĦemšana, viesnīcas un biĜešu
rezervācija.
Lietišėā korespondence: ielūgums, rezervācija,
informācijas pieprasījums.
SkaitĜi, cipari un lietišėajos rakstos pielietojamie
saīsinājumi.
Prognozes un tendences, to grafiskā attēlošana un
aprakstīšana.
Prezentācijas prasme. Publiskās runas pamati.

4
5

6
7
8

Stundu skaits

Tēmu nosaukumi
Teorija

Prakse

Kopā

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

9
10
11

Problēmsituācijas analīze. Lēmumu pieĦemšana.
Lietišėā korespondence: lietišėā piedāvājuma sastādīšana.
Sanāksmju veidi. Sanāksmju vadīšanas stratēăijas un
diskusiju paĦēmieni.
Piedalīšanās biznesa tikšanās un pārrunas. Argumentācijas
prasme.

2

2

4

2

2

4

2

2

4

12

Mārketings un zīmola veidošana. Mārketinga MIX.

2

2

4

13

Reklāmas veidi. Reklāmas tekstu sastādīšanas
pamatprincipi.
Cenu veidošanās. Nauda. Valūta un operācijas ar naudu.

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

14
15
16

Produktu un pakalpojumu apraksti. Bankas/ apdrošināšanas
aăentūras pakalpojumi.
Biznesa ētikas pamatprincipi.
Kopā:

32

32

64

7) Prasības klausītājiem:
eksāmens.

nodarbību apmeklēšana, kontroldarbi, prezentācijas, referāti,

8) Iepriekšējās zināšanas:

Valsts eksāmena angĜu valodā rezultāti ne zemāk kā A, B, C,
D, E līmenī.

9) Literatūra:

Intelligent Business. Pre-Intermediate Business English.
2006. Longman. Johnson, C
Market Leader. Intermediate Business English Course Book.
(2006). Harlow: Pearson Education Limited. Cotton, D.

10) Papildliteratūra:
1. Essential Business Grammar Builder. 2006. Macmillan.
Paul Emmerson.
2. Business Vocabulary in Use. Intermediate. 2005.
Cambridge. Bill Mascull.
3. English for Work. Everyday Business. 2003. Penguin
Longman Publishing. Ian and Pedley Badger.
4. Ashley, A. (2003). Oxford Handbook of Commercial
Correspondence. Oxford: Oxford University Press.
5. Mackenzie, I (1995). Financial English. London: LTP.
6. Radice, F. (1993). Banking Transactions. Hong Kong:
Macmillan Publishers.
7. Radice, F. (1993). English for Banking. Hong Kong:
Macmillan Publishers.
8. Powell, M. (1996). Presenting in English. London: LTP.
9. Pauna, D. (2001). Bridging the Gap. Riga: Zvaigznes
ABC.
10. Brock, S. (1992) Writing Business Proposals. Melno Park:
Crisp Publications Inc.
11. Sant, T. (1992) Persuasive Business Proposals. Writing to
Win Customers, Clients, and Contracts. New York:
Amacom.
12. Flinders, S.(1997) Test Your Business English. London:
Penguin Books.
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Programmas veids
Programmas nosaukums
Iegūstamā klasifikācija
Profesionālās klasifikācijas līmenis
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1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programma
Apdrošināšana
Apdrošinātājs
Ceturtais profesionālās klasifikācijas līmenis
Pilna laika 2 gadi, nepilna laika 3 gadi, 80 kredītpunkti

MAKROEKONOMIKA
1) Kredītpunkti

4

2) Stundu skaits

64

3) Kursa autori

Dr.phd Vladimirs Dubnovs

4) Kursa mērėis

Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par makroekonomikas
būtību un tās rādītājiem. Sniegt praktiskā darba prasmes un iemaĦas
makroekonomisko likumsakarību noteikšanā un rādītāju
aprēėināšanā.

5) Kursa uzdevumi

Pēc kursa pabeigšanas jāzina:
- makroekonomikas mērėi un pamatrādītāji;
- makroekonomiskā līdzsvara būtība;
- naudas regulēšanas mehānisms, naudas funkcijas;
- inflācijas būtība un tās cēloĦi;
- nodarbinātības un bezdarba problēmas;
- fiskālās politikas būtība;
- starptautisko ekonomisko attiecību iespējas;
- makroekonomisko rādītāju aprēėins;
- iekšējā kopējā produkta līdzsvara noteikšana;
- IS, LM, IS-LM modeĜu izveide;
- makroekonomisko situāciju analīze.

6) Kursa saturs
Nr.
p.k.
1

2

3

Tēmu nosaukumi
Ievads makroekonomikā. Sabiedrība un ekonomika.
Makroekonomikas priekšmets un svarīgums.
Makroekonomiskas metodoloăija. Makroekonomikas
mērėi.
Makroekonomikas pamatrādītāji. Nacionālais
kopprodukts un iekšzemes kopprodukts. Iekšzemes
kopprodukta aprēėināšanas metodes. Starpprodukts un
gala produkts. Pievienotā vērtība. Izdevumu un
ienākumu metodes. Cenu indeksi. Nominālais un reālais
kopprodukts.
Makroekonomiskais līdzsvars. Makroekonomiskā
līdzsvara jēdziens un tā veidi. Kopējais pieprasījums un
kopējais piedāvājums. PatēriĦa un ietaupījumu
savstarpējā sakarība. Investīcijas. Investīciju
multiplikators. IKP līdzsvara noteikšana.

Teorija

Stundu skaits
Prakse

2

Kopā
2

4

6

10

4

4

8

4

5

6

7

8

9

Bankas un naudas piedāvājuma regulēšana. Nauda un
tās funkcijas. Naudas pieprasījums un piedāvājums.
Bankas un to loma ekonomikā. Valsts naudas (monetārā)
politika. Latvijas naudas sistēmas veidošana.
Makroekonomiskais līdzsvars labumu, naudas un
kapitāla tirgos. IS modelis. LM modelis.IS-LM modelis
un faktori, kas to ietekmē. Līdzsvars preču un naudas
tirgos.
Inflācija un tās cēloĦi. Inflācijas būtība un cēloĦi.
Inflācijas sekas. Filipsa līkne. Pretinflācijas politika.
Nodarbinātība un bezdarbs . Nodarbinātība un
bezdarbs. Bezdarba veidi. Pilna nodarbinātība un dabīga
bezdarba līmenis. Bezdarba sociāli ekonomiskās sekas.
Nodarbinātības un bezdarba problēmas Latvijā.
Valsts budžeta un nodokĜu sistēma. Valsts budžeta
sistēma. NodokĜi un nodokĜu multiplikators. NodokĜu
sistēmas pamatprincipi un veidi. Valsts fiskāla politika
un ekonomikas stabilizācija. Latvijas budžeta un nodokĜu
sistēma. Valsts sociālā politika.
Starptautiskās ekonomiskās attiecības Ārējā
tirdzniecība. Kapitāla starptautiskā kustība. Darbaspēka
starptautiskā kustība. Starptautiskās valūtas attiecības.
Latvijas ārējās ekonomiskās attiecības.

Kopā

4

4

8

4

4

8

4

2

6

4

4

8

6

2

8

4

2

6

36

28

64

7) Prasības klausītājiem:

Izpildīt 2 mājas darbus, nokārtot ieskaiti.

8) Iepriekšējās zināšanas:

Kursa apjomā zināšanas uzĦēmējdarbības ekonomikā un
mikroekonomikā.

9) Literatūra:

1. U.Gods. Makroekonomika. R.2004, Turība
2. M.Šenfelde, N.ĥikitina, I.LapiĦa. Makroekonomika.
R.2002 „Kamene”
3. J.Saulītis, M.Šenfelde. Ievads makroekonomikā. R.1999,
RTU

10) Papildliteratūra:

1. V. Bikse. Makroekonomikas pamati. R.1998, LU.
2. Линдсей Д. Макроэкономика. Спб., 1994.
3. Микро-, макроэкономика. Практикум / Под общ. Ред.
Ю.А. 1994.
4. Долан Э.Дж Макконнелл К., Брю С. Экономикс.
М.1992.
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Programmas veids
Programmas nosaukums
Iegūstamā klasifikācija
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1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programma
Apdrošināšana
Apdrošinātājs
Ceturtais profesionālās klasifikācijas līmenis
Pilna laika 2 gadi, nepilna laika 3 gadi, 80 kredītpunkti

MATEMĀTIKA EKONOMISTIEM
1) Kredītpunkti

4

2) Stundu skaits

64

3) Kursa autori

Mg.paed. Ludmila Abramova

4) Kursa mērėis

Sniegt zināšanas ekonomiskajā matemātikā. Apgūt ekonomiskās
matemātikas teorijas pamatjēdzienus.

5) Kursa uzdevumi

Pēc kursa pabeigšanas jāzina:
- kopu teorijas pamatjēdzieni;
- matemātiskās loăikas, finanšu mat. teorija;
- funkcija, tās robeža un nepārtrauktība;
- atvasinājuma un diferenciāĜa pielietojums;
- atvasinajuma ekonomiskā interpretācija;
- vairākargumentu funkcijas teorija;
- lineārās algebras pamati;
- nenoteiktāun noteiktā integrāĜa aprēė., lietošana ekonomikā;

6) Kursa saturs
Nr.
Tēmu nosaukumi
p.k.
Kopas. Kopu teorijas pamatjēdzieni. Darbības ar kopām.
1 Uzdevumi.
2

3

4

Matemātiskās loăikas elementi.Pamatjēdzieni un definīcijas.
Loăiskās algebras formulas.
No mainīgiem lielumiem atkarīgi apgalvojumi. Teorēmas
nepieciešamie un pietiekamie nosacījumi.
Vienkāršie un saliktie procenti. Vienkāršais un saliktais
diskonts. Pamatjēdzienu shematisks skaidrojums. Vienkāršo
procentu un vienkāršā diskonta shēma. Salikto procentu un saliktā
diskonta shēma.
Finanšu operācijas ilguma mērīšanas tradīcijas: laika intervāla t
starp diviem uzrādītiem datumiem izteikšana gados. Uzkrājuma
aprēėināšanas un diskontēšanas metodes, ja periodu skaits t nav
vesels skaitlis.
Uzkrāšana pēc salikto procentu shēmas gadījumā, ja dota
nominālā (gada) procentu likme j un procentus rēėina m reizes
gadā. Diskontēšana pēc saliktā diskonta shēmas gadījumā, kad
dota nominālā (gada) diskonta likme f un diskontēšanu veic m
reizes gadā. Inflācija.
Naudas plūsmas. Nauda plūsmas definīcijas un tās grafiskais
attēlojums. Naudas daudzumu ekvivalence.
Naudas plūsmas vērtība pēc t periodiem no plūsmas sākuma.

Stundu skaits
Teorija

Prakse

Kopā

2

2

4

4

8

8

6

6

5

6

7

8

Naudas plūsmas tagadnes vērtība PV un nākotnes vērtība FV.
Finansu rentes.
Investīciju procesa naudas plūsmas. IlgtermiĦa kredīts.
Obligāciju novērtējums.
Funkcija, tās robeža un nepārtrauktība. Funkcijas jēdziens.
Funkcijas uzdošanas veidi (atkārtojums)
Robežu teorija.
Funkcijas nepārtrauktības pamatjēdzieni un definīcijas.
Funkcijas atvasinājums. Atvasinājuma pielietoj..
Pamatjēdzieni un definīcijas. Diferecēšanas formulas un likumi.
Atvasinājuma ăeometriskā jēga. Atvasinājuma jēga ekonomikā.
Netieši uzdotas funkcijas diferencēšana. Augstākas kārtas
atvasinājumu jēdziens.
Funkcijas diferenciāĜa jēdziens un tā ăeometriskā jēga.
DiferenciāĜa pielietojums tuvinātos aprēėinos. DiferenciāĜa
invariance. NodokĜu sadale. Diferenciālrēėinu pamatteorēmas.
Robežu aprēėināšana ar atvasinājuma palīdzību. Atvasinājuma
pielietojums vienkāršos ekonomiskos aprēėinos.
Funkcijas izpēte ar atvasinājuma palīdzību. Funkcijas ekstrēmi.
1.kārtas atvasinājuma pielietojums funkcijas lielākās un mazākās
vērtības noteikšanai.
Divargumentu funkcijas.Divargumentu funkcijas ăeometriskā
interpretācija un grafiks. Divargumentu funkcijas robeža.
Divargumentu funkcijas parciālais un pilnais pieaugums.
Divargumentu funkcijas nepārtrauktība. Nepārtrauktu funkciju
algebras pamatjēdzieni.Divargumentu funkcijas atvasinājums un
diferenciāli. Divargumentu funkcijas ekstrēmu punkti.
Divargumentu funkcijas lielākā un mazākā vērtība. Netieši uzdotu
funkciju diferencēšana. Parciālo atvasinājumu pielietojums
ekonomisku uzdevumu risinājumos. Nosacītais ekstrēms.
Lineārās algebras elementi. Matricu pamatjēdzieni un
definīcijas. Matricu algebra. Mainīgo lielumu pārveidojumi.
Apgriezta matrica. Matricas rangs. Matricu pamatveidi.
Lineāru algebrisku vienādojumu sistēmu pamatjēdzieni un
definīcijas. Vienādojumu sistēmas atrisināšana ar matricu metodi.
Vienādojumu sistēmas atrisināšana ar Gausa metodi.
Vienādojumu sistēmas atrisināšana, izmantojot Krāmera formulas.
Nenoteiktais integrālis. Integrālrēėinu pamatjēdzieni. Primitīvā
funkcija. Nenoteiktā integrāĜa īpašības. Galveno integrāĜu tabula.
Integrēšanas pamatlikumi. Integrēšanas pamatmetodes.
Nenoteiktais integrālis. Noteiktā integrāĜa jēdziens. Noteiktā
integrāĜa īpašības. Noteiktā integrāĜa aprēėināšana. Noteiktā
integrāĜa ăeometriskais pielietojums. Integrālrēėinu pielietojumi
ekonomikā.

Kopā

8

8

18

18

10

10

8

8

64

64

7) Prasības klausītājiem:

izpildīt 3 kontoldarbus, 1 mājas darbu, nokārtot eksāmenu

8) Iepriekšējās zināšanas:

vidusskolā apgūtā programma "Matemātika"

9) Literatūra:

1) Ismena Revina. Matemātika ekonomistiem.LU,Rīga:2003.
2) Ismena Revina. Uzdevumu krājums matemātikā
ekonomistiem. Zvaigzne ABC:1997
3) Malda Jaunzeme. Finanšu matemātika.Turība Biznesa
Augstskola, Rīga:2004
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Programmas veids
Programmas nosaukums
Iegūstamā klasifikācija
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1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programma
Apdrošināšana
Apdrošinātājs
Ceturtais profesionālās klasifikācijas līmenis
Pilna laika 2 gadi, nepilna laika 3 gadi, 80 kredītpunkti

ZINĀTNISKĀ DARBA ORGANIZĀCIJA
1) Kredītpunkti

1

2) Stundu skaits

16

3) Kursa autori

Mg. philol Iveta Ratinīka

4) Kursa mērėis

Kursa ietvaros apgūt zinātniski pētnieciskā darba izstrādāšanas
metodes un to izmantošanas prasmes un iemaĦas.

5) Kursa uzdevumi

Pēc kursa pabeigšanas jāzina:
- zināšanu un zinātniski pētnieciskā darba būtība un nepieciešamība
mūsdienu sabiedrībā;
- pētniecisko tematu meklēšanas un izvēles metodikas apguve un
tās izmantošanas prasme studiju pētniecisku darbu veidošanā;
- pētījuma metodikas nepieciešamība un izvēle.

9. Kursa saturs
Nr.
p.k.

Tēmu nosaukumi

1

Zinātne un zinātniski pētnieciskais darbs – galvenie
izpratnes apekti un klasifikācija.

2

Zinātniskā pētījuma galvenie posmi
Ievada, iztirzājuma, nobeiguma/secinājumu un citu
zinātniskā pētījuma daĜu raksturojums, prasības un kritēriji.
Pētījuma metodikas izstrāde
Ieskats pētījuma metodikā (metožu klasifikācija), metožu
izvēle (kvalitatīvās, kvantitatīvās pētniecības metodes).
Intervijas metode/ biogrāfijas metode/ dokumentu
analīze./novērošanas met./ eksperimenta un oficiālās
statistikas pētījumu metodes/ strukturētā novērojuma
metode/ aptauja, anketēšana

3

Stundu skaits
Prakse
Kopā
2
2

Teorija

4

4

2

2

4

Nepieciešamās informācijas iegūšana un ar to saistītie
ētikas jautājumi
Informācijas ieguves avoti un ieguves procesa apraksts.
Piemēru analīze.

2

2

5

Zinātniskā darba rezultātu noformēšana
Atsauču/ tabulu/ izveides sistēma.
Autortiesības un ar tām saistītie jautājumi.
Izmantoto
avotu/literatūras
saraksta

2

2

izveide

un

noformējums.
6

Zinātniskā pētījuma rezultātu aizstāvēšana
(prezentācija)
Ieskaites darbs – sava pētījuma prezentācija auditorijā.
Kopā

4

16

2

16

6) Prasības klausītājiem:

Aktīva piedalīšanās nodarbībās, nokārtota ieskaite (zinātniskā
darba prezentācija)

7) Iepriekšējās zināšanas:

pamatzināšanas referātu izstrādē un noformēšanā..

8) Literatūra:
1. Norādījumi studijas darba/ kavalifikācijas darba izstrādei
un aizstāvēšanai. –R.: BBK, 2006./ www.bbk.lv
2. U.Eko. „Kā uzrakstīt diplomdarbu”. JāĦa Rozes apgāds.
2006.
3. Kroplijs, A., Raščevska, M. Kvalitatīvās pētniecības
metodes sociālājās zinātnēs / A. Kroplijs, M. Raščevska. –
R.: RaKa, 2004.
4. Nucho, A. O. , Vidnere, M. Intervēšanas prasme / A. O.
Nucho, M. Vidnere. R: RaKa – 2003.
5. Garson, G.D. Guide to writing empirical papers, theses
and dissertations. New York; Basel: Marcel Dekker, 2002.
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MIKROEKONOMIKA
1) Kredītpunkti

4

2) Stundu skaits

64

3) Kursa autori
Katerina Kuzina

Mg. oec. Katerina Kuzina

4) Kursa mērėis

Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par mikroekonomikas
būtību, teorijām un likumiem. Sniegt praktiskā darba prasmes un
iemaĦas mikroekonomisko likumsakarību noteikšanā.

5) Kursa uzdevumi

Pēc kursa pabeigšanas jāzina:
- pieprasījuma / piedāvājuma funkcijas, likumi, faktori;
- mājsaimniecības patēriĦa teorijas likumi, funkcijas;
- ražošanas teorijas likumi, funkcijas;
- izmaksu teorijas likumi, funkcijas, izmaksu veidi;
- konkurences veidi un funkcijas;
- riska mērīšana un apdrošināšanas būtība;
- Pareto optimalitātes būtība, labklājības teorijas pamati;
- prast noteikt pieprasījumu / piedāvājumu ietekmējošos faktorus,
tirgus līdzsvaru;
- prast noteikt patērētāja līdzsvaru, robežderīgumu, budžeta likni;
- prast noteikt minimālās un vidējās izmaksas, robežizmaksas,
vienādo izmaksu likni;
- prast sastādīt ražošanas funkcijas ar vienu un diviem mainīgajiem,
noteikt aizstājamības normas, apjomu likmes;
- prast noteikt sagaidāmo ienākumu, apdrošināšanas fondu un polises
cenu;
-prast optimizēt ražošanas faktoru sadali divu preču ražošanā.

6) Kursa saturs
Nr.
p.k.
1
2
3

Tēmu nosaukumi
Ievads mikroekonomikā. Ekonomiskās vajadzības un resursi.
Izvēles problēma. Ekonomiskās sistēmas un veidi. Latvijas
ekonomiskās sistēmas raksturojums.
Pieprasījums un piedāvājums. Pieprasījuma un piedāvājuma
jēdziens, to likumi, funkcijas, lielumi, izmaiĦas faktori. Tirgus.
Pieprasījuma un piedāvājuma elastība. Elastības jēdziens.
Elastību klasifikācija. Pieprasījuma elastība. Piedāvājuma
elastība.

Stundu skaits
Teorija Prakse Kopā
5

5

3

2

5

4

2

6

4

Tirgus līdzsvars. Pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvars.
Līdzsvara cena.
Patērētaja izvēles teorija. Vajadzības, labumi, derīgums.
Robežderīgums un kopējais derīgums. Krītoša robežderīguma
likums.Patērētāja līdzsvars. Patērētāja vienaldzības līkmes.
Budžeta līnijas.

2

1

3

6

2

8

6

Riska teorija. Riska raksturojums. Riska mērīšana. Derīguma
sagaidāmā nozīme. Patērētāja attieksme pret risku.
Apdrošināšana. Diversifikācija. Aktīvu pieprasījums.

3

2

5

7

Ražošanas teorija. Ražošana: mērėi un uzdevumi.Ražošanas
faktori. Ražošanas funkcija. Ražošanas līdzsvars.

3

2

5

3

2

5

6

3

9

9

4

13

44

20

64

5

8

9

10

Izmaksu teorija. Izmaksu funkcija. Vienādo izmaksu taisne.
Maksimālās produkcijas kombinācija.
Minimālo izmaksu kombinācija. Minimālo izmaksu līkne.
Robežizmaksas. Izmaksu elastība. Izmaksu līkne ar mainīgu
pieaugumu. Izmaksu analīze mainīgu ražošanas faktoru cenu un
izmaksu gadījumā. Izmaksas ilgā laikā.
Tirgus struktūras. Pilnīgā konkurence un peĜĦas
maksimalizēšana pilnīgās konkurences apstakĜos. Pilnīgs
monopols. Monopolkonkurence. Oligopola tirgus. Konkurence
Latvijā.
Labklājības teorija. Pareto optimalitāte. Preču maiĦa. Preču
maiĦa un cenas. Ražošanas faktoru sadale divu preču ražošanā.
Transformācijas līkne. Ārējie efekti. Sabiedriskās preces.

Kopā:
7) Prasības klausītājiem:

Izpildīt 10 mājas darbus, nokārtot ieskaiti.

8) Iepriekšējās zināšanas:

Kursa apjomā zināšanas uzĦēmējdarbības ekonomikā.

9) Literatūra:
1. V.Nešpors, I.Ruperte, J.Saulītis. Mikroekonomika.R.2005, „Kamene”.
2. R.Škapars. Mikroekonomika. R.2003, LU.
3. R.Škapars. Uzdevumi un testi mikroekonomikā. R.2004, LU.
10) Papildliteratūra:
1. R.Nešpors. Ievads mikroekonomikas teorijā. R.2003, LU.
2. Г. Менкью. Принципы економикс. М. 2002.
3. Долан Э.Дж Макконнелл К., Брю С. Экономикс. М.1992.
4. 50 лекций по микроэкономике. http://50.economicus.ru/.
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AKTUĀRĀS TEHNOLOĂIJAS
1) Kredītpunkti

1

2) Stundu skaits

16

3) Kursa autori

Mg.paed. Vitālijs Tihonenko

4) Kursa mērėis

Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par aktuārajām
tehnoloăijām un to pielietošanas variācijām apdrošinātāja darbā.

5) Kursa uzdevumi

Pēc kursa pabeigšanas jāzina:
- aktuārās matemātikas mērėi;
- aktuārās metodes un to lietošanas iespējas;
- MS Excel un citas specifiskās programmatūras pielietošanas
iespējās aktuārajiem aprēėiniem un apdrošināšanas nozarē kopumā;

6) Kursa saturs
Nr.p.k.
1

Stundu skaits
1

Tēmas
Ievads aktuārajās tehnoloăijās

2

5

Aktuāro tehnoloăiju metodoloăija.
Finansiālās drošības un risku
noteikšanas metodes, to īstenošana
ar IT palīdzību

3
4

5

1

6

5

Aktuāro metožu saistība ar
grāmatvedības un finanšu analīzes
principiem
MS Excel iespējas aktuāro aprēėinu
veikšanai

7
8
9

1

10

2

Akt.metožu pielietošana dzīvības un
mantas apdrošināšanā (Piemēru
analīze)
Speciālā datorprogrammatūra
aktuārajiem aprēėiniem

Apakštēmas
Pamatjēdzieni un terminoloăija,
Ričarda Praisa teorija. Aktuāro
tehnoloăiju nozīme
apdrošināšanā.
Matemātisko modeĜu lietošana
riska un nenoteiktības finansiālas
iespējamības analīzē.
Nākotnes notikumu prognozēšana
un izvērtēšana.
Aktuāro vērtējumu metodes.
Datorizētās aprēėinu metodes un
to veikšanas līdzekli.
Attiecīgo grāmatvedības un
uzskaites standartu apkopojums
Speciālās Excel funkcijas un
aprēėinu vienkāršošana
Goal Seek un Solver līdzekĜu
izmantošana
Standarta funkciju individuālā
pielāgošana, makrokomandas
Apdrošināšanas tarifu un tehnisko
rezervju aprēėināšana
Programmatūras apskats
Programmatūras lietošana

1

Nobeiguma pārbaudījums

7) Prasības klausītājiem:

Apmeklēt praktiskās nodarbības, nokārtot ieskaiti.

8) Iepriekšējās zināšanas:

Pamatzināšanas matemātikā, statistikā un informātikā

9) Literatūra:

A.Jaunzems, Finanšu matemātika, lekciju materiāli, 2000

10) Papildliteratūra:

Malda Jaunzeme, FINANŠU MATEMĀTIKA, 2005
Hoy H., Livernois J., McKenna Ch., Rees R., Stengos Th.
Mathematics for Economics, 2nd edition, MIT Press, 2001
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ANGěU VALODA FINANSĒS
1) Kredītpunkti

4

2) Stundu skaits

64

3) Kursa autori

Philol. Nadežda Polianoviča

4) Kursa mērėis

Iemācīt studentus strādāt ar tekstu, izmantojot to turpmākai patstāvīgai
pilnveidošanai un vārdu krājuma papildināšanai. Attīstīt studentu prezentācijas
un komunikācijas prasmes.

5) Kursa uzdevumi

Kursa beigās studentiem ir jāzina un jāprot:
- speciālā terminoloăija kursa ietvaros;
- atbildēt uz klientu jautājumiem un diskutēt par kursa tēmām;
- prezentēt vienu no bankas/apdrošināšanas sabiedrības produktiem;
- izveidot finanšu raksta kopsavilkumu (1000 vārdu).

Nr.

Kursa saturs
Tēmu nosaukumi
Teorija

1

Naudas formas. Valūta.

2

4

Tendences un grafiėi. Finanšu rezultātu apspriešana un
prezentācija.
Finanšu ziĦas: banku darbības /apdrošināšanas sfērā. Lasīšanas
metodes un stratēăijas. Darbs ar tekstu, kopsavilkuma
sastādīšana.
Skaidrās un bezskaidrās naudas norēėini.

5

Maksājumu veikšana un saĦemšana. Maksājuma dokumenti.

6
7
8
9

Biznesa klientu konsultēšana. Telefonsarunas.
Banku darbība.
Bankas produkti un pakalpojumi. Klientu konsultēšana.
Finanšu ziĦas: banku darbības /apdrošināšanas sfērā. Lasīšanas
metodes un stratēăijas. Darbs ar tekstu, kopsavilkuma
sastādīšana.
Apdrošināšanas pamatjēdzieni.
Apdrošināšanas sabiedrības produkti un pakalpojumi. Klientu
konsultēšana.
Finanšu ziĦas: banku darbības /apdrošināšanas sfērā. Lasīšanas
metodes un stratēăijas. Darbs ar tekstu, kopsavilkuma
sastādīšana.
Finanšu pārskati: UzĦēmuma gada pārskata dokumenti.
UzĦēmuma finanšu rezultātu prezentācija.

3

10
11
12

13
14

Stundu skaits
Prakse
Kopa

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2
2
2
2

2
2
2
2

4
4
4
4

2
2

2
2

4
4

2

2

4

2
2
2

2
2
2

4
4
4

15

16

Publiskās runas attīstīšana
Finanšu ziĦas: banku darbības /apdrošināšanas sfērā. Lasīšanas
metodes un stratēăijas. Darbs ar tekstu, kopsavilkuma
sastādīšana.
Produkta /pakalpojuma prezentācija. Individuālās
prezentācijas. Prezentāciju apspriešana.
Kopā:

2

2

4

2
32

2
32

4
64

7) Prasības klausītājiem:
aktīva līdzdalība nodarbībās -10%; pārbaudes darbi (3)- 30%; bankas/ apdrošināšanas sabiedrības produkta
vai pakalpojuma prezentācijas sagatavošana 40%; eksāmens -20%.
8) Iepriekšējās zināšanas:
Valsts eksāmena angĜu valodā rezultāti ne zemāk kā A, B, C, D, E līmenī.
9) Literatūra:
Cotton, D. (2006). Market Leader. Intermediate Business English. Harlow: Pearson Education Limited.
Emmerson, P (2006). Essential Business Grammar Builder. Macmillan.
Mascull, B. (2005). Business Vocabulary in Use. Cambridge: Camridge University Press.
Badger, I. (2003). English for Work. Everyday Business. London: Penguin Longman Publishing.
Smullen, J. (ed.). (1993). A Dictionary of Finance and Banking. Oxford: Oxford Univerity Press.
10) Papildu literatūra:
Mackenzie, I (1995). Financial English. London: LTP.
Radice, F. (1993). Banking Transactions. Hong Kong: Macmillan Publishers.
Radice, F. (1993). English for Banking. Hong Kong: Macmillan Publishers.
Powell, M. (1996). Presenting in English. London: LTP.
Pauna, D. (2001). Bridging the Gap. Riga: Zvaigznes ABC.
Flinders, S.(1997) Test Your Business English. London: Penguin Books.
Pratten, J. (1997). Banking English. Addlestone: Delta Publishing Limited.
11) Papildu avoti:
http://www.businessweek.com
http://www.ft.com
http://www.economist.com
http://www.reuters.com
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NODOKěI UN NODEVAS
1) Kredītpunkti

1

2) Stundu skaits

16

3) Kursa autori

Mg. oec. Natālija Sāre

4) Kursa mērėis

Sniegt teorētiskās zināšanas par nodokĜu un nodevu sistēmu, nodokĜu
un nodevu veidiem. Sniegt praktiskas iemaĦas un prasmes par
nodokĜu aprēėinu un pārskatu sastādīšanu.

5) Kursa saturs
Nr.
p.k.
1

2

3

4

5
6

7
8

Stundu skaits

Tēmu nosaukumi

Teorija

NodokĜu un nodevu sistēma: NodokĜu un nodevu atšėirība un
būtība. NodokĜu un nodevu funkcijas un uzdevumi. NodokĜu un
nodevu veidi. NodokĜu un nodevu sistēma Latvijā.
NodokĜu maksātāju tiesības un pienākumi: Pārskatu un
deklarāciju sastādīšana. NodokĜu un nodevu samaksas kārtība.
NodokĜu maksājumu korekcijas iespējas un termiĦi.
Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksa: VSAOI būtība
un mērėis. VSAOI maksātāji. VSAOI likmes, aprēėins un
samaksas kārtība.
UzĦēmuma ienākuma nodoklis un iedzīvotāju ienākuma
nodoklis. IIN un UIN būtība un mērėis. NodokĜu atvieglojumu
sistēma. IIN un UIN likmes un aprēėins. Fiziskās personas
ienākuma deklarācijas aizpildīšana. IIN un UIN samaksas
kārtība.
Pievienotās vērtības nodoklis. PVN būtība un mērėis. PVN
maksātāji. PVN likmes, aprēėins, samaksas un atmaksas kārtība.
Muitas un akcīzes nodokĜi. Muitas un akcīzes nodokĜu būtība un
mērėi. Muitas un akcīzes nodokĜu maksāšanas gadījumi. Muitas
un akcīzes nodokĜu likmes, aprēėins un samaksas kārtība.
Nekustāmā īpašuma nodoklis: NĪN būtība un mērėis. NĪN
maksātāji. NĪN likmes, aprēėins, samaksas kārtība.
Pārējie nodokĜu un nodevu veidi. Izložu un azartspēĜu nodoklis,
dabas resursu nodoklis, valsts riska nodeva. Pārējie nodokĜu un
nodevu veidi.
Kopā

Prakse

Kopā

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

16

16

6) Prasības klausītājiem:

nokārtot ieskaiti.

7) Iepriekšējās zināšanas:

kursa apjomā zināšanas uzĦēmējdarbības ekonomikā.

8) Literatūra:

1. I.KodoliĦa-Miglāne. NodokĜi Latvijā. R.2008., Turība.

2. A.Zvējnieks. NodokĜi un nodevas. R.1998., RTU.
3. LR likums „Par nodokĜiem un nodevām”.
9) Papildu literatūra:

1. K.Ketners. NodokĜu teorijas pamati. R.2005., RTU.
2. E.Sīpola. Mūsdienu nodokĜu teorija. R.2001. RTU.
3. Pelše G., Ruperte I. UzĦēmēja rokasgrāmata. R.2003.
„Jumava”
4. LR likumi un MK noteikumi.
5. VID metodiskie norādījumi.
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STATISTIKA UN EKONOMETRIJA
1) Kredītpunkti

6

2) Stundu skaits

96

3) Kursa autori

Dr.phd Vladimirs Dubnovs
Mg. oec. Katerina Kuzina

4) Kursa mērėis

Sniegt teorētiskās zināšanas par statistiku, statistikām metodēm un
statistisko analīzi, apgūt ekonometrijas pamatus un palīdzēt izprast
statistikas un ekonometrijas lomu tautsaimniecībā. Sniegt praktiskās
iemaĦas un prasmes par statistikas un ekonometrijas pielietošanas
iespējām.
Pēc kursa pabeigšanas jāzina:
- variācijas rindas;
- aprakstošie statistikas lielumi;
- izlases metode;
- sakarību statistiskā analīze;
- dinamikas rindas;
- indeksu metodes;
- ekonometrijas būtība un mērėi;
- stacionāro un patvaĜīgo procesu atšėirība;
- prast veikt statistisko analīzi;
- prast veikt hipotēzes pārbaudi;
- prast izmantot specializētas programmas.

5) Kursa uzdevumi

6) Kursa saturs
Stundu skaits
Teorija Prakse Kopā

Nr.
p.k.

Tēmu nosaukumi

1

Statistikas jēdziens un tās nozīme uzĦēmējdarbībā. Statistiskās
informācijas vākšana un sagatavošana: statistiskie novērojumi un
to organizēšana.

2

2

4

2

Sadalījuma rindu veidi, to grafiskais attēlojums.

2

2

4

5

2

7

3

2

5

3

4

Aprakstošā statistika: Absolūtie un relatīvie lielumi. Vidējie
lielumi. Variācijas radītāji.
Izlases metode: Metodes teorētiskais pamatojums un
reprezentativitāte. Izlašu veidi. Ăenerālās kopas vērtējumu
aprēėināšana. Izlases kĜūdas, to vērtēšanas intervāli un izlases
apjoma aprēėināšana.

5

6

7

Savstarpējo sakarību statistiskā analīze: Savstarpējo sakarību
nozīme statistiskajā analīzē. Savstarpējo sakarību atklāšanas
metodes. Korelācijas un regresijas metodes to lietošana. Pārējās
sakarību ciešuma mērīšanas metodes.
Dinamikas rindas jēdziens. Dinamikas rindas līmeĦu absolūto un
relatīvo pārmaiĦu rādītāji. Dinamikas rindu vidējie lielumi.
Dinamikas rindas pamattendences jeb trenda atklāšana.
Sezonalitātes analīze. Dinamikas rindas interpolācija,
ekstrapolācija un prognazēšana.
Indeksu metodes lietošana un indeksu veidi. Individuālie un
kopindeksi. Indeksu rindas. Fišera ideālais indekss. Vidējo
lielumu indekss. Teritoriālie indeksi.

3

3

6

3

3

6

3

3

6

8

Varbūtību teorijas pamatjēdzieni un diskrēto gadījumlielumu
sadalījumi:Vienkāršakās darbības ar vārbūtībām. Gadījumlielumu
veidi. Binomiālais sadalījums. Puasona sadalījums.

3

3

6

9

Hipotēzes. Hipotēžu pārbaudes iespējamās kĜūdas. Hipotezes par
ăenerālkopas vidējo pārbaude.

3

3

6

10

Dispersijas analīze. Vienfaktora dispersijas analīze.

2

2

4

11

Korelācijas analīze: Pāru korelācija. Daudzfaktoru korelācija.

2

2

4

3

3

6

12
13
14
15
16
17
18

Lineārās regresijas analīze: Empirisko datu izlīdzināšana.
Mazāko kvadrātu metode. Regresijas modeĜa izmantošana.
Hipotēžu pārbaude regresijas analīzē.
Ekonometrijas pamati: Ekonometrijas būtība un nozīme. Saikne
ar cītām zinātnēm.
Identifikācijas problēma. Identifikācijas kārtības likums.
Identifikācijas rangu likums.

2

2

2

2

Mazāko kvadrātu metode.

3

3

6

Diferenču vienādojumi.

3

3

6

Ekzogenitāte un cēlonība. Grandžera testa būtība.

2

2

4

Stacionārs process. PatvaĜīgas pastaigas process.
Specializēto ekonometrisko programmu pakešu apskats.
Uzdevumu risinājums, izmantojot Econometric wievs

3

3

6

6

6

96

7) Prasības klausītājiem:

Kopā:
49
47
Izpildīt 19 mājas darbus, nokārtot eksāmenu.

8) Iepriekšējās zināšanas:

Kursa apjomā zināšanas ekonomiskajā matemātikā.

9) Literatūra:

G.Vergina, V.KārkliĦa. Statistika ekonomistiem. R.2005.,
„Kamene”.
Z.Goša. Statistika. R.2007., LU.
O.KrastiĦš. Statistika un ekonometrija. R.1998.
I.Arhipova, S.BāliĦa. Statistika ekonomikā. R.2003.,
Datorzinību centrs.
I.Arhipova, S.BāliĦa. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam.
I.un II. daĜa. R.2000., Datorzinību centrs.

19

10) Papildliteratūra:
1. A.Orlovska. Statistika. R.2004.
2. E.Vasermanis D.Šėiltere. Statistika. R.1996.

3. O.KrastiĦš, J.CiemiĦa. Dinamikas rindu
modelēšana.R.1993.
4. И. И.Елисеева, М. М.Юзбышев. Общая теория
статистики. М.1998, „Финансы и статистика”.
5. М. Р Ефимова, Е. В.Петрова, В.Н.Румянцев. Общая
теория статистики. М.1998, „Инфра”.
6. W.Enders Applied Econometric. Time series. Wiley,
2004.
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TIESĪBU PAMATI
1) Kredītpunkti

1

2) Stundu skaits

16

3) Kursa autori

Mg. oec.O. Panfilova

4) Kursa mērėis

Sniegt teorētiskās zināšanas par tiesību veidošanās būtību un to
piemērošanu praksē.

5) Kursa uzdevumi

Pēc kursa pabeigšanas jāzina:
- tiesību jēdziens, formas un pamatprincipi;
- tiesību avoti;
- konstitucionālo tiesību pamati;
- administratīvo tiesību pamati;
- civiltiesību pamati;
- krimināltiesību pamati;
- starptautisko tiesību pamati;
- saprast atbildības atšėirību;
- prast strādāt ar normatīvajiem dokumentiem.

6) Kursa saturs
Nr.
p.k.
1
2

3

4
5
6
7

Tēmu nosaukumi

Stundu skaits
Teorija Prakse
Kopā

Tiesību izcelsme.Tiesību pirmssākumi. Paražu tiesības un
rakstiskās tiesības.

1

1

Tiesību jēdziens. Tiesību pazīmes. Tiesību struktūra. Subjektīvās
un objektīvās tiesības. Tiesību funkcijas, to realizācijas veidi.
Tiesību uzdeumi un to izpildīšanas veidi. Tiesiskās attiecības.

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

3

3

Tiesību normas un normatīvie akti. Tiesību normas jēdziens un
pazīmes, struktūra. Tiesību normu klasifikācija. Tiesību
normatīvie akti.
Tiesību pamatprincipi. Principa jēdziens. Tiesību principu vieta
tiesību struktūrā.
Konstitucionālo tiesību pamati. Konstitūcija kā valsts
pamatlikums. Cilvēka un pilsoĦa pamattiesības. Latvijas tiesību
sistēma.
Administratīvo tiesību pamati. Administratīvo tiesību sistēma.
Administratīvo tiesību normas. Administratīvo tiesību subjekti.
Administratīvie pārkāpumi. Administratīvā atbildība.
Civiltiesību pamati. Ăimenes tiesības. Mantojuma tiesības.
Saistību tiesības. Lietu tiesības. Speciālo civiltiesību
apakšnozares: Komerctiesības. Darba tiesības. Intelektuālā
īpašuma tiesības. Patērētāju aizsardzības tiesības. Jēdziens un

piemērošana praksē.

8
9

Krimināltiesību pamati. Noziedzīga nodarījuma objekts,
objektīva puse, subjekts, subjektīvā puse. Noziedzīga nodarījuma
sastāvs. Kriminālatbildība. Kriminālprocess.
Starptautisko tiesību pamati. Starptautisko tiesību vispārējs
raksturojums un pamatprincipi. Starptautisko tiesību institūcijas.
Starptautisko tiesību nozares. Ievads ES tiesībās.

Kopā:

2

2

2

2

16

16

7) Prasības klausītājiem:

nokārtot ieskaiti.

8) Iepriekšējās zināšanas:

viduskolas kursa apjomā zināšanas tiesību teorijas pamatos.

9) Literatūra:

1. U.KrastiĦš. Tiesību būtība un forma. R.1998.
2. V.JakubaĦecs. Tiesību jēdziens, struktūra un formas.
R.2002
3. V.JakubaĦecs. Tiesiskā apziĦa. R.2002
4. V.JakubaĦecs. Tiesību normas. R.2002
5.A.Stucka "Administratīvās tiesības" 2006
6.K.Balodis "Ievads Civiltiesībās" 2007
7.Krauss Detlefs, Pastile Kristians "Krimināltiesību
pamatjautājumi Latvijā un Vācijā" 2002
8.V.Liholaja "Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija:
Likums.Teorija.Prakse." 2007
9.I.Alehno u.c. "Ievads Eiropas Savienības tiesībās" 2004
10.Satversme.
11.Civillikums.Civilprocesa likums
12.Kriminināllikums.Kriminālprocesa likums.
13.Administratīva procesa likums. Administratīvo pārkāpumu
kodekss.
14.Darba likums.
15.Komerclikums.
16.Autortiesību likums
17.Patentu likums
18.Patērētāju tiesību aizsardzības likums
19.Starptautiskās tiesību normas.

10) Papildliteratūra:

1. V.JakubaĦecs. Juridiski terminoloăiskā, skaidrojošā
vārdnīca. R.1999
2. A.Judins. Krimināltiesību terminu skaidrojošā vārdnīca.
R.1999
3. M.Mits. Eiropas Cilvēktiesību tiesa. Spriedumu izlase 1.
R.2003
4. J.Načisčionis. Administratīvās tiesības. R.2003
5. J.Pleps, E.Pastars, J.Plakane. Konstucionālās
tiesības.R.2004
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Programmas veids
Programmas nosaukums
Iegūstamā klasifikācija
Profesionālās klasifikācijas līmenis
Īstenošanas ilgums un apjoms

1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programma
Apdrošināšana
Apdrošinātājs
Ceturtais profesionālās klasifikācijas līmenis
Pilna laika 2 gadi, nepilna laika 3 gadi, 80 kredītpunkti

UZĥĒMĒJDARBĪBAS EKONOMIKA
1) Kredītpunkti

2

2) Stundu skaits

32

3) Kursa autori

Mg.sc.soc.Inga Kulakova

4) Kursa mērėis

Papildināt studentu vidējā izglītībā apgūtās teorētiskās un praktiskās
zināšanas par uzĦēmējdarbības ekonomikas būtību un
ekonomiskajiem likumiem. Sniegt praktiskā darba prasmes un
iemaĦas ekonomisko procesu orientēšanā. Sagatavot studentus
mikroekonomikas teorijas apguvei.

5) Kursa uzdevumi

Pēc kursa pabeigšanas jāzina:
- ekonomiskās sistēmas un veidi, ekonomikas pamatproblēmas;
- pieprasījuma / piedāvājuma funkcijas un ietekmējošos faktorus;
- mājsaimniecības patēriĦa teorijas pamatlikumi un pamatfunkcijas;
- ražošanas teorijas pamatlikumi un pamatfunkcijas;
- izmaksu teorijas pamatlikumi un pamatfunkcijas, izmaksu veidi;
- konkurences pazīmes un veidi;
- prast noteikt līdzsvara cenu;
- prast noteikt uzĦēmuma grāmatvedības un ekonomisko peĜĦu;
- prast noteikt un izvēlēties piemērotāko cenas aprēėināšanas metodi;
- prast aprēėināt ražošanas faktoru raksturojošus rādītājus;
- prast sastādīt uzĦēmuma biznesplānu.

6) Kursa saturs
Nr.
p.k.
1

2

3

Tēmu nosaukumi
Ekonomikas teorija. Ekonomikas priekšmets.
Ekonomikas vēsture. Ekonomiskās teorijas galvenie
jēdzieni un kategorijas, to vieta ražošanas attiecību
sistēmā. Mikro- un makroekonomika. Ekonomiskās
sistēmas un veidi. Ekonomiskie mērėi.
Ekonomikas pamatproblēmas. Vajadzības. Labumi.
Preces. Ražošanas faktori. Ražošanas iespēju teorija.
Saimniekošana. Ekonomikas pamatproblēma.
Ekonomiskie modeĜi. Tautsaimnieciskā aprite.
Ekonomiskuma princips. Tirgus regulēšanas mehānisms.
Izvēle un alternatīvu izmaksas.
Pieprasījums. Pieprasījuma finkcija. Pieprasījuma likums.
Induviduālais un kopējais pieprasījums. Cenu ietekme.
Ārpuscenas faktori. Pieprasījuma elastība.

Stundu skaits
Teorija Prakse
Kopā

2

2

2

2

1

1

2

4.

5

6

7
8

9

10

11

12

13

Piedāvājums. Darba dalīšana un speciālizācija.
Piedāvājuma finkcija. Piedāvājuma likums. Induviduālais
un kopējais piedāvājums. Cenu ietekme. Ārpuscenas
faktori. Piedāvājuma elastība.
Tirgus līdzsvars. Pieprasījuma un piedāvājuma
mijiedarbība. Līdsvara cena. Piedāvājuma un pieprasījuma
pārpalikums un deficīts. Ārpuscenas faktori. Cenas griesti
un cenas grīda.
Mājsaimniecības patēriĦa teorija. Preces derīgums, tā
rādītāji. Robežderīguma samazināšanas likums. Vērtības
paradokss. Patērētāju preferences. Vienādo derīgumu
līknes. Budžeta taisne. Optimālais patēriĦa plāns.
Ražošanas teorija. Ražošanas funkcija. Ražošana ar 1
mainīgu faktoru. Ražošanas funkcija ar 2 mainīgajiem.
Izmaksu teorija. Būtība, veidi, funkcija. Vienādo
izmaksu taisne, minimālo izmaksu kombinācija.
Robežizmaksas.
Konkurence un tās veidi. Konkurences būtība un
pazīmes. Pilnīgas konkurences tirgus. Monopola tirgus.
Monopolistiskās konkurences tirgus. Oligopola tirgus.
UzĦēmējdarbības būtība un organizācijas
pamati.UzĦēmējdarbības būtība un nozīme.
UzĦēmējdarbības vide. UzĦēmējdarbības risks.
UzĦēmējdarbības jomas. UzĦēmumu veidi un
organizatoriskā struktūra.
UzĦēmuma peĜĦa un cenu politika. Ekonomiskā peĜĦa
un grāmatvedības peĜĦa. Ražošanas un pārdošanas
izmaksas, to dinamika un faktori, kas to nosaka.
Pašizmaksas kalkulācijas metode. Cenu kalkulācijas
metode.
Ražošanas faktori. PamatlīdzekĜi. Ražošanas jaudas.
Apgrozāmie līdzekĜi, to daudzuma noteikšana.
Darbaspēks, tā komplektēšana un izmantošana.
UzĦēmējdarbības plānošana. Plānošanas būtība, nozīme.
Plānu veidi. Biznesa plāns. UzĦēmējdarbības finansēšanas
avoti.
Kopā:

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

2

2

2

2

4

2

2

4

3

1

4

20

12

32

7) Prasības klausītājiem:

Izpildīt 3 mājas darbus, nokārtot ieskaiti.

8) Iepriekšējās zināšanas:

vidusskolas kursa apjomā zināšanas ekonomikā.

9) Literatūra:

1. G.Lībermanis. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceĜā
uz Eiropas Savienību. R.2004 „RAKA”
2. MsiĦicins. Biznesa ekonomiskie pamati. R.2001 „RAKA”
3. R.Nešpors. Ievads mikroekonomikas teorijā. R.2003, LU.
4. Pelše G., Ruperte I. UzĦēmēja rokasgrāmata. R.2003.

10) Papildliteratūra:

1. UzĦēmējdarbības ekonomika, konspekts R.2005, RTU.
2. LR likums „Komerclikums”
3. LR likums „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”
4. Periodika – “Latvijas ekonomists”.
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1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programma
Apdrošināšana
Apdrošinātājs
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LIETIŠĖĀ KOMUNIKĀCIJA
1) Kredītpunkti

2

2) Stundu skaits

32

3) Kursa autors

Mg.psych. Alla Andrejeva

4) Kursa mērėis

Iegūt zināšanas, iemaĦas un prasmes saskarsmē.

5) Kursa uzdevumi

Pēc kursa pabeigšanas jāzina:
apgūt teorētiskās zināšanas, veidot un attīstīt novērošanas spējas,
spējas veiksmīgi komunicēt ar citiem cilvēkiem.

6) Kursa saturs
Nr.
Tēmu nosaukumi
p.k.
Saskarsmes loma sabiedrībā. Saskarsmes jēdziens, funkcijas,
1
2
3
4
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

veidi, struktūra.
Informācijas iegūšana neverbālā komunikācijā. Informācijas
vākšana ar never. kom. starpniecību
Verbālā saskarsme. Aktīvas klausīšanas paĦēmieni. Prasme
atpazīt citu jūtas, domas, pieĦēmumus. Prasme skaidri izteikt
savas jūtas, domas un pieĦēmumus.
Pārliecināta ekspresija. Pārliecināta risinājumu ieviešana.
Prasme izteikt (paust) savu viedokli.
Efektīvas sociālās mijiedarbības prasmes. Palīdzības lūgšana.
Sūdzības izteikšana. Citu pārliecināšana.Reaăēšana uz citu
jūtām. Reaăēšana uz pārlieciāšanu. Reaăēšana uz neveiksmi.
Reaăēšana uz pretrunīgām ziĦām. Reaăēšana uz sūdzībām.
Sarunu veidošanas prasme. Vienošanās panākšana sarunās un
praksē.
Emociju pārvalde saskarsmē. Paškontrole un sevis
pārvaldīšana. Dusmu un citu emociju kontrole.
Ētisko vērtību izvērtēšana. Labais un Ĝaunais. Taisnīgums un
patiesums. Pienākums un atbildība. CieĦa un gods. Kauns un
sirdsapziĦa. Laime. Dzīves jēga.
Sociālas perspektīvas pieĦemšana. Prosociālā domāšana.
Dilemmas.
Konflikti un to atrisināšanas ceĜi. Cilvēku saderība. Kofliktu
veidi. Uzvedības stratēăija un taktika konfliktsituācijās.
Konfliktu atrisināšanas veidi un ceĜi. Emocionālo stāvokĜu
pašregulācija, sasprindzinājuma samazināšana.
Komunikācijas barjeras. Lietas ne vienmēr ir tādas, kādas tas
izliekas.

Stundu skaits
Teorija Prakse
Kopā
1

1

1

1

2

2

4

1

1

2

2

1

2

3

1

1

1

1

1

1

2

3

5

1

2

3

12.
13.
14.
15.
16.

Kritiskā domāšana komunikācijā. Vārdu nozīme. Norādījumi
un secinājumi. PieĦēmumi. Ka redzēt starpību starp faktiem un
viedokĜiem.
Cilvēka uzvedības stili. Cilvēka uzvedības stili. Ārējais izskats.
Runas un saprašanas specifika.
Mūsu komunikācijas izmēăināšana. Mājas darbu prezentācija.
Mācīšanās domāt „atvērti” un veidot komunikāciju.
Noslēguma pārbaudījums.

1

Kopā

16

1

1
2

3

2
1
2

2
1
2

16

7) Prasības klausītājiem:

Apmeklēt praktiskās nodarbības, nokārtot ieskaiti.

8) Iepriekšējās zināšanas:

nav nepieciešamas

32

9) Literatūra:
1. Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties. - R.:JāĦa Rozes
apgāds, 2002.-128.lpp
2. Kalme L., Miezīte A. u.c. Ētika vidusskolai. - R.: RaKa,
2002.-204.lpp
3. Kupčs I. Saskarsmes būtība. - R.: Zvaigzne ABC, 1987.71.lpp
4. Latiševs V. Lietišėās sarunas.Lietišėie raksti. - R.:
Merkūrijs LAT SIA, 1995.-171.lpp
5. Milts A. Ētika. Saskarsmes ētika. - R.: Zvaigzne ABC,
2004.-154.lpp
6. Omarova S. Cilvēks runā ar cilveku. - R.: Kamene, 2002.136.lpp
7. Pikeringa P. Strīdi. NesaskaĦas. Konflikti. - R.: JāĦa Rozes
apgāds, 2000.-120.lpp
8. Pīzs A. ĖermeĦa valoda. - R.: Jumava, 1995.
9. ReĦăe V. Psiholoăija. Savstārpējo attiecību psiholoăija. R.: Zvaigzne ABC, 119.lpp
10) Papildliteratūra:
1. Vorobjovs A. Sociālā psiholoăija. - R.: SIA Izglītības soĜi,
2002.-340 lpp.
2. Saskarsmes psiholoăija. Talmācības studiju kurss. - R.:
SIA Latv. UzĦēmējdarbības un menedžmenta akadēmija,
2003
3. OzoliĦa Nucho A., Vidnere M. Stress: tā pārvarēšana un
profilakse. - R.: Biznesa partneri, 2004.-256 lpp.
4. Milts A. Ētika. Kas ir ētika? - R.: Zvaigzne ABC, 1999.-60
lpp.
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FINANSES UN KREDĪTS
1) Kredītpunkti

2

2) Stundu skaits

32

3) Kursa autori

Mg. oec. Jekaterina Jurăeviča

4) Kursa mērėis

Sniegt teorētiskās zināšanas par finansu teoriju, kā arī praktiskās
iemaĦas finanses un kredīta teroijas pielietošanā.

5) Kursa uzdevumi

Pēc kursa pabeigšanas jāzina:
- finanšu sistēmas sastāvdaĜas;
- fiskālās un monetāraspolitikas būtība;
- budžeta veidošanas principi.

6) Kursa saturs
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Stundu skaits
Teorija Prakse Kopā

Tēmu nosaukumi
Finanses kā ekonomiskā kategorija. Finanšu funkcijas un to
raksturojums. Finanšu sistēmas jēdziens. Finanšu sistēma,
pārvalde, kontrole un politika. Finanšu tirgus un tā dalibnieki.
Naudas sistēma un funkcijas, veidi, apgrozība un inflācija.
Kredīta funkcijas un veidi.
Kredītiestāžu veidi un to raksturojums. Komercbanku funkcijas
un operācijas. Centrālās bankas uzdevumi un funkcijas.
Budžeta klasifikācija, veidošanas principi. Budžeta ieĦēmumi un
izdevumi. Valsts budžets, vadības mērėfondi un speciālie fondi.
Pašvaldību vietējais budžets.
Budžeta likumdošana. Budžeta izlietošanas kontrole. Budžeta
deficīta un valsts parāda problēma. Budžeta deficīts, tā segšanas
metodes. Iekšzemes kopprodukts, valsts fiskālā un monetārā
politika.
Investīciju veidi, avoti. Investīciju loma Latvijas ekonomikā.
Latvijas makroekonomiskā attīstība pēdējos gados.
Starptautisko finanšu attiecību organizēšanas pamati. Finanšu
loma Latvijas integrācijā Eiropas Savienībā. Ārvalstu investīciju
finansiālā pievilcība. Latvijas piedalīšanās starptautiskajos
fondos. Pasaules ekonomikas attīstības tendences.

Kopā

2

2

4

4

2

6

2

2

4

4

2

6

2

2

4

2

2

4

2

2

4

18

14

32

7) Prasības klausītājiem:

nokārtot ieskaiti.

8) Iepriekšējās zināšanas:

kursa apjomā zināšanas uzĦēmējdarbības ekonomikā.

9) Literatūra:
1. O. Kutuzova „Finanses un kredīts”, R: 2004 „Turība”;
2. M. Rurāne „UzĦēmuma finanses”, R: 2007, „Jumava”;
3. A. Nešitojs „Finanses un kredīts”, M: 2006, „Daškov un
Ko”;
4. Finanses” M. Romanovska, O. Vrubljovskas un B. Sabanti
redakcija, M: 2004, „Jurait-M”;
5. R. Rupeika-Apoga „Valūtas tirgus un valūtas darījumi”, R:
2003, „Datorzinību centrs”;
6. G. Rešina „Latvijas Republikas budžets: vakar, šodien,
rīt”, R: 2003, „Turība”;
10) Papildliteratūra:
1. Gončarovs „Finanšu teorija”, R.2000, LU
2. „Finanses. Naudas apgrozība. Kredīts” L. Drobozinas
redakcija, M: 1997, „JUNITI”;
3. K. Karlbergs „Biznesa analīze ar Microsoft Excel
palīdzību”, M: 2007, „Viljams”;
4. . LU Ekonomikas un vadības fakultātes Finansu institūta
5. zinātniskie raksti. 2. krājums. „Nauda, bankas, vērtspapīri”,
R: 2000, „Datorzinību centrs”.
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GRĀMATVEDĪBA
1) Kredītpunkti

1

2) Stundu skaits

16

3) Kursa autori

Mg. oec. Natālija Sāre

4) Kursa mērėis

Sniegt teorētiskās zināšanas par grāmatvedības būtību, tās nozīmi un
prasībām, kā arī veidot priekšstatu, kas ir grāmatvedības procesa gala
rezultāts un kas ir grāmatvedības informācijas lietotāji.

5) Kursa saturs
Nr.
p.k.
1

2
3
4

5

6
7

Tēmu nosaukumi

Grāmatvedība, tās nozīme un prasības: grāmatvedības būtība un
to reglamentējošie likumi, grāmatvedības uzdevumi un datu
izmantotāji.
Grāmatvedības objekti un metode.
Grāmatvedības bilance: jēdziens, uzbūve, posteĦu raksturojums
un izmaiĦas
Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts: konta jēdziens un
uzbūve, bilances konti, operāciju konti, sintētiskie un analītiskie
konti, divkāršais ieraksts un konu korespondence, grāmatvedības
kontu plāns.
Saimniecisko operāciju dokumenti un uzskaites reăistri:
grāmatvedības dokumenta jēdziens, nozīme un klasifikācija,
dokumentu sastādīšana un apgrozība, grāmatvedības reăistri un
to raksturojums, kĜūdu labošana grāmatvedības dokumentos un
reăistros.
Grāmatvedības formas.
Atsevišėu bilances posteĦu uzskaites raksturojums un
grāmatvedības atskaites.
Kopā

Kontaktstundas
Teorija
Prakse
Kopā
2
2

2
2

2
2

2

2

2

2

2
4

2
4

16

16

6) Prasības klausītājiem:

nokārtot ieskaiti.

7) Iepriekšējās zināšanas:

ekonomiskās teorijas zināšanas

8) Literatūra:

LR likums "Par grāmatvedību" ar grozījumiem; LR likums
"Par uzĦēmuma gada pārskatiem" ar grozījumiem,
21.10.2003. MK noteikumi Nr.585 "Noteikumi par
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju", 21.10.2003. MK
noteikumi Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi".

9) Papildliteratūra:

1. Grāmatvedība visiem / praktisks palīglīdzeklis īss kurss /
Rīga, 2002.,
2. Guntis Malders. Grāmatvedība, revīzija, audits.Rīga, 2002.
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Apdrošināšana
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SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS TEHNISKI EKONOMISKĀ
ANALĪZE
1) Kredītpunkti

2

2) Stundu skaits

32

3) Kursa autori

Mg. oec.Natālija Sāre

4) Kursa mērėis

Sniegt teorētiskās zināšanas par saimnieciskās analīzes mērėiem,
uzdevumiem, veidiem un paĦēmieniem, kā arī iemācīt praktiski veikt
atsevišėus analīzes veidus, t.sk. savas darbības analīzi (kā
saimnieciskā subjekta), prognozēt nākotnes radītājus un novērtēt
klienta finansiālo stāvokli.

5) Kursa saturs
Kontaktstundas
Nr.
p.k.

Tēmu nosaukumi

1

Ekonomiskās analīzes teorētiskie pamati: definīcijas, zinātnes
attīstības vēsture (etapi), izpētes objekti, ekonomiskās domāšanas
attīstīšanas paĦēmieni, ekonomiskās analīzes mērėi un vispārējie
uzdevumi, analīzes veidi.
Ekonomiskās analīzes metode un paĦēmieni: metodes īpašības,
analīzes veikšanas paĦēmieni, ekonomisko radītāju klasifikācija.
Ekonomiskā informācija: informācijas avoti un informācijas
apstrādes paĦēmieni.
Saimnieciskās darbības analīze: sistēmu attīstības un
funkcionēšanas likumi, "Produkta dzīves cikls" un tā ietekme uz
uzĦēmuma darbības prognozi.

2
3
4

5

6

7

8

Teorija

Saimnieciskās darbības organizatoriski-tehniskā līmeĦa analīze,
ārējo apstākĜu analīze un "produkta dzīves cikla" stadijas:
organizatoriski-tehniskā līmeĦa noteikšana, ārējo apstākĜu ietekme
uz uzĦēmuma darbību
Produkcijas realizācijas apjoma analīze: produkcijas realizācijas
apjoma analīzes uzdevumi, mērėi un informācijas avoti; realizācijas
apjoma un struktūras analīze; realizācijas tehniskā līmeĦa un
kvalitātes analīze; ražošanas apjoma rezervju analīze.
Darba resursu analīze: darba resursu analīzes uzdevumi, mērėi un
informācijas avoti, pietiekamības analīze, darba laika izmantošanas
analīze, darba ražīguma analīze.
Apgrozāmo līdzekĜu analīze: krājumu analīze, naudas plūsmas
analīze, likviditātes formas un noteikšanas iespējas.

Prakse

Kopā

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

9

Pašu kapitāla analīze: pašu kapitāla pietiekamība, peĜĦas analīze,
rezervju normas.

3

3

Kopā

32

32

6) Prasības klausītājiem:

nokārtot ieskaiti.

7) Iepriekšējās zināšanas:

ekonomiskās teorijas, grāmatvedības pamatu zināšanas

8) Literatūra:

LR likums "Par grāmatvedību" ar grozījumiem; LR likums
"Par uzĦēmumu gada pārskatiem" ar grozījumiem;
21.10.2003. MK noteikumi Nr.585 "Noteikumi par
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju"; 21.10.2003. MK
noteikumi Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi",

Papildliteratūra:
Grāmatvedība visiem / praktisks palīglīdzeklis īss kurss /
Rīga, 2002.,
Guntis Malders. Grāmatvedība, revīzija, audits. Rīga, 2002.

Karjeras izaugsmes koledža

SP „Apdrošināšana”

Programmas veids
Programmas nosaukums
Iegūstamā klasifikācija
Profesionālās klasifikācijas līmenis
Īstenošanas ilgums un apjoms

1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programma
Apdrošināšana
Apdrošinātājs
Ceturtais profesionālās klasifikācijas līmenis
Pilna laika 2 gadi, nepilna laika 3 gadi, 80 kredītpunkti

UZĥĒMĒJDARBĪBAS LOĂISTIKAS PAMATI
1) Kredītpunkti

1

2)

Stundu skaits

3)

Kursa autori Mg. oec. AĜona Bahmanova

4)

Kursa mērėis
Sniegt teorētiskās zināšanas par loăistikas zinātni, tās
uzdevumiem, instrumentiem uzĦēmējdarbības efektivitātes paaugstināšanai.

5) Kursa uzdevumi

16

Pēc kursa pabeigšanas jāzina un jāprot:
- loăistikas funkcijas, koncepcijas, metodoloăiskais aparāts;
- metodes uzĦēmējdarbības efektivitātes paaugstināšanai ar
materiālo plūsmu racionālas organizēšanas palīdzību.

6) Kursa saturs
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

4.

Tēmu nosaukumi
Ievads loăistikā.
Loăistikas būtība, tās teorētiskie pamati. Loăistikas attīstība.
Loăistikas funkcijas, pētījumu objekti. Loăistikas galvenie
jēdzieni. Loăistikas metodoloăiskais aparāts.
Loăistikas menedžments.
Loăistikas sistēmas administrēšana.
Riski loăistikas sistēmā.
Materiālo plūsmu vadības loăistika ražošanas un apgrozības
sfērās.
Loăistikas funkcionālas nozares. Produkcijas apgādes, ražošanas
un sadalīšanas vadība. Transportēšanas ekonomiskā būtība un
infrastruktūra. Apgādes loăistika. Iepirkumu vadība.
Krājumu vadība. Sakraušanas sistēma un produkciju pārstrāde
noliktavās. Distribūcija. Loăistikas sistēmu plānošanas un
projektēšanas tehnika.
Loăistika kā uzĦēmuma efektivitātes un konkurences spējas
pamats.
Loăistikas pakalpojumi. Uz klientu orientēta apkalpošana.

Kopā:

Stundu skaits
Teorija Prakse Kopā
2

0

2

2

2

4

4

2

8

2

2

4

10

6

16

7) Prasības klausītājiem:

nokārtot ieskaiti.

8) Iepriekšējās zināšanas:

kursa apjomā zināšanas uzĦēmējdarbības ekonomikā.

9) Literatūra:

1. A. Gadžinskis “Loăistika”, M.:2007, “Daškov&Co”
2. O. MaĜikovs “Lietišėā loăistika” SP:2003, “Politehnika”

10) Papildliteratūra:

3. T. Alesinskaja “Loăistikas pamati. Loăistikas vadības vispārējie
jautājumi”, Taganrog: 2005, “TRTU”
4. Dž. Stoks “Stratēăiskā loăistikas vadība”, M: 2005, “Infra-M”
1. A. Gadžinskis “Mūsdienu noliktava. Organizācija, tehnoloăijas,
vadība un loăistika”, M:2005, “Prospekt”

Karjeras izaugsmes koledža

SP „Apdrošināšana”

Programmas veids
Programmas nosaukums
Iegūstamā klasifikācija
Profesionālās klasifikācijas līmenis
Īstenošanas ilgums un apjoms

1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programma
Apdrošināšana
Apdrošinātājs
Ceturtais profesionālās klasifikācijas līmenis
Pilna laika 2 gadi, nepilna laika 3 gadi, 80 kredītpunkti

DEMOGRĀFIJA
1) Kredītpunkti

1

2) Stundu skaits

16

3) Kursa autori

Mg. oec. K. Kuzina

4) Kursa mērėis

Sniegt studentiem zināšanas par demogrāfisko notikumu un procesu
analīzes un demogrāfiskajām likumsakarībām.

5) Kursa uzdevumi

Pēc kursa pabeigšanas jāzina:
- ziĦu avoti par iedzīvotājiem;
- iedzīvotāju dabiskās kustības un migrācijas procesu izpētes
metodes;
- iegūt zināšanas par demogrāfisko situāciju Latvijā un pasaulē.

6) Kursa saturs
Nr.
p.k.
1.

2.

3.
4.
5.

Tēmu nosaukumi
Demogrāfijas jēdziens.
Demogrāfijas būtība, struktūra, veidi, saistība ar pārējam
zinātnēm.
Ekonomiskā demogrāfija
Ekonomiskās demogrāfijas jēdziens Iedzīvotāji.. ZiĦu avoti par
iedzīvotājiem. Iedzīvotāju raksturojums. Iedzīvotāju izpētes
specifiskās metodes. Iedzīvotāju skaits un izvietojums un sastāvs.
Laulību noslēgšana un laulību šėiršana. Dzimstība. Iedzīvotāju
mirstība un mūža ilgums. Migrācija. Ekonomikas faktoru ietekme
uz demogrāfiju.
Darba resursi
Bezdarbs. Nodarbinātība.
Demogrāfija un iekšzemes kopprodukts.
Iedzīvotāju skaits un to ietekme uz iekšzemes kopproduktu.
Iedzīvotāju dzīves līmenis.
Demogrāfiskā situācija un demogrāfiskā politika. Demogrāfiskās
prognozes.
Kopā:

7) Prasības klausītājiem:
8) Iepriekšējās zināšanas:

Stundu skaits
Teorija Prakse Kopā
1

1

10

10

1

1

2

2

2

2

16

16

nokārtot ieskaiti.
kursa apjomā zināšanas uzĦēmējdarbības ekonomikā un
statistikā.

9) Literatūra:
1. P. Laėis. Ievads socioloăijā - Rīga, 2002
2. “Tautas attīstība” Mācību līdzeklis, JUMAVA

3. ZvidriĦš P. Demogrāfija. Rīga, 2003.-280 lpp.
4. Основы демографии Учеб. пособие Н. В. Зверева, И.
Н. Веселкова, В. В. Елизаров - Москва, 2004
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Programmas veids
Programmas nosaukums
Iegūstamā klasifikācija
Profesionālās klasifikācijas līmenis
Īstenošanas ilgums un apjoms

1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programma
Apdrošināšana
Apdrošinātājs
Ceturtais profesionālās klasifikācijas līmenis
Pilna laika 2 gadi, nepilna laika 3 gadi, 80 kredītpunkti

TIRGZINĪBAS
1) Kredītpunkti

2

2) Stundu skaits

32

3) Kursa autori

Mg.sc.soc.Inga Kulakova

4) Kursa mērėis

Sniegt teorētiskās zināšanas par tirgzinībām, sniegt praktiskās
iemaĦas analizēt tirgzinību ietekmi uz ekonomikas tendencēm.

5) Kursa uzdevumi

Pēc kursa pabeigšanas jāzina:
- tirgzinības funkcijas un koncepcijas;
- tirgus veidi un ietekmējoši faktori;
- tirgzinības vidi;
- tirgzinības kompleksi;
- tirgus segmentācijas pazīmes un kritēriji;
- prast pielietot tirdzniecības metodes un metodiku.

6) Kursa saturs
Nr.
p.k.

Tēmu nosaukumi

Stundu skaits
Teorija Prakse Kopā

1
2

3
4
5
6

7
8.

Tirgzinības attīstība.MaiĦas nozīme tirgzinības attīstībā. Galvenās
tirgzinības funkcijas. Tirgzinības kompleksie elementi. Pieprasījuma
veidi. Tirgzinības koncepcijas.
PatēriĦa un izmantotāju tirgus. Tirgus veidi. PatēriĦa tirgu
ietekmējošie faktori . Vajadzības.Paterētāju rīcības izpratne.Pirkšanas
lēmuma pieĦemšanas process.Galvenie faktori, kas ietekmē pircēju
rīcību patēriĦa tirgū.Pirkšanas lēmuma pieĦemšanas procesa īpatnības
jaunajām precēm.Pircēju rīcība izmantotāju tirgū.
Tirgzinības vide. Mikrovide. Makrovide. Tirgzinības pētījumu un
informācijas sistēmas.
Tirgzinības komplekss. Tirgzinības komplekss. 4P elementi.
Tirgus izpēte.Tirgus izpētes nozīme un veidi.Izpētes process. "PaneĜa
metodes " raksturojums. Tirgus izpētes procesa īpatnību raksturojums
vidējos un mazos uzĦēmumos.
Tirgus segmentācija. PatēriĦa tirgus segmentācijas pazīmes un kritēriji.
Jaunu pieeju raksturojums patēriĦa tirgus segmentācijā. Tirgus
segmentācija pēc produkcijas parametriem. Izmantotāju tirgus
segmentācija.Industriālo preču klasifikācija.
Tirgzinības komplekss.Preces( pārtikas un rūpniecības preces)
Produkts. Produkts. Prece.Preces dzīves cikls. Pakalpojumu būtība.
Sadale.
Sadale.Starpnieki.Sadales kanālu
veidi.Vairumtirdzniecība.Mazumtirdzniecība.

2

2

6

2

8

2

1

3

1

1

2

2

3

5

3

2

5

2

2

4

1

1

2

9.

Preces virzīšana tirgū. Reklāma.Gadatirgus.Konkurence.

Kopā

1
20

12

1
32

7) Prasības klausītājiem:
8) Iepriekšējās zināšanas:

nokārtot ieskaiti, izstrādāt patstāvīgos darbus
Kursa apjomā uzĦēmējdarbības ekonomikā.

9) Literatūra:

1.Tirgzinības pamati. Otrais papildinātais izdevums/Mācību
līdzeklis.,Jumava, 2007, 310 lpp.
2. Niedrītis J. Mārketings. 2005.
3. BeĜčikovs J., Praude V. Mārketings, Vaidelote,2002.
4. Briăe A.Lietišėais mārketings, Zvaigzne ABC, 2007,107
lpp.

10) Papildliteratūra:

1. VišĦevska , J.Verbickis. Mārketinga darbības
virzieni,1998.
2. R.Denijs Māksla pārdot, 2001
3. R.E Mason, P.M.Rath, S.V.Husted Marketing Practices and
Principles (fourth edition).
4. W. J Stanton, M.J.Etrel., B.J. Walken Fundamentals of
Marketing ( tenth edition).
5. Е.Дихтль, Х..Хершген Практический маркетинг, 1995.
6. Р. Моррис Маркетинг - ситуации и проблемы. 1994.
7. Х. Швальбе Практика маркетинга для малых и средних
предприятий. 1995.
8. М.Леви, Б.А. Вейтц Основы розничной торговли. 1999.
9.Periodika: LR CSP Latvijas statistiskas gadagrāmata.
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Programmas veids
Programmas nosaukums
Iegūstamā klasifikācija
Profesionālās klasifikācijas līmenis
Īstenošanas ilgums un apjoms

1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programma
Apdrošināšana
Apdrošinātājs
Ceturtais profesionālās klasifikācijas līmenis
Pilna laika 2 gadi, nepilna laika 3 gadi, 80 kredītpunkti

APDROŠINĀŠANAS TEORIJA
1)Kredītpunkti

3

2)Stundu skaits

48

3)Kursa autori

Mg.oec. Ervins Vēveris

4)Kursa mērėis

Sniegt teorētiskās zināšanas par apdrošināšanas teorētiskajiem
pamatiem, apdrošināšanas veidiem, apdrošināšanas darbības procesu
un principiem, finanšu pamatiem, riskiem, mārktetinga pasākumiem
apdrošināšanas nozarē.

5)Kursa uzdevumi

Pēc kursa pabeigšanas jāzina un jāprot:
Apdrošināšanas teorētiskie pamati;
Apdrošināšanas darbības process.

6) Kursa saturs
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tēmu nosaukumi
Apdrošināšanas ekonomiskā būtība, tās loma ekonomikā.
Galvenie jēdzieni un termini. Apdrošināšanas principi,
funkcijas, mērėi. Apdrošināšanas klasifikācija.
Apdrošināšanas darbības organizēšana. Apdrošināšanas
procesa struktūra. Apdrošināšanas darbības tiesiskā
regulēšana. Valsts pārraudzība.

Stundu skaits
Teorija
Prakse
Kopā
4

0

4

4

2

6

4

2

6

4

2

6

6

2

8

Apdrošināšanas darbības finanšu pamati.

4
4

2
2

6
6

Mārketings apdrošināšanā.

4

2

6

Kopā:

34

14

48

Apdrošināšanas riski. Apdrošināšanas risku vadība.
Tarīfu aprēėināšanas metodika pēc apdrošināšanas
veidiem.
Īpašuma apdrošināšana. Personas apdrošināšana.
Atbildības apdrošināšana.
Kopapdrošināšana. Pārapdrošināšana.

7) Prasības klausītājiem:

izpildīt 1 pastāvīgu darbu, nokārtot eksāmenu.

8) Iepriekšējās zināšanas:

kursa apjomā zināšanas uzĦēmējdarbības ekonomikā.

9) Literatūra:

1. S. Kazancevs “Apdrošināšanas pamati”, Jekaterinburga,
1998.,”IPK UGTU”;
2. N. Grischenko ”Apdrošināšanas pamati”, Barnauls, 2001.”Alt”;

3. A. Schepkins “Apdrošināšanas mehānismi sociāliekonomiskajās sistēmās”, M.:2001, “IPU RAN”.

10) Papildliteratūra:

1. A. Manes “Apdrošināšanas pamati”, M.:1992, “Ingostrah”.
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Programmas veids
Programmas nosaukums
Iegūstamā klasifikācija
Profesionālās klasifikācijas līmenis
Īstenošanas ilgums un apjoms

1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programma
Apdrošināšana
Apdrošinātājs
Ceturtais profesionālās klasifikācijas līmenis
Pilna laika 2 gadi, nepilna laika 3 gadi, 80 kredītpunkti

APDROŠINĀŠANAS RISKU VADĪŠANA
1) Kredītpunkti

2

2) Stundu skaits

32

3) Kursa autori

Mg.oec. Ervins Vēveris

4) Kursa mērėis

Sniegt teorētiskās zināšanas par apdrošināšanas riskiem
uzĦēmējdarbībā, to vērtējuma un likvidēšanas metodēm.

5) Kursa uzdevumi

Pēc kursa pabeigšanas jāzina un jāprot:
- apdrošināšanas risku būtība, veidi;
- risku vadības metodika.

6) Kursa saturs
Nr.
p.k.
1.

2.

3.
4.

Tēmu nosaukumi
Apdrošināšanas risku jēdziens, būtība.
Apdrošināšanas risku klasifikācija. Apdrošināšanas risku
veidu noteikšana.
Apdrošināšanas risku klasifikācija. Metodika un metodes
apdrošināšanas risku novērtēšanai un analīzei.
Apdrošināšanas metodes: proporcionālā un
neproporcionālā risku apdrošināšana.
Risku vadība. Risku menedžmenta specifika. Risku
vadības praktīskas metodes. Operāciju risku vadība.
Projektu risku vadība. Mūsdienu koncepcijas (FERMA,
ERM COSO u.c.)
UzĦēmuma darbības nepartrauktības plānošana. Iekšējā
audīta sistēmas organizēšana un zaudējumu regulēšana.

Kopā:

Stundu skaits
Teorija
Prakse
Kopā
4

2

6

4

2

6

6

4

10

6

4

10

20

12

32

7) Prasības klausītājiem:

nokārtot ieskaiti.

8) Iepriekšējās zināšanas:

kursa apjomā zināšanas uzĦēmējdarbības ekonomikā,
apdrošināšanas pamatos.

9) Literatūra:

1. S. Kazancevs “Apdrošināšanas pamati”, Jekaterinburga,
1998.,”IPK UGTU”;
2. M. Čekulajevs “Risk-menedžments”, M.:2002;
3. N. Grischenko ”Apdrošināšanas pamati”, Barnauls, 2001.”Alt”;
4. A. Schepkins “Apdrošināšanas mehānismi sociāliekonomiskajās sistēmās”, M.:2001, “IPU RAN”.
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Programmas veids
Programmas nosaukums
Iegūstamā klasifikācija
Profesionālās klasifikācijas līmenis
Īstenošanas ilgums un apjoms

1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programma
Apdrošināšana
Apdrošinātājs
Ceturtais profesionālās klasifikācijas līmenis
Pilna laika 2 gadi, nepilna laika 3 gadi, 80 kredītpunkti

SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA
1) Kredītpunkti

2

2) Stundu skaits

32

3) Kursa autori

Mg.oec. Ervins Vēveris

4) Kursa mērėis

Sniegt teorētiskās zināšanas par sociālās apdrošināšanas principiem,
esošo sociālās apdrošināšanas sistēmu Latvijā, tiesisko bāzi,
regulējošo tās darbību.
Pēc kursa pabeigšanas jāzina un jāprot:
- Sociālās apdrošināšas būtība un loma;
- Sociālās apdrošināšanas veidi un principi;
- Normatīvā bāze.

5) Kursa uzdevumi

6) Kursa saturs
Nr.
Tēmu nosaukumi
p.k.
Sociālās apdrošināšanas pamati. Sociālie riski. Sociālā
1.

4

0

4

Sociālās apdrošināšanas veidi.

4

4

8

Brīvprātīgā un obligāta sociālā apdrošināšana.
Mūsdienu sociālās apdrošināšas sistēma Latvijā.
Sociālās apdrošināšanas normatīvā bāze.

4

4

8

4
4

4
0

8
4

Kopā:

20

12

32

apdrošināšana iedzīvotāju sociālās aizsardzības sistēmā.

2.
3.
4.
5.

Stundu skaits
Teorija
Prakse
Kopā

7) Prasības klausītājiem:

nokārtot ieskaiti.

8) Iepriekšējās zināšanas:

kursa apjomā zināšanas uzĦēmējdarbības ekonomikā,
apdrošināšanas pamatos.

9) Literatūra:

1. S. Kazancevs “Apdrošināšanas pamati”, Jekaterinburga,
1998.,”IPK UGTU”;
2. N. Grischenko ”Apdrošināšanas pamati”, Barnauls, 2001.”Alt”;
3. A. Schepkins “Apdrošināšanas mehānismi sociāliekonomiskajās sistēmās”, M.:2001, “IPU RAN”.

10) Papildliteratūra:

1. A. Manes “Apdrošināšanas pamati”, M.:1992, “Ingostrah”.

Karjeras izaugsmes koledža

SP „Apdrošināšana”

Programmas veids
Programmas nosaukums
Iegūstamā klasifikācija
Profesionālās klasifikācijas līmenis
Īstenošanas ilgums un apjoms

1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programma
Apdrošināšana
Apdrošinātājs
Ceturtais profesionālās klasifikācijas līmenis
Pilna laika 2 gadi, nepilna laika 3 gadi, 80 kredītpunkti

KARJERAS TEORIJA
1) Kredītpunkti

2

2) Stundu skaits

32

3) Kursa autori

Mg. psyh. Alla Andrejeva

4) Kursa mērėis

Aktivizēt personīgos resursus, paaugstināt to efektivitāti.

5) Kursa uzdevumi

Iemācīt studentam vadīt un veidot savu karjeru. Pēc mācību beigām
students spēs novērtēt savas iespējas, savu potenciālu, apzināties
savu vietu sociālās realizācijas sfērā, attīstīt zināšanas sava mērėa
sasniegšanai.

6) Kursa saturs
Nr.
p.k.

1.

2.

3.

4.

Stundu skaits
Teorija Prakse
Kopā

Tēmu nosaukumi
Sevis izpēte.
1.1. Sava personīgā potenciāla novērtēšana. Pašvērtējuma loma
dzīvē.
1.2. KĜūdas un neveiksmes. Prasme pazīt manipulāciju un
spiedienu.
1.3. Pašpārliecinātas uzvedības loma. Oreola "Personīgā
kompetence" radīšana un tā apstiprināšana.
1.4. Prasme pateikt "nē".
Stresa menedžments.
2.1. Prasme atpazīt ar stresu saistītās situācijas, domas, uzvedību
un jūtas.
2.2. Prasme pazīt neatbilstošas, trauksmi izraisošas domas un
atteiksmi.
2.3. Prasme pazīt stresa rašanos veicinošos faktorus.
2.4. Prasme mainīt attieksmi pret notiekošo.
Es un manas vērtības.
3.1. Ētikas pamatvērtības un karjera.
3.2. Mans sociālais pienākums.
3.3. Laime kā dzīves pilnības un vispārēja apmierinājuma izjūta.
3.4. Vērtību konflikta situācijas, prioritātes un ētiski lēmumi.
Personīgas karjeras iespējas.
4.1. Es un izglītība. Mans CV.
4.2. Mana sapĦu profesija.
4.3. Vai mana nākotne ir atkarīga no manis?
4.4. SoĜi savu profesionālo mērėu sasniegšanai.
4.5. Es darba meklēšanas procesā. Pieredzes bagāta cilvēka
scenāriji un to izmaiĦu iespējas.

Kopā

2

2

4

2

2

4

4

4

8

10

6

16

18

14

32

7) Prasības klausītājiem:
8) Iepriekšējās zināšanas:

nokārtot ieskaiti.
nav nepieciešamas

9) Literatūra:
1. Bišofa A., Bišofs K. Sevis menedžments/efektīvi un
iedarbīgi. Rīga: 2002
2. Lendija S., Ozola E. Bērna emocionālā audzināšana. Rīga:
apgāds "Rasa ABC", 2004
3. Omārova S., Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga: "Kamene", 1996.
-126 lpp.
4. OzoliĦa Nucho A., Vidnere M. Stress: tā pārvarēšana un
profilakse.- Rīga: "Apgāds ABC", 2004
5. Pētersone K. Paspēlēju un pietiek.- Rīga: Rīgas
narkomānijas un profilakses centrs, 2005
6. Karpova Ā, Personības psiholoăiskas teorijas.- Rīga
"Zvaigzne ABC" 1998.
7. Whelan D., Dzīves kvalitāte. SDSPA "Attīstība" mācību
materiāls.
10) Papildliteratūra:
1. Saskarsmes psiholoăija. Tālmācības studiju kurss. – Rīga:
SIA Latvija UzĦēmējdarbības nu menedžmenta akadēmija,
2003.
2. Cухарев В. Искусство распознавания людей
Днепропетровск Сталкер, 1998
3. Шейнов В. Исскуство убеждать – Москва Издательство
ПРИОР, 2003
4. Ētikas kodekss. Latvijas apdrošināšanas brokeru asociācija
5. Ētikas komisijas nolikums. Latvijas apdrošināšanas brokeru
asociācija.

Karjeras izaugsmes koledža

SP „Apdrošināšana”

Programmas veids
Programmas nosaukums
Iegūstamā klasifikācija
Profesionālās klasifikācijas līmenis
Īstenošanas ilgums un apjoms

1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programma
Apdrošināšana
Apdrošinātājs
Ceturtais profesionālās klasifikācijas līmenis
Pilna laika 2 gadi, nepilna laika 3 gadi, 80 kredītpunkti

LATVIEŠU VALODA
1) Kredītpunkti

2

2) Stundu skaits

32

3) Kursa autori

Mg.philol Inese Kaupuža
Mg.philol. Iveta Ratinīka

4) Kursa mērėis
1. Sistematizēt un paplašināt studentu zināšanas par verbālo valodu kā
vienu no komunikācijas sistēmām.
2. Sniegt pārskatu par valodas un sabiedrības mijiedarbību.
3. Dot ieskatu lietišėās valodas un etiėetes pamatjautājumos.

5) Kursa uzdevumi
Parādīt etiėetes un protokola nozīmi oficiālo un privāto personu
savstarpējā saskarsmē.
Atgādināt klausītājiem labās uzvedības normas un nepieciešamību tās
ievērot visās dzīves situācijās.
Praktiskās nodarbības runas kultūrā.

Pēc kursa pabeigšanas jāzina:
Studentiem jāzina komunikācijas veidi (neverbālās un verbālās
komunikācijas bioloăiskais un sociālais pamats), lietišėie raksti
(svarīgākie lietišėo rakstu veidi, lietišėās sarakstes īpatnības).
Zinātniskā teksta pamatiezīmes, prasības zinātniska darba valodai un
noformējumam, terminoloăijas pamati, terminu vārdnīcu
izmantošanas iespējas. Latviešu komunikācijas etiėete un publiskās
runas un ikdienas saziĦas iemaĦu attīstīšana. Ētikas un etiėetes
mijiedarbība (uzvedības ētika, etiėete un protokols, starptautiskās
pieklājības normas, vizītkartes un to apmaiĦa, ārējais izskats, vizītes
un pārrunas, lietišėās vizītes, sarunas ar klientiem, partneriem,
telefona sarunas, dāvanas un suvenīri, sarakste, pieĦemšanas un
prezentācijas, runas kultūra).
Kursa saturs
Stundu skaits
Nr.
Tēmu nosaukumi
Teorija Prakse Kopā
p.k.
1

Etiėetes būtība, attīstība, tendences 21. gadsimtā. Teorētiskā
daĜa. Etiėetes vēsturiskā attīstība. Dažāda veida etiėetes. Etiėetes
un ētikas saistība. Mainīgās un nemainīgās vērtības. Kā skatīties
uz etiėeti mūsdienās, kādas ir aktualitātes Latvijas un starptautiskā

1

1

kontekstā. Etiėetes nozīme reputācijas veidošanā.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Sasveicināšanās, iepazīšanās un iepazīstināšana. Teorētiskā
daĜa. PieĦemtie noteikumi (kārtība, secība, hierarhija, rangi …) un
atšėirības sasveicinoties, iepazīstoties un iepazīstinot
profesionālajā un personīgajā saskarsmē. Pirmā iespaida stratēăija.
Kas nosaka pirmo iespaidu. Kā radīt atbilstošu pirmo iespaidu?
Praktiskā daĜa.
Lomu spēles.
Komunikācija ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Teorētiskā
daĜa.
PieĦemtā etiėete un galvenās vadlīnijas saskarsmē.
Verbālā komunikācija. Teorētiskā daĜa.
Valodu stili un to izvēles kritēriji. Sarunas būtība komunikācijā.
Kā uzsākt, pārtraukt, pabeigt sarunas. “Grūtie” sarunu biedri.
Vēlamās un nevēlamās sarunu tēmas. Small talk. Lietišėās
sarunas, to vadīšana, atgriezeniskās saites veidošana.
Neverbālā komunikācija. Teorētiskā daĜa.
Neverbālā komunikācijas nozīme saskarsmē.
Telefona etiėete.
Netiėete.
ĖermeĦa valoda.
Grafiskais standarts.
Ielūgumi. Teorētiskā daĜa.
Nepieciešamā informācija. Izkārtojums. Kodētie ielūgumi, to
izprašana un atbilstoša reaăēšana.
Praktiskā daĜa.
Ielūgumu rakstīšana un noformēšana.
Profesionāls tēls. Teorētiskā daĜa.
Apăērba nozīme profesionāla tēla veidošanā. Dažādi ăērbšanās
stili, prasme izvēlēties atbilstošo stilu. Ielūgumam atbilstošs
apăērbs.Teorija tiek papildināta ar praktisku piemēru aplūkošanu
DVD.
Korporatīvie pasākumi.
Pasākumu stratēăiskā plānošana. Atbilstoša apăērba izvēle.
Ierašanās. Sasveicināšanās. Viesa un namatēva pienākumi.
Atvadīšanās.
Reprezentācijas dāvanas. Teorētiskā daĜa.
Reprezentācijas dāvanas būtība. Pasniegšana, saĦemšana.
Universālas un tabu dāvanas. Praktisku piemēru pārskatīšana.
Galda kultūra. Teorētiskā daĜa.
Kādi ir apkalpošanas veidi pie galda. Galda
piederumi.“Sarežăītie” ēdieni.
Praktiskā daĜa.
Iepazīšanās ar galda piederumiem, to izkārtojumu, noformējumu,
lietošanu Eiropas un amerikāĦu stilā.

1

2

3

1

2

5

1

2

3

2

2

4

1

2

3

2

2

4

1

2

3

2

2

2

2

4

11.

Biznesa etiėete Latvijā un starptautiskā kontekstā.
Ar piemēriem tiek salīdzinātas būtiskākās īpatnības Eiropā,
Skandināvijā, ASV, Japānā, arābu valstīs).

Kopā

2

16

2

16

32

7) Prasības klausītājiem:
ZiĦojumi semināros un praktiskajās nodarbībās. Teorētiskās
literatūras studijas (konspekti). Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi.
8) Iepriekšējās zināšanas:

nav nepieciešamas

9) Literatūra:
1. Kincāns V. Etiėete. - R., 2003.
2. Kincāns V. Lietišėā etiėete un protokols. - R., 1997.
3. Līkopa V. Lietišėā etiėete starptautiskajā biznesā. - R: Zvaigzne
ABC, 2002.
4. OdiĦa A. Protokols. - R., 2003.
5. Latvijas Ārlietu dienesta rokasgrāmata. - LR Ārlietu ministrija,
1997.
6. Toisone G. Kā jāuzvedas darba vietā? - R., 1996.
7. Volfa I. Mūsdienīgas uzvedības normas. Džinsos vai smokingā?
- R., 1999.
8. Saskarsmes lietišėā etiėete. - R: Jumava, 2003.
10) Papildliteratūra:
1. Dubkēvičs L. Ėestere I. Sakarsme. Lietišėā etiėete. - R., 2003.
2. Milts A. Ētika. Kas ir ētika? - R., 1999.
3. Lasila S. Jaunā Zelta uzvedības grāmata. - R., 1994

Karjeras izaugsmes koledža

SP „Apdrošināšana”

Programmas veids
Programmas nosaukums
Iegūstamā klasifikācija
Profesionālās klasifikācijas līmenis
Īstenošanas ilgums un apjoms

1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programma
Apdrošināšana
Apdrošinātājs
Ceturtais profesionālās klasifikācijas līmenis
Pilna laika 2 gadi, nepilna laika 3 gadi, 80 kredītpunkti

VĒRTSPAPĪRU TIRGUS
1) Kredītpunkti

2

2) Stundu skaits

32

3) Kursa autori

Mg.oec.A. Bahmanova

4) Kursa mērėis

Sniegt teorētiskās zināšanas par vērtspapīru tirgus dalībniekiem un
vērtspapīru veidiem. Sniegt praktiskās iemaĦas par iespējāmām
darbībām ar vērtspapīriem.

5) Kursa uzdevumi

Apgūt vērtspapīru tirgus darbības būtību, vērtspapīru tirgus veidus.
Iepazīstas ar vērtspapīru klasifikāciju, darbībām un operācijām ar
vērtspapīriem, kā arī Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā
depozitārija struktūru un darbības principiem.

6) Kursa saturs
Nr.
p.k.

1

2.

3.

4.

Tēmu nosaukumi
Vērtspapīri, to klasifikācija. Operācijas ar vērtspapīriem.
Studiju priekšmeta saturiskais apskats.
Vērtspapīru būtība.
Vērtspapīru klasifikācija.
Vērtspapīru šėiras: parādzīmes, obligācijas, akcijas, noguldījumu
sertifikāti, ieguldījumu apliecības, atvasinātie vērtspapīri,
hipotekāras ėīlas zīmes.
Operācijas un darījumi ar vērtspapīriem.
Vērtspapīru tirgus raksturojums un likumdošanas bāze.
Vērtspapīru tirgus un tā nepieciešamība. Vērtspapīru tirgus
aktivitāti ietekmējošie faktori.
Vērtspapīru tirgus regulējošo institūciju funkcijas. Vērtspapīru
tirgus likumdošanas bāze.
Laba vērtspapīru tirgus īpašības.
Latvijas vērtspapīru tirgus raksturojums.
Vērtspapīru tirgus klasifikācija.
Vērtspapīru tirgus veidi.
Vērtspapīru sākotnējs un otrreizējais tirgus.
Emisijas izplatīšanas veidi.
Informācija un informācijas efekts.
Vērtspapīru tirgus dalībnieki.
Emitenti: Valsts, pašvaldības, komercsabiedrības, kredītiestādes,
ieguldījumu pārvaldes sabiedrības.
Ieguldītāji. PortfeĜu veidošanas piemērs.
Tirgus starpnieki: brokeri, dileri.
Tirdzniecības vieta: Rīgas fondu birža.

Stundu skaits
Teorija Prakse Kopā

6

4

10

4

4

8

4

2

6

4

4

8

Vērtspapīru tirgus Centrālais depozitārijs: Latvijas Centrālais
depozitārijs.
Vērtspapīru tirgus uzraudzības institūcija: Finanšu un Kapitāla
tirgus komisija.

Kopā
18

14

7) Prasības klausītājiem:

Apmeklēt praktiskās nodarbības, nokārtot ieskaiti.

8) Iepriekšējās zināšanas:

nav nepieciešamas

32

9) Literatūra:
1. Jakušonoka. Vērtspapīru tirgus un finansu institūciju
vadība. Rīga, LLU, 2001.
2. Krogzeme. Vērtspapīru tirgus. Rīga, 1996
3. Žurnāli: Kapitāls, Latvijas Ekonomists.
4. LR likums "Par vērtspapīriem"
5. LR likums "Finanšu instrumentu likums"
10) Papildliteratūra:
1.
2.
3.
4.
5.

www.fk.lv
www.rfb.lv
www.lcd.lv
www.banks.lv
L.Leonoviča "Biržas un Vērstpapīri", Rīga, RTU 2000.

7.pielikums
„Apdrošināšanas asociācija” valdes priekšsēdētājas atzinums par

programmas atbilstību

8.pielikums

STUDIJU PROGRAMMAS LICENCES KOPIJA

9.pielikums

DARBA DEVĒJA APTAUJAS ANKETAS PARAUGS
Darba devēja anketa
Darba devēja nodarbošanās sfēra___________________________
Anketas aizpildītāja amats _________________________________
Lūdzam atbildēt uz šādiem jautājumiem:
1. Vai Jūs zināt, kas ir „apdrošinātājs” un kāda ir tā loma uzĦēmumā?
□ jā;
□ nē;
□ esmu dzirdējis, bet neesmu pilnīgi pārliecināts.
2. Vai Jūsu uzĦēmumā ir nepieciešami apdrošinātāji?
□ jā;
□ nē;
□ ir nepieciešami, bet pašlaik nav iespējas pieĦemt darbā tādu speciālistu.
3. Vai Jūsu uzĦēmumā strādā apdrošinātāji (i)?
□ jā;
□ nē.
4. Vai, pieĦemot darbā apdrošinātāju, Jums būtu svarīgi, lai viĦam būtu augstākā izglītība?
□ jā;
□ nē.
5. Kādai izglītībai, pēc Jūsu domām, jābūt apdrošinātājam?
□ augstākā zinātniskā izglītība;
□ augstākā profesionālā izglītība.
6. Vai Jūs zināt izglītības iestādes, kurās var apgūt apdrošinātāja specialitāti?
□ jā;
□ nē.
7. Kā notiek Jūsu darbinieku, kuri veic apdrošināšanu, apmācība?
□ mācās augstākajās izglītības iestādēs savā specialitātē;
□ apmeklē speciālus kursus, kurus rīko privātiestādes;
□ organizējajm darbinieku apmācību savā uzĦēmumā;
□ neesam ieinteresēti darbinieku kvalifikācijas celšanā un apmācībā.
8. Atzīmējiet, kādas zināšanas, Jūsuprāt, nepieciešamas apdrošinātājam:
 reālās ekonomiskās situācijas izpratne;
 prasme orientēties uzĦēmuma politikā;
 prasme komunicēt ar klientiem;
 prezentācijas prasmes;
 svešvalodu zināšanas;
 apdrošināšanas pakalpojumu izpratne un spēja piedāvāt klientam vispiemērotāko
pakalpojumu;
 prasme analizēt apdrošināšanas dokumentāciju un izdarīt secinājumus;
 finanšu dartījumu un sistēmas sistēmas pārzināšana;








prasme veikt statistisko apkopojumu un izdarīt secinājumus;
vadības prasmes;
juridiskās zināšanas;
prasme novērtēt komercdarbības un finanšu riskus;
izpratne risku modelēšanā un prognozēšanā;
papildus jāzina ________________________________________________________.

9. Atzīmējiet, zināšanas kādos mācību priekšmetos ir svarīgas apdrošinātāja darbā:
 UzĦēmējdarbības informātika;
 Lietišėās angĜu valodas pamati;
 Makroekonomika;
 Matemātika ekonomistiem;
 Zinātniskā darba organizācija;
 Tiesību pamati;
 NodokĜi un nodeva;
 Statistika un ekonometrija;
 Grāmatvedība;
 Lietišėā komunikācija;
 Saimnieciskās darbības tehniski ekonomiskā analīze;
 Finanses un kredīts;
 Tirgzinības;
 Apdrošināšanas teorija;
 Karjeras teorija;
 Vadības zinības;
 Latviešu valoda;
 Vērtspapīru tirgus.

Paldies par atsaucību!

10. pielikums

STUDENTU ANKETA
Programmas nosaukums _________________________________
Studiju veids (pilna/nepilna laika) ___nepilna _________________

Praktiskās nodarbības bija lietderīgas
Kursa mērėis atbilda manām vajadzībām
Kursa mērėis atbilda manām spējām
Kursa organizācija bija laba
Kursa apgūšanai bija pietiekamas sākuma zināšanas

3.

4.

Vadības zinības

2.

Novērtējiet pēc 5 ballu skalas sistēmas:
Kursa saturs bija labi saistīts ar tā mērėi
Kursā izmantotie vizuālie līdzekĜi bija pietiekami
Kurss man deva jaunas zināšanas
Uz saviem jautājumiem saĦēmu izsmeĜošas atbildes
Kursam atvēlētais laiks bija pietekošs
Lielu daĜu iegūto zināšanu varēšu pielietot praktiski
Kursa struktūra (secība, praktika/lekcijas) bija laba
Pasniegšanas līmenis bija augsts
Kursā izmantotās metodes bija piemērotas
Kursa mērėi tika skaidri izsklāsti

Apdrošināšanas pamati

1.

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.

Jautājums

UzĦēmējdarbības
ekonomika

N
r.
p.
k.

Matemātika
ekonomistiem

Mācību kursa nosaukums

5.

6.

7.

8.

9.

10.

II. Atbildiet uz jautājumiem:
16. Novērtējiet vidi koledžā, vai tā Jūs apmierina:
□ pilnīgi apmierina;
□ daĜēji apmierina;
□ pilnīgi neapmierina.
Mani neapmierina
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
17. Novērtējiet apkalpojošā personāla attieksmi pret Jums:
□ Ĝoti laba attieksme;
□ vidēja līmeĦa attieksme;
□ slikta attieksme
Mani neapmierina
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

18. Vai koledžā rīkotās profesijas dienas un speciālistu semināri attīsta Jūsu vispārējo
zināšanu līmeni?
□ attīsta, jo semināra laikā uzzinu daudz jauna, interesanta;
□ vispār attīsta, bet dažas lietas nav saprotamas;
□ uzskatu, ka semināru rīkošana nav nepieciešama.
Mani neapmierina (konkrētais seminārs, tēma
utt.)________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

19. Vai Jūs apmierina koledžā rīkoto ārpusstudiju pasākumu biežums un kvalitāte?
□ viss apmierina;
□ apmierina, bet gribētos biežāk vai ____________________________________;_____
□ uzskatu, ka ārpus studijām pasākumu rīkošana nav nepieciešama.
Mani neapmierina (konkrētais pasākums
utt.)________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

20. Kas, Jūsuprāt, jāuzlabo koledžas darbībā? Kādus jauninājumus vajadzētu ieviest un kas
jāatceĜ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

11. pielikums

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ANKETAS PARAUGS
Pasniedzēja anketa
Pasniedzēja vārds, uzvārds _________________________________
Pasniedzamie priekšmeti __________________________________
Mācību gads, semestris, kurss_______________________________*
Novērtējiet studentu zināšanu līmeni pirms mācību kursa uzsākšanas:
 nepietiekams, lai uzsāktu priekšmeta apguvi;
 pietiekams, lai uzsāktu priekšmeta apguvi;
 pietiekams, lai uzsāktu priekšmeta apguvi, neieskaitot dažus studentus.
Novērtējiet studentu iegūto teorētisko zināšanu līmeni pēc mācību kursa beigām:
 nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku;
 pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības;
 visumā apgūtas studiju programmas prasības, kaut arī konstatējama vairāku
svarīgu problēmu nepietiekami dziĜa izpratne.
Novērtējiet studentu iegūto praktisko zināšanu līmeni pēc mācību kursa beigām:
 nepietiekams, lai pielietotu iegūtās zināšanas praksē;
 pietiekams, lai pielietotu iegūtās zināšanas praksē;
 pietiekams, lai pielietotu iegūtās zināšanas praksē, bet ir grūtības ar pareizas metodes
izvēli.
Novērtējiet studentu mācību kursa apmeklējumu:
augsts;
vidējais;
 zems.



Novērtējiet studentu mācīšanas motivāciju mācību kursa apguvei:
 augsta;
 vidēja;
 zema;
 nav motivācijas;
Lūdzu, norādiet iemeslus, kas ietekmēja studentu motivāciju mācīties:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Novērtējiet sadarbības kontaktu ar studentiem:
 pārsvarā studenti labi nākuši uz kontaktu, labprāt sarūnājas un apsprieda dažādas tēmas;
 studenti brīvi apsprieda tikai mācību materiālu;
 studenti ir distancēti, grūti iet uz kontaktu, problēmas ar mutiskām atbildēm.
Kādas apmācības metodes Jūs pielietojiet savā darbā? Kādas bija efektīvākas? Lūdzu, norādiet ko
jaunu esat atradis/usi.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Kā Jūs vērtējat savu līdzdalību koledŜas mācību materiālu krājumu veidošanā (lekciju
lejupielādēšana Internetā, mācību metodisko līdzekĜu sastādīšana, darba mapes kārtošana)?
 augsta;
 vidēja;
 zema.
Iemesli________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Vai Jūs esat apmierināts ar padarīto darbu (viss, kas bija plānots tika izpildīts):
 pilnīgi apmierināts;
 vidēji apmierināts;
 pilnīgi neapmierināts.
Kas Jūsu darbā bija pozitīvs (apmācības gaitā)? Lūdzu, norādiet ko jaunu esat ieviesuši.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kas Jūsu darbā bija negatīvs (apmācības gaitā)? Lūdzu, norādiet kāds faktors Jums traucēja
kvalitatīvi pildīt savu darbu.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Novērtējiet mācību procesa organizāciju koledžā:
 laba;
 vidēja;
 slikta.
Novērtējiet koledžas materiāli tehnisko bāzi:
 pietiekama;
 nepietiekama;
 trūkst _____________________________________________________________.
Vai Jūs esat pietiekami motivēts, strādājot koledžā:

esmu pilnībā apmierināts;

esmu pilnībā neapmierināts

esmu apmierināts, bet ________________________________________________.
Jūsu ierosinājumi koledžas darba uzlabojumiem:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Paldies par sadarbību!
* Katram kursam nepieciešams aizpildīt savu anketu.

12.pielikums

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ZINĀTNISKĀS BIOGRĀFIJAS
OLGA DEMENTJEVA
Lektors
Personas dati:

Izglītība:

Dzimšanas gads, mēnesis, datums:
1978. gada 28. aprīlis
Dzimšanas vieta: Latvija, Rīga
Pers.kods:280478 - 10401
2004.-2009. – Latvijas Universitātes Pedagoăijas un
psiholoăijas fakultāte. Vispārīgās pedagoăijas
doktorantūras studiju programma.
12002.-2004. – Latvijas Universitātes Pedagoăijas
un psiholoăijas institūts. Vispārīgās pedagoăijas
maăistratūras studiju programma.
1996.-2000. – Latvijas Universitātes Fizikas un
matemātikas fakultāte, Dabas zinātĦu bakalaura
grāds datorzinībās.
1985.-1996. – Rīgas Universālā komercskola

Darba pieredze:

2005.gada augusts – šobrīd Starptautiskā komerciālā
profesionālā vidusskola. Amats – direktore.
Karjeras izaugsmes koledža , lektore
2003.gada septembris – 2005.gada augusts Starptautiskā komerciālā profesionālā vidusskola.
Amats – direktora vietnieks inf. jautājumos;
informātikas, programmēšanas, datu bāzes tehn.,
matemātikas, statistikas pasniedzēja
2001.gada septembris – 2002.gada jūlijs - Rīgas
Valsts tehnikums. Amats – informācijas centra
vadītāja; informātikas, programmēšanas, datoru
tīklu, operētājsistēmu pasniedzēja.
2001.gada janvāris – 2001.gada maijs - Parex banka.
Amats – informācijas sistēmu administratore.
2000.gada septembris – 2001.gada janvāris - Rīgas
72. vidusskola. Amats – informātikas skolotāja, pr.
valodas skolotāja.

Cita nozīmīga pieredze:

1.Ekspertu grupas vadītāja. Divu trešā kvalifikācijas
līmeĦa profesionālās tālākizglītības programmu
izstrāde, Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta
finansētā projekta „Profesionālās izglītības pieejamības
uzlabošana invalīdiem Zemgales reăionā” ietvaros.;
2. Pētījumi izglītībā
2004.-2005. – Vācu valodas māc. Zentrale
Mittelstufenprüfung (ZMP) Gētes institūtā, Rīgā.
2003. – Vācu valodas māc. Zertifikat Deutsch.
Audiovisuellen Sprachinstitut, Šveice.
2001. – LR Izglītības un zinātnes ministrija.
Profesionālās izglītības centrs. Profesionalitātes

Stažēšanās, papildizglītošanās:

pilnveidošanas tālākizglītības programma.
2001. – AngĜu valodas kursi.
2000. – Datoru dizaina kursi: Corel DRAW
1999.-2000. – Cilvēka imidža un uzvedības
psiholoăijas kursi.
Publikācijas:
Pasniedzamie mācību priekšmeti:

Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos,
konferenču tēzes, mācību līdzekĜi
UzĦēmējdarbības informātika
.

Zinātniskie raksti, publikācijas
1. Rauhvargers A., Dementjeva O. Bologna process developments in the period between
Berlin and Bergen ministerial conferences (2003-2005) and half-way stocktaking.
Proceedings of the 27th Forum of the European Association for Institutional Research
(EAIR), Riga, University of Latvia, 28-31 Aug, 2005, 23 pages , publication on CDROM
2. Rauhvargers A., Dementjeva O. Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveides principi Latvijas
augstākajai izglītībai, Izglītības vadība. LU PPF zinātnisko rakstu krājums, Rīga, LU,
2005,15 lpp.
Konferenču tēzes
1. Augstskolu klasifikācijas un to piemērotība Latvijai (Latvijas Universitātes 65.
konference 08.02.2007).
2. Teaching Staff Training in European Scale. Correct Classification of HEIs Selection
(Teacher Training in the 21st Century: Changes and Perspectives. The 5th International
Scientific Conference, October 27, 2006 )
Mācību līdzekĜi:
1. Datoru lietošana, mācību materiāls izglītojamajam // Rīga:BBK, 2006, 73 lpp.
2. Datoru lietošana, mācību metodiskais materiāls pasniedzējam // Rīga:BBK, 2006, 46
lpp.
3. Operētājsistēmas, mācību materiāls izglītojamajam // Rīga:BBK, 2006, 60 lpp.
4. Operētājsistēmas, mācību metodiskais materiāls pasniedzējam // Rīga:BBK, 2006, 38
lpp.
5. Programmēšanas pamati, mācību materiāls izglītojamajam // Rīga:BBK, 2006, 55 lpp.
6. Programmēšanas pamati, mācību metodiskais materiāls pasniedzējam // Rīga:BBK,
2006, 38 lpp.
7. Datu bāzu tehnoloăijas, mācību materiāls izglītojamajam // Rīga:BBK, 2007, 68 lpp.
8. Datu bāzu tehnoloăijas, mācību metodiskais materiāls pasniedzējam // Rīga:BBK,
2006, 37 lpp.
9. Lietojumprogrammatūras izmantošana, mācību materiāls izglītojamajam // Rīga:BBK,
2007, 70 lpp.
10. Lietojumprogrammatūras izmantošana, mācību metodiskais materiāls pasniedzējam //
Rīga:BBK, 2007, 30 lpp.

IVETA RATINĪKA
Lektors
Personas dati:

Izglītība:

Dzimšanas gads, mēnesis, datums:
1978. gada 1. jūnijs
Dzimšanas vieta: Latvija, Rēzekne
Pers.kods: 010678-11428
Kopš 2003.g. septembra filoloăijas doktorante LU,
salīdzināmās lit.zin. specialitātē, nokārtoti promocijas
eksāmeni, eksmatrikulēta kā studijas beigusi.
Humanitāro zinātĦu maăistra grāds filoloăijā, LU
Filoloăijas fakultāte, 2002.g.
Humanitāro zinātĦu bakalaura grāds filoloăijā;
latviešu valodas, literatūras un kultūras vēstures
skolotāja, augstākās profesionālās izglītības diploms
iegūts 2000.g. Rēzeknes Augstskolas Humanitārajā
fakultātē.

Darba pieredze:

Kopš 2008.gada 21. janvāra līdz 2008.gada 23.jūlijam
AKKA/LAA Komunikācijas nodaĜas vadītāja.
No 2007.gada febr. līdz 30.jūnijam – tekstu autore
(copy writer) reklāmas aăentūrā “McCann-Erickson
Riga”
darba
pieredze
–
zinātniskā
Pētnieciskā
līdzstrādniece (associated post-graduate research
scholar) LAMZA (Latviešu akadēmisko mācībspēku
zinātniskās apvienības) un The Kariksway Foundation
atbalstītajā projektā pētījumā “The Internal Exile of
Free Thought and Personality in Latvia during the
Years of Soviet Occupation (1945-1990) no
2006.gada 6.novembra līdz 2007.gada 6.maijam.
No 2003.g.1.sept. līdz 2004.g.1.oktobrim Rēzeknes
Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātĦu
fakultātes lektore, Baltu filoloăijas pētnieciskā
centra vadītāja un sabiedrisko attiecību nodaĜas
speciāliste.
No 2001.g.1.oktobra līdz 2002.g.5.augustam –
Rēzeknes 5.vidusskolas kultūras vēstures skolotāja,
No 2000.g.1.sept. līdz 2000.g. 29.dec. – Rēzeknes
poĜu pamatskolas latviešu valodas un literatūras
skolotāja.

Stažēšanās, papildizglītošanās

2002.g.augusts – 2003.g.maijs Eiropas studiju
programma Vastra Nylands tautas augstskolā Somijā.
Šajā laikā apgūti arī akadēmiskie kursi tālmācībā:
Helsinku universitātē – English Text Comprehension
(68 stundas) un Swedish School of Economics and
Business Administration politikas zinātnē International Economic Relations (36 stundas) un
Europe 2006 (40 stundas).

Publikācijas:

Publikācijas atbilstošajā zinātĦu nozarē.

Raksti recenzētos izdevumos.
Populārzinātniskas publikācijas, recenzijas, intervijas.
Radošās publikācijas.
Pasniedzamie mācību priekšmeti:

Zinātniskā darba organizācija.
Latviešu valoda.

Publikācijas atbilstošajā zinātĦu nozarē :
Raksti recenzētos izdevumos
1. Absurda poētikas izpausmes J.RokpeĜĦa dzejoĜu krājumā “Līme”//Latviešu val.,
literatūras, kultūrvēstures un pedagoăijas vēst. izpētes problēmas: Zinātnisko konferenču
materiāli. – Rēzekne, 1998.- 62.-71.lpp.
2. J.RokpeĜĦa eksistenciālie meklējumi pasaules izjūtas veidojumā dzejoĜu krājumā “Līme”//
Latviešu valodas, literatūras un kultūrvēstures izpētes problēmas: Studentu zinātniski
pētnieciskās konferences materiāli. – Rēzekne, 2000.- 14.- 22.lpp.
3. Mākslinieciskās izteiksmes dominantes J. RokpeĜĦa dzejā // Personība. Laiks.
Komunikācija: Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli : 2.sēj.-Rēzekne,
2001.- 200.-205.lpp.
4. Identifikācijas meklējumi jauno autoru dzejā // Aktuālas izpētes problēmas latviešu
literatūrā un folklorā: Studentu zinātniski pētnieciskās konferences materiāli.- Rēzekne,
2002.-92.-99.lpp.
Populārzinātniskas publikācijas, recenzijas, intervijas
1. Eksistenciālā absurda poētikas izpausmes J.RokpeĜĦa dzejā//Karogs, 1999.g.Nr.9
2. Par iemīlējušos dzeju. Īsi un prozaiski [I.Gaile. Laiks bija iemīlējies.- Rīga: Pētergailis,
1999.]//Karogs, 2000.g. Nr.5.-171.-173.lpp.
3. Naturalisms, postmodernisms, infantilisms i cyti -ismi Oskara Seiksta/ Leigys Gagainis
jaunajā romanā “Reitišėu mads”. Voi tikai? // Dzeive, 2000.-153.(1.) Nr.-14.-15.lpp.
4. Uguns definīcijas [I. Atpile “Neatburtā uguns”]//Karogs, 2002.Nr.8.-162.-167.lpp.
5. Dzeltenumā noėerts mirklis [J. Ryučāns. SeikšaĜteĦu nūstošonys] //Karogs, 2002.Nr.8.167.-171.lpp.
6. Kafka ir miris, lai dzīvo kaFka?: igatarouge versus kaFka: eksistējot tīklā
//Karogs,2003.Nr.12.- 173.-177.lpp.
7. MīĜš, melns un neizsakāms malums [Inese Zandere. melnās čūskas
maiznīca]//Karogs,2004.nr.1.-186.-189.lpp.
8. Poētiskais testaments, atrodot sevi.[L. Rundāne. Leluos atlaidys.-Rēzekne Latgales
kultūras centra izdevniecība, 2004.]//Karogs,2004.g.nr.10.-197.-200.lpp.
9. Poētisks biezpiens, ko nevar nopirkt ne par latu, ne vērdiĦu.[K. VērdiĦš. Biezpiens ar
krējumu.-R.:Atēna,2004.]// Forums,2004.g.12.-26.nov.-8.lpp.
10. BurbuĜojošais esamības vieglums.[A.Neibarts. TorĦkalna kentaurs.-R.:Pētergailis,2004.]//
Neatkarīgā Rīta Avīzē, 2005.g.14.janv.-13.lpp.
11. Stāsts par izdzīvošanu: intervija ar rakstnieci Andru Manfeldi//Mājas Viesis, 2005.g.
4.februāris
12. Ārprāta murgi un/ jeb/ vai prāta viltīgās spēlītes. [Kolmanis A. Žūpa Amors jeb Mirušais
Dievs.- Atēna, 2005.]//Kultūras Forums, 2005.g.11.-18.marts.-5.lpp.
13. Prāta (ne)poētiskā miesa. [Draguna A. prāts. - apgāds „Daugava”,2004.]// Kultūras
Forums, 2005.g. 1.-8.aprīlis - 9.lpp.
14. Par adatas tiesu (no dvēseles prozas un miesas). [Manfelde A. Adata.-AGB,2004.]
//Kultūras Forums, 2005.g.22.-29.aprīlis. - 2.lpp.

15. Kritikas pavārgrāmata : intervija ar grāmatu redaktori un kritiėi Intu Čaklo// Kultūras
Forums,2005.g.28.aprīlis-6.maijs. - 12.lpp.
16. JuoĦa Ryučāna kosmiskā antiutopija.[J.Ryučāns. Nūstuošonys apleik tehnogodam.Rēzekne: Kulturys centra izdevnīceiba, 2005.]//Neatkarīgā Rīta Avīze, 2005.g.21.maijs10.lpp.
17. Pārcēlēja filozofiskās piezīmes [L. Azarova. Tev un ugunij. Atēna, 2005]// Neatkarīgā
Rīta Avīze, 2005.g.9.jūlijs.-12.lpp.
18. Samulsušas tēzes par pirmajiem pieskārieniem [K. Vecgrāvis. Kaist ėekarā vīnogas.
apgāds Jaunā Daugava, 2005]// Neatkarīgā Rīta Avīze, 2005.g.20.jūlijs.-13.lpp.
19. Tīksmi robustā esamības elegance [A. Manfelde. tranšejas dievi rok. AGB, 2005]//
Kultūras Forums, 2005.g.26.augusts-2.sept.-8.lpp.
20. Bargums tiem, kas barojas ar slēptu īstenību. [Bargais R. Labi. –Atēna, 2005.] // Kultūras
Forums, 2005.g.9.-16.dec.-2.lpp.
21. Grāmatu grozs: ekspresrecenzijas par G.Repšes romānu “Brālis: O.Vācietis”, M.Atvudas
romānu “Pēnelopiāde” un E.Mārtužas romānu “Negudrā”//Neatkarīgā Rīta Avīze,
2006.g.9.jsnvāris.-8.lpp.
22. Grāmatu grozs: ekspresrecenzijas par J.Kronberga dzejoĜu krājumu “Rudens mani raksta”,
R.Mežavilkas dzejas grāmatu “Ikdienas dzīves”, Ă. Koknēviča dzejas krājumu “JapāĦu
modinātāja šonakts”//Neatkarīgā Rīta Avīze, 2006.g.30.janvāris.-8.lpp.
23. Grāmatu grozs: ekspresrecenzijas par Ē.BērziĦas dzejoĜu krājumu “ZiemeĜu lapsa”,
I.Ābeles prozas krājumu „Austrumos no saules un ziemeĜos no zemes”, K.Skujenieka
“Atdzeja” sējumu no sērijas “Raksti”// Neatkarīgā Rīta Avīze, 2006.g.6.marts.-8.lpp.
24. Grāmatu grozs: ekspresrecenzijas par A.Eglīša rakstu 7.sējumu, I.Reinfeldes dzejas
grāmatu “Ienāc man līdzi” un S.Moreino dzejoĜu un atdzejojumu krājumu “Dīvaini pāri
OSTSEE krastā”// Neatkarīgā Rīta Avīze, 2006.g.24.aprīlis.-11.lpp.
25. Grāmatu grozs: ekspresrecenzijas par M.Pujāta dzejas grāmatu “Mūsu dziesma” un
L.Langas dzejoĜu krājumu “Antenu burtnīca”, M.Ruka biogrāfisko apcerējumu “Pērkons”
no zemes un debesīm”// Neatkarīgā Rīta Avīze, 2006.g.27.maijs.-10.lpp.
26. Grāmatu grozs: ekspresrecenzijas par I.Ābeles dzejprozas grāmatu “Atgāzenes stacijas
zirgi” un K.Skujenieka dzejoĜu krājumu “Tagad es esmu Aleksandrs”, O.Zolotova dzejoĜu
krājumu “18.oktobris”// Neatkarīgā Rīta Avīze, 2006.g.4.jūlijs-9.lpp.
27. Dievi, kas mitinās nomalēs [amatieru reliăiskā dzeja]//Karogs, 2007.gada jūnijs – 87.92.lpp.(
28. kopā ar S.Ratnieci) – Impresijas par latviešu jaunāko dzeju// Latvijas Avīze, 2007.gada
10.septembris.– 11.lpp.
Citas publikācijas
1. Pasaules pieburšana un pievārdošana: Andrejdienas literāri muzikālais
pasākums//Karogs,2004.g.nr.1.-218.-219.lpp.
2. Dzejas tilti// Rēzeknes Vēstis, 2004.g.7.oktobris, 4.lpp. – eseja un apskats par
dzejas konkursu Rēzeknē
3. Emocionāli izdzīvotās vēstures daĜa //Izglītība un Kultūra, pielikums RA 10,
2003.g.nov. – 3.lpp.
4. Prieka pilnās kastes (eseja par Gada balvas literatūrā pasniegšanas
ceremoniju)//Kultūras Forums, 2005.g.15.-22.aprīlis.-7.lpp.
5. “Dzejas likuma” komentāru un anotācijas izstrāde; komentāri (ar norādi I.R.)
publicēti “Dzejas vēstnesī” un žurnālā “Karogs”2006.g.9.Nr.

Radošās publikācijas
1. //Emociju šėērēs (dzejoĜu kopa RA jauno autoru kopkrājumā). – Rēzekne, RA
izdevniecība, 1998.g.
2. Inspirācija II: Sapnis par zirgu un tulpēm (proza)// Vārti: Studentu literārais
žurnāls. – Rīga: Apgāds “Rasa ABC”, 2001.-52.-56.lpp.
3. Definīcijas //pie-la-vīt-ies (dzejoĜu kopa RA jauno autoru kopkrājumā).-Rēzekne,
RA izdevniecība, 2003.-55.-65.lpp.
4. Robert’s sadness//Paterns of Life. – USA, Library of Congress ISBN – 0-79515239-6 – dzejolis antoloăijā angĜu valodā
5. Magdalena: femme (non) fatale (dzejolis angĜu val.), „Dieva meita” (latviešu
val.)//Poetic méli mélo: Douze jeunes artistes et poetes. – Newroz Editions, ParisKarlstad, 2005.-38.-43.lpp. (ISBN 2 – 9523662-0-9)
6. Skumju semestris (dzejas kopa) //Kultūras Forums,2005.g.23.-30.sept.-6.-7.lpp.
7. Dzejas kopa “Bargi” www.satori.lv, 2006.gada 17.decembrī
8. Dzejas kopa “bargi” publicēta laikraksta “Diena” pielikumā “Kultūras Diena”
2007.gada 12.janvārī, 14.lpp.
9. Dzejas kopa “Tuvāk” publicēta Liepājas literātu un radošo mūziėu kluba
“Helikons” izdevumā 2008.gada februārī (17.numurs), 20.lpp.
Redaktora darbs
E.Mārtužas prozas grāmatas “Dvēseles pasts” redaktore
Grāmatas “Vidvuda stāsts: Maza cilvēka derība” redaktore (“Mansards”, 2006.g.)
Kataloga “Aija” (māksliniece Aija ZariĦa) latviešu valodas redaktore (“Blankenfelde,” 2007.)
Tulkotāja pieredze
Ārštata tulkotāja žurnāla “Cosmopolitan” izdevumā latviešu val. 2006. – 2007.g.
Kopš 2008.gada februāra ārštata tulkojumu valodas redaktore SIA “Tilde”.
Mācību līdzekĜa “Ieskats latviešu jaunākajā dzejā” scenārija un metodisko vadlīniju autore
(mācību līdzeklis top sadarbībā ar LVAVA ESF Nacionālās programmas projekta „Latviešu
valodas apguve vidējās izglītības pakāpē” ietvaros).

KATERINA KUZINA

Personas dati:

Izglītība:

Dzimšanas gads, mēnesis, datums:
1980. gada 14. jūlijs
Dzimšanas vieta: Latvija, Rīga
Pers. kods: 140780 – 10127
2006. – 2007.g. Rīgas Tehniskā universitāte
tālākizglītība – arodskolotāju pamata pedagoăiskās
izglītības programma.
2002. – 2004.g. Rīgas Tehniskā universitāte
Inženierekonomikas fakultāte, maăistra grāds
vadībzinātnē.
No 1999. gada – 2002. gadam Rīgas Tehniskā
universitāte Inženierekonomikas fakultātes.
Starptautisku Ekonomisku sakaru Muitas institūta
Muitas fakultātē dienas nodaĜā. Piešėirtais grāds sociālo zinātĦu bakalaurs vadībzinātnē.
1999. gadā pabeidzu Rīgas Valsts tehnikumu
Ekonomisko nodaĜu UzĦēmējdarbības grāmatvedības
fakultāti. Ieguvu vidējo – speciālo izglītību un
grāmatveža specialitāti.

Darba pieredze:

No 2008.gada aprīĜa – šim brīdim Ekonomikas
nodaĜas direktore un ekonomikas pasniedzēja Karjeras
Izaugsmes koledžā.
No 2005. gada marta –2008.gada aprīlim ekonomisko
priekšmetu pasniedzēja Starptautiskajā komerciālajā
profesionālajā vidusskolā „Vidzeme.”
No 2003. gada.septembra – 2006.aprīlim menedžere
SIA „JUCOM.
No 2002. gada janvāra – 2002. gada maijam pārdevēja
SIA “Plus Punkts.”
No 1999. – 2000. g grāmatveža palīga darbs SIA
“Jahonts”.

Stažēšanās, papildizglītošanās:

2007. gadā Fotoakadēmijas kursi „Fotogrāfijas
māksla.”
No 1998. gada sept. līdz 1999. gada martam praktiskās
psiholoăijas kursi “Atvērtā universitāte.”
1999. gada februārī datora kursi NGO centrā
programmas Windows’ 95, Microsoft Office.

Pasniedzamie mācību priekšmeti:

Mikroekonomika
Risku teorija
Statistika un ekonometrija
Demogrāfija

AěONA BAHMANOVA

Dzimšanas gads, mēnesis, datums:
1978. gada 19. augusts
Dzimšanas vieta: Latvija, Rīga
Pers.kods: 190878-11834
2007 – šobrīd Latvijas Lauksaimniecības Universitātes
Agrārās un reăionālās ekonomikas fakultāte.
doktorantūra (pētījumu objekts „Migrācijas ietekme
uz reăionālās ekonomikas attīstību”).
2005 – šobrīd Latvijas Lauksaimniecības Universitātes
Būvniecības fakultāte.
2003 – 2005 Latvijas Universitātes Ekonomikas
fakultāte, UzĦēmējdarbība, Starptautiskais bizness,
maăistra grāds.
1996 – 2000 Latvijas Universitātes Ekonomikas
fakultāte, Finanses un audits, bakalaura grāds.

Personas dati:

Izglītība:

Darba pieredze:

2008. g. septembris – Karjeras izaugsmes koledža,
lektore
2004.g. augusts – šobrīd AS „Dienvidu tilts” Projekta
vadītāja palīgs.
2003.g. novembris – 2004.g. augusts SIA „Nelda
Stratēăiskā mārketinga menedžere.
2002. gada febr. – 2003. gada nov. SIA „Avers centrs
Key Account nodaĜa, mārketinga nodaĜa.
tirdzniecības markas menedžere, reklāmas menedžere
2000.g. janvāris – 2003.g. aprīlis SIA „DANN”
grāmatvede.

Stažēšanās, papildizglītošanās:

2005 - Datoru centrs „Baltic Computer Academy”
Kurss „Microsoft Office Project 2003 pielietošana”
2003 – Konsaltinga sabiedrība „Amadeus Consulting”
„Aktīvās pārdošanas un merčandaizings”, „Efektīvas
korporatīvās pārrunas”, „Mārketings un klientu
apkalpošana”.
Apdrošināšanas teorija
Vērtspapīru tirgus
Apdrošināšanas veidi
UzĦēmējdarbības loğistikas pamati.

Pasniedzamie mācību priekšmeti:

NADEŽDA POLIANOVIČA

Personas dati:

Izglītība:

Darba pieredze:

Stažēšanās, papildizglītošanās:

Pasniedzamie mācību priekšmeti:

Dzimšanas gads, mēnesis, datums:
976. gada 11. februāris
Dzimšanas vieta: Latvija, Rīga
Pers.kods: 110276-10719
2008. - Latvijas Universitāte, Moderno Valodu
Fakultāte Profesionālā programma - Moderno valodu
skolotājs.
2007 - Latvijas Universitāte, Moderno Valodu
Fakultāte AngĜu Filoloăijas Maăistratūra - virziens
Metodoloăija .
2002.-2007. Latvijas Universitāte, Moderno Valodu
Fakultāte Bakalaura grāds AngĜu Filoloăijā
1998-2000 Rīgas Tehniskā Universitāte
Inženierekonomikas fakultāte Ekonomista grāds
Rīgas Tehniskā Universitāte Inženierekonomikas
fakultāte
1994-1998.Rīgas Tehniskā Universitāte
Inženierekonomikas fakultāte InženierzinātĦu
Bakalaurs Ekonomikā
1984-1994. Rīgas 60.vidusskola.
2008. sept. – Karjeras izaugsmes koledža , lektore
2007.sept.-2008.maijs LIBRA-1, SIA - tulkotāja referente (pusslodze).
2006. apr. - 2006.nov. BMGS, A/S – tehniskās
dokumentācijas tulkotāja –noformētāja.
2001.aug. - 2004.maijs Radio Skonto, SIA - reklāmas
koordinatore, grāmatveža palīdze.
2000 apr. - 2001.jūn. PA grupa, SIA - grāmatveža
palīdze, tirgus izpētes analītiėa asistente.
1999. sept. - 2000.apr Alva International, SIA grāmatveža palīdze- lietvede.
1998. - 1999. Rīgas M.Lomonosova skola-ăimnāzija sociālais pedagogs.
2008. g. 9.maijs LU MVF un Pearson Longman
konference lietišėajā valodniecībā “Innovations in
Teaching ESP at Tertiary Level”.
2004.g jūl.-aug. Latvikon, SIA - Grāmatvedības
uzskaite.
2002.g. sept. VSMP Aăentūra, SIA - seminārs
“Profesionālā lietvedība”.
2000. g. nov. LR Vērtspapīru Tirgus Komisija –
Licence: Profesionālā speciālista darbībai vērtspapīru
tirgū Nr. 1563.
2000. g. Academy of the National Economy, Moscow
”FAST I Course –Financial Analysis and Security
Trading”
1997. g. mar.- maijs Rīgas Tehniskā Universitāte UzĦēmējdarbības grāmatvedības kursi.
Lietišėās angĜu valodas pamati.
AngĜu valoda finansēs.

VITĀLIJS TIHONENKO
Lektora asistents
Personas dati:

Izglītība:

Dzimšanas gads, mēnesis, datums:
1981.gada 18. aprīlis
Dzimšanas vieta: Latvija
Pers.kods: 180481-13107
2006.g. Latvijas Universitāte, Politikas zinātĦu
maăistra grāds.
2005. g. RPIVA Ekonomikas un vadības fakultātes
Pedagoăijas un skolvadības profesionālā programma.
Specialitāte – izglītības darba vadītājs un viena
priekšmeta pasniedzējs (nav pabeigta).
1998.-2002. g. Rīgas Tehniskā universitāte, bakalaura
grāds, DatorzinātĦu un informācijas tehnoloăijas
fakultāte.

Stažēšanās, papildizglītošanās:

Profesionālās vidusskolas datormācības pasniedzējs.
Izglītības centru vadītājs.
SIA „MTX Baltic” rīkotājdirektors.
1.ESF projekts „Profesionālās izglītības pieejamības
uzlabošana invalīdiem Zemgales reăionā”
2.TELE2 pārstāvniecības Krievijā infrastruktūras
attīstības projekts Sankt-Pēterburgā.
3. Ergonomikas un darba aizsardzības forums ViĜĦā,
mācību materiālu izstrādes projekts.
ECDL sertifikācija Latvijas Universitātē

Publikācijas:

Mācību līdzekĜi datorzinībās

Pasniedzamie mācību priekšmeti:

Aktuārās tehnoloğijas.

Darba pieredze:

Cita nozīmīga pieredze:

Mācību līdzekĜi
1. Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana
2. Biroja tehnika
3. Datoru arhitektūra
4. Datortehnikas ekspluatācija
5. Programmēšanas pamati
6. Datorsistēmu uzbūve un funkcionēšana
Publikācijas (PSMC, 2005.-2007.)
1. Darba drošība un ergonomika uzĦēmumā// uzziĦu materiāls, 2006.g.
2. Informācijas sistēmu aizsardzība// zinātniskā publikācija, 2005.g.
Publikācijas (RIMI Baltic SAP Team, 2008)
1. RB SAP and BW Manuals for Store Systems// User`s manual, 2008
2. Tīklu infrastruktūras pilnveidošana// Publikācija, RimiBaltic Group, 2007-2008

NATĀLIJA SĀRE

Lektors
Personas dati:

Izglītība:

Dzimšanas gads, mēnesis, datums:
1978. gada 22. augusts
Dzimšanas vieta: Latvija, Rīga
Pers.kods: 220878-11380
2003.-2007. Starptautiskā akadēmija, Tiesību zinātĦu
programma.
2000.- 2002.g. Latvijas Universitāte, maăistra grāds,
Ekonomikas un vadības fakultāte.

Darba pieredze:

no 2006.g. grāmatvedības un nodokĜu teorijas
pasniedzēja profesionālajā skolā (SKPV) un Karjeras
izaugsmes koledžā (KIK).
no 2004.g. IeM eksperte grāmatvedības jautājumos;
no 1999.g. grāmatvede privātajos uzĦēmumos.

Stažēšanās, papildizglītošanās:

IeM sertifikāts „Par tiesībām veikt revīzijas”.
Valsts administrāciju skolas kursi.
Zvērināto revidentu kursi „Revīzija”.
Piedalīšanās konferencēs.
Lekciju konspekts-mācību līdzeklis „NodokĜi un
nodevas.”

Publikācijas:

Pasniedzamie mācību priekšmeti:

NodokĜi un nodevas.
Grāmatvedība.
Saimnieciskās darbības tehniski ekonomiskā analīze.

Mācību līdzekĜi
1. Lekciju konspekts “NodokĜi un nodevas”: KIK, 2008.

MARINA KUěIKA

Direktore, lektore
Personas dati:

Dzimšanas gads, mēnesis, datums:
1976. gada 11. jūlijs
Dzimšanas vieta: Latvija, Rīga
Pers.kods: 110776-11576

Izglītība:

2001. – 2004.g. Maskavas valsts ekonomikas,
statistikas un informātikas universitāte, maăistra grāds
uzĦēmējdarbības un tirgzinību nozarē.
1996. –2001.g. Rīgas pedagoăijas un izglītības vadības
augstskola, skolas un ăimenes psihologa kvalifikācija

Darba pieredze:

2005.gada jūlijs - „Baltijas Biznesa koledža” SIA,
pasniedzēja –vadības zinības, personāla vadība,
tirgzinības, reklāmas darba organizācija.
BBK valdes priekšsēdētāja, KIK direktore.
2003.septembris – 2005.gada maijs Starptautiskā
komerciālā profesionālā vidusskola, direktore
1994. sept. – 2003.g. sept. AKA „Vidzeme” SIA,
izpilddirektore.

Cita nozīmīga pieredze:

Piedalīšanās projektā: „Profesionālās izglītības
pieejamības uzlabošana invalīdiem Zemgales
reăionā”;
piedalīšanās konferencēs;
pētījumi darba tirgū un karjerā.

Stažēšanās, papildizglītošanās:

Specializētie kursi izglītībā un vadībā.

Pasniedzamie mācību priekšmeti:

Lietišėā komunikācija.

INGA KULAKOVA

Lektors
Personas dati:

Dzimšanas gads, mēnesis, datums: 1965. gada 25. maijs
Dzimšanas vieta: Latvija, Gulbene
Pers.kods: 250565-12568
2006.-2008. RPIVA maăistra grāds sociālajās zinātnēs.
2001.-2005.g. Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības
augstskolā, bakalaura grāds Sociālajās zinībās,
Ekonomikas fakultāte
2007. –j Karjeras Izaugsmes koledža, lektore.
Daudzu gadu darba pieredze ekonomikas pasniedzēja
amatā vidusskolās
No 1994.gada Komersanta prakse

Izglītība: Mg.sc.soc.

Darba pieredze:

Papildu informācija

2008.g.- „Jaunāko tehnoloăiju izmantošana un
interaktīvās mācību metodes”. Datorakakadēmijasertifikāts.
2006.g.-Izglītības un zinātnes ministrijas sertifikāts
tiesības mācīt speciālās izglītības programmās vispārējās
izglītības pakāpē.

Publikācijas

2001.-2008.g.- RPIVA Kreavitātes centrs- starptautiskie
zinātniskie lasījumi.
2002.g.-„Redzu un dzirdu Ernstu Gliku”- pedagoăiskie
lasījumi Alūksnē.
UzĦēmējdarbības ekonomika.
Tirgzinības.
Naudas teorija.
Statistika un ekonometrija.

Pasniedzamie mācību priekšmeti:

JEKATERINA JURĂEVIČA

Lektors
Personas dati:

Izglītība:

Darba pieredze:

Stažēšanās, papildizglītošanās:

Dzimšanas gads, mēnesis, datums:
1982. gada 05. novembris
Dzimšanas vieta: Latvija, Daugavpils
Pers.kods:051182-10250
2004.-2006.g. – Rīgas Tehniskā universitāte
Inženierekonomikas fakultātē, sociālo zinātĦu maăistra
grāds vadībzinātnēs.
2001.-2004.g. – Rīgas Tehniskā universitāte
Inženierekonomikas fakultāte, sociālo zinātĦu bakalaura
grāds vadībzinātnēs.
2006.g. septembris – Karjeras Izaugsmes koledža,
lektore, ekonom. nodaĜas vadītāja.
2006.g.marts – pašlaik AS Rietumu Banka, pārdošanas
un reăionālās attītsības pārvalde, VIP klientu
apkalpošanas nodaĜa, vecākā speciāliste.
2006.gada janvāris-pašlaik SIA CWS Constructions,
projektu vadības programmas Microsoft Project
pasniedzēja.
2004.-2006.g. SIA Gimeneja, veikala vadītāja.
2007.g. jūnijs – jūlijs AngĜu valodas kursi, LANDO
ātrās iegaumēšanas skola, Rīgā
2006.gada oktobris „Private banking” seminārs
Maskavā
2006.gada septembris- novembris Microsoft Office
Project programmas apgūšana, Rīgā
2004. novembris Grāmatvedības programmas AVS
apgūšana, Rīgā piedalīšanās kvalifikācijas celšanas
semināros un kursos, kā arī piedalīšanas PHARE
programmas projektā “Daugavpils industriālās zonas
attīstība” (“Development of the Daugavpils industrial
zone”).

Publikācijas:

5 zinātniskās publikācijas, mācību līdzekĜi un
metodiskie materiāli.

Pasniedzamie mācību
priekšmeti:

Finanses un kredīts.

Mācību līdzekĜi
1.
Lekciju konspekts “Vadības zinības”:KIK, 2008.
2.
Lekciju konspekts “Banku teorija”: KIK, 2008.

LUDMILA ABRAMOVA
Lektors

Dzimšanas gads, mēnesis, datums:
1972. gada 29. marts
Dzimšanas vieta: Krievija
Pers.kods:290372-12912
1997.g. ieguvusi pedagoăijas maăistra grādu Latvijas
Universitātē, Pedagoăijas un psiholoăijas institūtā.
1994. g. Latvijas Universitātē Fizikas un matemātikas
fakultāte, lietišėā matemātika, specialitāte- matemātiėis
2008.gada aprīlis – līdz šim brīdim TSI, matemātikas
pasniedzēja
2008.gada februāris-2008.gada jūnijs
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments,
tālākizglītības kursu programmas istenošana datorzinībās, „
MS Excel”
2005.gada septembris – līdz šim brīdim
SPVK, matemātikas skolotāja
Karjeras izaugsmes koledža, lektore
1999.gada augusts – līdz šim brīdim
Rīgas “Rīnūžu” vidusskola, matemātikas un informātikas
skolotāja
1997.gada februāris – 1999.gada augusts
Rīgas 86.vidusskola, fizikas skolotāja
1995.gada oktobris – 1997.gada maijs
Rīgas 53. vidusskola, matemātikas skolotāja

Personas dati:

Izglītība:

Darba pieredze:

Stažēšanās,
papildizglītošanās:

ECDL sertifikāts Nr. LV 001252 no 06.06.2005.

Publikācijas, cita nozīmīga
pieredze

ESF projekts: “Profesionālās izglītības pieejamības
uzlabošana invalīdiem Zemgales rajonā”;
Projekta nosaukums: „Par divu trešā kvalifikācijas līmeĦa
profesionālās tālākizglītības programmu „Programmēšanas
tehniėis” un „Datorsistēmu tehniėis” izstrādi.”
Matemātikas mācību līdzekĜu izstrādāšana.
Laika periods: no 18.05.2006.g - 01.03.2007.g.

Pasniedzamie mācību
priekšmeti:

Matemātika ekonomistiem.

VLADIMIRS DUBNOVS
Lektors

Personas dati:

Izglītība:

Darba pieredze:

Stažēšanās, papildizglītošanās:
Publikācijas
Pasniedzamie mācību priekšmeti:

Dzimšanas gads, mēnesis, datums:
1941. gada 09. augusts
Dzimšanas vieta: Krievija
Pers.kods: 090841-14655
1970. gadā ieguva fizikas un matemātikas zinātĦu
kandidāta grādu pēc specialitātes „Funkciju teorija un
funkcionāla analīze”.
1967. gadā pabeidzis Maskavas Valsts universitāti,
Fizikas fakultātes aspirantūru.
2007. g. – Karjeras izaugsmes koledža , lektors
1992. – 2006. g. docents Maskavas Valsts
Elektronikas un Matemātikas institūta lietišėās
matemātikas katedrā.
2000. – 2006. g. docents Maskavas Sakaru un
Informātikas tehniskās universitātes matemātiskās
analīzes katedrā
1970. – 1992 vecākais pasniedzējs Maskavas Valsts
Elektronikas un Matemātikas institūta lietišėās
matemātikas katedrā
1967. – 1970. g. pasniedzējs Maskavas kara inženieru
akadēmijas augstākās matemātikas katedrā.
1964.–1967. g. aspirantūras laikā pasniedzis
matemātiku Maskavas Valsts Universitates fizikas
fakultatē
2006. – līdz šim laikam Latviešu valodas kursi, SIA
„VIVA_S”, Rīgā
Vairāk nekā 30 publikācijas atbilstošajā mācību
nozarē.
Mikroekonomika (semināri)
Makroekonomika (semināri)

Publikācijas:
1. О существовании и единственности «в целом» решения уравнения ГамильтонаЯкоби, Вестник Московского университета, №2, 1965.
2. Дополнение к монографии В. П. Маслова «Теория возмущений и асимптотические
методы», Москва, 1965.
3. Об абстрактном методе стационарной фазы, в сб. трудов МИЭМ, вып.5, 1969.
4. Вычисление неаналитической части сингулярных интегралов, зависящих от
параметра, fizikas un matemātikas zinātĦu kandidāta disertācija, Москва, 1970.
5. Уравнения математической физики, Москва, 1973.
6. Геометрические основы комплексного метода ВКБ, Москва, 1982.
7. Основы метода динамического программирования, МГИЭМ, 1986.
8. Диссипативно-асимптотические многообразия, в сб. ИТОГИ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
Сер. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ, Новейшие достижения, т.31,
Москва, 1987.
9. Асимптотические лагранжевы многообразия и комплексный метод ВКБ, в сб.
ИТОГИ НАУКИ И ТЕХНИКИ. Сер. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МАТЕМАТИКИ, Новейшие достижения, т.31, Москва, 1987.

10. Введение в геометрическую теорию управления, Москва, 1989.
11. Complex Lagrangian germ and the canonical operator (в соавторстве с В. П. Масловым
и В. Е. Назайкинским), Russian Journal of Math. Phys. vol.3,No.2(1995).
12. Компьютерная реализация принятия решений для многокритериальных задач
оптимизации на графах, в cб. «Информационные, сетевые и телекоммуникационные
технологии», МГИЭМ, 2005.
13. Дискретная математика (учебное пособие, в соавторстве с В. Г. Даниловым, А. Р.
Лакерником и А. М. Райциным, рекомендовано Учебно-методическим отделом
министерства образования РФ для студентов телекоммуникационных
специальностей), Москва, 2007.

OKSANA PANFILOVA
Lektors

Personas dati:

Dzimšanas gads, mēnesis, datums:
1980 gada 18. janvāris
Dzimšanas vieta: Latvija, Krāslava
Pers.kods:180180-12401

Izglītība:

2006.g. Maăistra grāds LU Ekonomikas un vadības
fakultātē.
2004.g. Rēzeknes augstskola 2.līmeĦa profesionālā
augstākā izglītība Grāmatvedība un jurisprudence.

Darba pieredze:

2007. g. – Karjeras izaugsmes koledža, lektore.
2007.g. – Paritate bankas auditore.
No 2002.g. VID inspektore;

Stažēšanās, papildizglītošanās:

Kursi “Ievads Eiropas Savienības tiesībās”;

Publikācijas:

2 mācību līdzekĜi jurisprudencē

Pasniedzamie mācību priekšmeti:

Tiesību pamati

Mācību līdzekĜi:
1.
2.

Lekciju konspekts “Tiesību pamati”: KIK, 2008.
Lekciju konspekts “Komerctiesības”: KIK 2008.

ALLA ANDREJEVA
Lektors

Personas dati:

Izglītība:

Darba pieredze:

Stažēšanās,
papildizglītošanās:

Pasniedzamie mācību
priekšmeti:

Dzimšanas gads, mēnesis, datums:
1961. gada 30.janvāris
Dzimšanas vieta: Latvija, Rīga
Pers.kods: 300161-10907
2004. g. Latvijas Universitāte – sociālo zinātĦu
maăistra grāds psiholoăijā.
2001. g. Rīgas Pedagoăijas un vadības augstskola
Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăijā, skolas un
ăimenes psiholoăes profesionālā kvalifikācija
1982. g. LVFKI sporta pasniedzējas profesionālā
kvalifikācija
2007. g. – Karjeras izaugsmes koledža, lektore.
2007.g. Rīgas 16. vidusskolas psiholoăe
2005.g. EQUAL projektā ietvaros Šėirotavas cietuma
rehabilitācijas centra psihologs
1998. g. Bērnu nams “ZiemeĜi” – izglītības psiholoăe
2007.g. “Agresijas menedžments” EQUIP
programmas likumpārkāpējiem apgūšana
2006.g Programmās”Dzīves skolas 2” ietvaros
seminārs “Karjera – vēlies, plāno, sasniedz”
2006.g. Sertifikāts EQUAL “Prasme domāt racionāli
likumpārkāpējiem“Cognitive Skills” “
2006.g. Ievads Junigiāna smilšu terapijā V.Batnja
vadībā
2004.g. Krīzes centrā “Skalbes” intensīvie apmācību
kursi krīzes intervencē
2003.g. Birutas Kupčas seminārs “Jaunākais depresiju
ārstēšanā”
2002.g. Maskavas Universitātes profesora A.Lidera
nodarbības cikls, kas veltīts pusaudžu vecuma sociālās
adaptācijas un sociālo prasmju veidošanai
2001.g. “Apmācības programma psihologiem,
psihoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem no
vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai”, kas
abstiprināta ar Labklājības ministrijas 7.02.2000 r. N
34
1999.g.Lindas fon Keyserling seminārs”Veidot
attiecības smilšu terapijā”
1998.g. trenings “Ievads neirolingvistiskajā
programmēšanā”
Lietišėā komunikācija
Karjeras teorija

ERVINS VĒVERIS

Lektors
Personas dati:

Izglītība:

Dzimšanas gads, mēnesis, datums:
1981.gada 25.jūlijs
Dzimšanas vieta: Latvija, Rīga
Pers.kods:250781-10017
Pašlaik- Biznesa augstskola „Turība”, Sabiedrisko
attiecību fakultātes maăistrantūra.
2005.g. Latvijas Universitāte,
maăistra grāds Ekonomikas un vadības fakultātē.

Darba pieredze:

Stažēšanās,
papildizglītošanās:
Publikācijas:
Pasniedzamie mācību
priekšmeti:

2006. g. – Karjeras izaugsmes koledža, lektors.
5 gadu darba pieredze vienā no lielākajām Latvijas
apdrošināšanas kompānijām, dzīvības apdrošināšanas
speciālists.
Dzīvības apdrošināšanas specializētie kursi.
Mācību līdzeklis.
Apdrošināšanas teorija
Apdrošināšanas risku vadība
Sociālā apdrošināšana

Mācību līdzekĜi:
1. Lekciju konspekts “Apdrošināšanas pamati”: KIK, 2007.

13. pielikums
LĪGUMA PARAUGS PAR IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANU

Līgums Nr._____
Par izglītības pakalpojumu sniegšanu
Rīgā

200 ____ g. ___ . _____________

Sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Karjeras izaugsmes koledža", reă. Nr.LV-40003936807, LR
IZM 15.08.05.reăistrācijas apliecības Nr.3334802575, turpmāk tekstā saukta KIK tās direktores M.
KuĜikas personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, un _____________________________________,
turpmāk tekstā saukts STUDENTS, slēdz līgumu par zemāk minēto:
1. LĪGUMA TIESISKAIS PAMATOJUMS

1.1. Tiesiskais pamatojums attiecību regulēšanai starp pusēm, slēdzot šo līgumu, ir LR Civillikums un citi
LR likumdošanas akti par augstākās izglītības iegūšanu.
1.2. Mācību procesā STUDENTS apgūst vienu izvēlēto izglītības programmu.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Līguma priekšmets ir izglītības pakalpojumu sniegšana atbilstoši STUDENTA izvēlētajai
a) izglītības programmai APDROŠINĀŠANA,
mācību programmas kods 4134303, licences Nr.041026-2, licences termiĦš līdz 09.03.2009.
b) iegūstamajai kvalifikācijai APDROŠINĀTĀJS
c) izglītības ieguves formai NEPILNA.
2.2. Ja sekmīgi ir apgūta mācību programma (nokārtotas visas KIK ieskaites un eksāmeni, nokārtoti
valsts pārbaudījumi un profesionālās kvalifikācijas eksāmens, vērtējums nav zemāks par “apmierinoši”
(4), izieta prakse, STUDENTS saĦem diplomu par pirmās pakāpes profesionālo augstāko
izglītību.
2.3. Ja ir izpildīti visi līguma 2.2. punktā minētie nosacījumi un profesionālā kvalifikācijas eksāmena
(darba) vērtējums nav zemāks par “viduvēji” (5), STUDENTS saĦem ceturto profesionālās
kvalifikācijas līmeni kvalifikācijā “Apdrošinātājs”.

3. PUŠU TIESĪBAS
3.1. KIK ir tiesīga:
3.1.1.Prasīt no STUDENTA šī līguma saistību izpildi.
3.1.2.Lauzt līgumu un atskaitīt STUDENTU, ja STUDENTS nepilda šī līguma saistības, kā arī:
- ja STUDENTS vairāk ka mēnesi neveic līguma 5.3.punktā norādīto studiju maksu;
- ja STUDNETS neapmeklē vairāk kā 50% no paredzētajām mācību stundām;
- ja STUDENTS ir pārkāpis KIK Nolikumu;
- ja STUDNETS pereodiski pārkāp KIK iekšējās kārtības noteikumus.
3.1.3.Patstāvīgi organizēt izglītības procesu, izvēlēties vērtējuma sistēmu, formas, noteikt STUDENTA
zināšanu, prasmju un iemaĦu kontroles un atestācijas kārtību, noteikt iekšējās kārtības
noteikumus un atbildību LR esošās likumdošanas un KIK Nolikuma
3.1.4.Pievienot šim līgumam papildu vienošanās un izdot papildu rīkojumus, kas nepieciešami mācību
procesa uzlabošanai.
3.2. STUDENTS ir tiesīgs:
3.2.1. Prasīt no KIK dotā līguma saistību pildildi;
3.2.2. Izmantot KIK informācijas fondus.
3.2.3. SaĦemt pilnu un izsmeĜošu informāciju par savu zināšanu, prasmju un iemaĦu vērtējumu, kā arī
par vērtēšanas kritērijiem.
3.2.4. Pārtraukt līgumsaistības, rakstot iesniegumu rakstveidā koldžas direktorei.

4. PUŠU PIENĀKUMI
4.1. KIK apĦemas:
4.1.1. Pamatojoties uz iesniegumu, uzĦemt STUDENTU KIK viĦa izvēlētajā mācību programmā
4.1.2. Sniegt STUDENTAM zināšanas, prasmes un praktiskā darba iemaĦas atbilstoši standartā
norādītajām mācību programmas prasībām.
4.1.3. Nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, piesaistot kvalificētus pasniedzējus.
4.1.4. Nodrošināt mācību procesa administratīvo kontroli.
4.1.5. Izsniegt dokumentu par KIK beigšanu atbilstoši punktam 2.2. Gadījumā, ja KIK neiegūst
realizējamo mācību programmu akreditāciju, saskaĦā ar savstarpējās sadarbības līgumu ar
Jēkabpils arodbiznesa koledžu rast iespēju STUDENTAM turpināt studijas Jēkabpils
arodbiznesa koledžā mācību programmā “UZĥĒMĒJDARBĪBA”, nokārtojot Jēkabpils
arodbiznesa koledžā tos mācību priekšmetus, kuru apguve netika paredzēta KIK mācību
programmā “Apdrošināšana”.
4.2. STUDENTS apĦemas:
 Ievērot KIK iekšējās kārtības noteikumus un Nolikumu.

Ievērot vispārpieĦemtās uzvedības normas, saudzīgi un akurāti izturēties pret KIK īpašumu,
ievērot drošības tehnikas noteikumus.
 Iestājoties KIK, savlaicīgi iesniegt visus nepieciešamos dokumentus.
 Iegādāties nepieciešamo papildliteratūru, kuru nav iespējams saĦemt KIK
bibliotēkā.
 Savlaicīgi iemaksāt mācību maksu KIK.

Ja STUDENTS ir sabojājis koledžas īpašumu, tad atmaksāt KIK radītos materiālos zaudējums.
5. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI
5.1. KIK veic STUDENTA izglītošanu par maksu.
5.2. Maksu par studiju programmas apguvi STUDENTS ieskaita KIK kontā vai iemaksā skaidrā naudā
KIK kasē.
5.3. Studiju maksa par visu mācību programmu ir LVL 1980,00 (viens tūkstotis deviĦi simti astoĦdesmit
lati 00 santīmi), kas par katru mācību gadu, sākot no 2008g. 01. oktobra sastāda LVL 660,00, saskaĦā
ar KIK direktora rīkojumu par studiju maksas lielumu:

pirmā iemaksa ir 50 % no kopējās gada studiju maksas un samaksa par studiju laika pēdējā
kursa pēdējo studiju mēnesi;

turpmākās iemaksas par rudens semestriem
tiek veiktas līdz katra gada 25.septembrim;

turpmākās iemaksas par pavasara
semestriem tiek veiktas līdz katra gada 1.
februārim;

Studiju maksa var tikt pārrēėināta reizi
gadā (vasarā), atbilstoši inflācijas līmenim.
a. Ja uz STUDENTU ir attiecināmas studiju samaksas
atlaides, tad ar viĦu tiek noslēgta papildu vienošanās.
b. Ja STUDENTS veic iemaksas par studijām pa
mēnešiem, tad studiju maksa ir LVL 55,00 (piecdesmit
pieci lati 00 santīmi) + LVL 10 mēnesī, kopā LVL 65
(sešdesmit pieci lati), veicot kārtējo iemaksu līdz katra
mēneša 30. datumam par turpmāko mēnesi.
c. Pirmā iemaksa tiek veikta par pirmo studiju mēnesi un
studiju laika pēdējā kursa pēdējo studiju mēnesi.
5.7. Vienas nedēĜas laikā no līguma parakstīšanas brīža tiek veikta 1. iemaksa saskaĦā ar līguma punktu
5.3.1.
5.8. Ja studiju maksa nav nomaksāta līguma 5.3.2., 5.3.3. punktos norādītajos termiĦos, KIK ir tiesīga
aprēėināt līgumsodu 5 % apmērā;
5.9. Vienreizējā organizācijas iemaksa tiek noteikta ar KIK rīkojumu un netiek atmaksāta.
5.10.STUDENTA slimības vai citu apstākĜu dēĜ mācību maksa par nokavētajām lekcijām netiek atmaksāta.

5.11.Gadījumā ja STUDENTAM ir palicis neattaisnots mācību parāds par kādu no iepriekšējiem
semestriem tad, lai nokārtotu parādu KIK piedāvā viena mēneša laikā STUDENTAM nokārtot
mācību parādu, samaksājot LVL 5,- (pieci lati) par katru priekšmetu.
5.11.1.Ja parāds netiek nokārtots viena mēneša laikā saskaĦā ar p. 5.11., STUDENTS rīkojas atkārtoti
saskaĦā ar p. 5.11.
5.12. Ja STUDENTAM rodas maksājumu kavējumi KIK sakarā ar šajā Līgumā noteiktām maksājuma
saistībām, STUDENTS piekrīt, ka KIK viĦa patstāvīgi noteiktos apmēros un formās veic
STUDENTA personas datu apstrādi un nodošanu trešajām personām KIK kā kreditora interešu
aizsardzībai. šajā gadījumā STUDENTS apĦemas neizvirzīt KIK nekādas materiālas vai morālas
pretenzijas par kaitējumu, kas varētu būt radies.
5.13. STUDENTS sedz visus izdevumus, kas radušies saistībā ar kavēto maksājumu piedziĦu. Uzsākot
kavēto maksājumu atmaksu, STUDENTS pirms pamatparāda veic uzkrātā līgumsoda samaksu.
6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS
6.1.Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža līdz brīdim, kad STUDENTS ir sekmīgi nokārtojis
studiju pārbaudījumus un nokārtojis finansiālās saistības ar KIK.
6.2. Līgums tiek lauzts gadījumos:
6.2.1.Ja STUDENTS ir pārkāpis finansiālos noteikumus, kuri norādīti punktā 5.3.
6.2.2.Ja līgums tiek lauzts pēc STUDENTA iniciatīvas, KIK veiktās iemaksas par turpmāko mācību
periodu netiek atmaksātas.
6.2.3.Ja STUDENTS nepilda KIK noteiktos iekšējās kārtības noteikumus.
7. CITI NOSACĪJUMI
7.1. Visi strīdi un nesaskaĦas, kas var rasties šī Līguma darbības laikā vai sakarā ar šo Līgumu, tiek
risinātas savstarpējo pārrunu ceĜā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiek risināts atbilstoši LR
likumdošanai.
7.2. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā no brīža, kad abas Puses tos ir parakstījušas;
7.3. Gadījumā, ja KIK nevar izpildīt šajā līgumā notektās saistības, KIK par to rakstveidā jāinformē
STUDENTU 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad KIK kĜūst zināms par sniedzamo Pakalpojumu
izpildes neiespējamību.
7.4. Ja KIK mainās rekvizīti, statuss vai pilnvarotā persona ar paraksta tiesībām, vai STUDENTAM mainās
adrese vai pases dati, tad KIK/STUDENTAM attiecīgi jāinformē otra PUSE par jaunajiem
datiem/rekvizītiem 1 (vienas) nedēĜas laikā kopš brīža, kad jaunie rekvizīti/dati stājas spēkā.
7.5. Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrai Pusei pa 1 (vienam)
eksemplāram, katrs eksemplārs uz 3 (trim) lapām. Parakstot šo Līgumu, Puses personīgi apliecina, ka
brīvi – bez maldiem un viltus piekrīt līguma saistībām.
PUŠU ADRESES:
SIA Karjeras izaugsmes koledža
Reă.Nr. 40003936807
Adrese:
Elizabetes iela 31, Rīga, LV – 1010
Jurid. adrese: Dravnieku iela 6 – 37, Rīga,
LV – 1012
Konts Nr. : LV07HABA0551016951029
Banka: HANSABANKA, Aleksandrs fil.
Bankas kods HABALV22
Tālr.: 7504048, 7504006
Fakss: 7504004

STUDENTS
Vārds, uzvārds_______________________
____________________________________
Pers. kods___________________________
Pase: sērija___, Nr.___________________
Izdota _____________________________
____________________________________
Adrese______________________________
____________________________________
Tālrunis_____________________________

PUŠU PARAKSTI:

Karjeras izaugsmes koledža
Direktore _______________M. KuĜika

Students
__________________________

Vienu līguma eksemplāru saĦēmu _____________________ / ________________________ /

6.

14.pielikums
DOKUMENTI, KAS APLIECINA, KA PIETEICĒJS STUDIJU
PROGRAMMAS LIKVIDĀCIJAS GADĪJUMĀ NODROŠINĀS
STUDĒJOŠIEM IESPĒJU TURPINĀT IZGLĪTĪBAS IEGUVI CITĀ
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

