


SATURA RĀDĪTĀJS  

1. Senāta lēmums par studiju programmas apstiprināšanu ......................................... 3 

2. Latvijas Universitātes reģistrācijas apliecības kopija................................................ 5 

3. Studiju programmas licence ......................................................................................... 7 

4. LU EVF Domes lēmums par studentu pārņemšanu programmas likvidācijas  

gadījumā ......................................................................................................................... 9 

5. Līgums ar Banku augstskolu par studentu pārņemšanu programmas likvidācijas 

gadījumā ......................................................................................................................... 11 

6. Titullapa ......................................................................................................................... 13 

7. Studiju programmas anotācija .................................................................................... 14 

8. Programmas vispārējs raksturojums .......................................................................... 15 

9. Studiju programmas izmaksu aprēķins ...................................................................... 49 

10. Studiju plāni .................................................................................................................. 54 

11. Pielikumi: ....................................................................................................................... 59 

1) Studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti ................................................. 60 

2)   Informācija par studiju programmas realizācijā iesaistītiem mācībspēkiem: .......... 162 
a) mācībspēku saraksts, norādot kvalifikāciju, akadēmisko amatu un  
statusu (pamata, papildus vai blakus darbs ............................................................ 162 
b) mācībspēku CV ................................................................................................. 165 

3) Studējošo aptauju materiāli, studējošo, absolventu, darba devēju, anketu paraugi . 246 
4) Prakses līgumi .......................................................................................................... 255 
5) Prakses nolikums...................................................................................................... 268 
6) Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos un starptautiskajās 

zinātniskajās konferencēs......................................................................................... 280 
7)  Akadēmiskā personāla galvenās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra ...... 289 
8)  Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums ............... 296 
9)  Bakalaura darba izstrādāšanas metodiskie norādījumi ............................................ 327 
10) Studiju programmas salīdzinājums ar Otrā līmeņa profesionālās augstākās  

 izglītības valsts standartu ........................................................................................ 366 
11) Studiju programmas salīdzinājums ar Latvijas un ES studiju programmām ......... 370 

  12) Atsauksmes no augstskolām, kuras realizē līdzīgas studiju programmas .............. 399 
13) Atsauksmes no profesionālajām organizācijām ...................................................... 403 
14) Finansista profesiju standarts .................................................................................. 410 
15) Diploma pielikums .................................................................................................. 415 
16) Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām ...................................... 422 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. LU SENĀTA LĒMUMS PAR STUDIJU PROGRAMMAS 
APSTIPRINĀŠANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. LATVIJAS UNIVERSITĀTES REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS 
KOPIJA 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. STUDIJU PROGRAMMAS „APDROŠINĀŠANA UN 
FINANSES” LICENCES KOPIJA 

 
 

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. LU EVF DOMES LĒMUMS PAR STUDENTU PĀRŅEMŠANU 

PROGRAMMAS LIKVIDĀCIJAS GADĪJUMĀ 
 
 

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. LU LĪGUMS AR BANKU AUGSTSKOLU PAR STUDENTU 
PĒRŅEMŠANU PROGRAMMAS LIKVIDĀCIJAS GADĪJUMĀ 

 
 

 
 







7. Studiju programmas anotācija 
 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Apdrošināšana un finanses” 
atbilst Augstskolu likumam, Profesionālās izglītības likumam, Otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartam (MK Noteikumi Nr.481), Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības 
programmu akreditācijas kārtība (03.10.2006. MK noteikumi Nr.821), Profesijas standartam “Finansists” 
(apstiprināts 29.12.2003, rīk. Nr. 649) un LU studiju procesu reglamentējošo dokumentu prasībām. 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Apdrošināšana un finanses” ir 
izstrādāta pamatojoties uz: 

 reālā Latvijas darba tirgus prasībām; 
 finanšu jomā zinātnes sasniegumu izmantošanu; 
 ciešu sadarbību ar apdrošināšanas sabiedrībām, komercbankām, Finanšu un kapitāla tirgus 

komisiju, Latvijas Apdrošinātāju asociāciju un Latvijas Aktuāru asociāciju; 
 profesionālo studiju tradīcijām LU Ekonomikas un vadības fakultātē, uzsverot apdrošināšanas 

darbības īpatnības. 
Profesionālās studiju programmas “Apdrošināšana un finanses” aktualitāti un nepieciešamību 

nosaka finanšu sektora attīstība. Finanšu tirgum attīstoties pieaug pieprasījums pēc kvalificētā personāla, 
bet Latvijā nav nevienas studiju programmas, kas sagatavotu augstākās izglītības otrā līmeņa 
speciālistus apdrošināšanas jomā. Latvijā ir trīs studiju programmas, kas sagatavo speciālistus ar 
kvalifikāciju finansists – Rēzeknes augstskolas profesionālā studiju programma „Finanses”, Banku 
augstskolas studiju programma „Finanses” un Baltijas Starptautiskās akadēmijas profesionālā bakalaura 
studiju programma „Finanšu vadība”. Rēzeknes augstskolā un Baltijas Starptautiskajā akadēmijā tiek 
sagatavoti finansisti nefinanšu sektoram, Banku augstskolā tiek sagatavoti finansisti ar specializāciju 
banku darbībā.  

Studiju programma “Apdrošināšana un finanses” ir  pirmā studiju programma Latvijā, kura 
sagatavos: 

 apdrošināšanas nozares speciālistus ar bakalaura grādu; 
 finansistus ar pastiprinātām kvantitatīvās analīzes iemaņām. 

Apgūstot profesionālo studiju programmu „Apdrošināšana un finanses” absolventi varēs veikt 
finansista funkcijas ne tikai apdrošināšanas kompānijās, bet arī komercbankās, ieguldījumu fondos, 
pensiju fondos un citās finanšu institūcijās, jo studiju programmas saturs aptver visas nepieciešamās 
finansista profesionālai darbībai jomas, ko pamato salīdzinājums ar finansista profesijas standartu, 
veiktais 8.2.2. nodaļā. 

Studiju programma “Apdrošināšana un finanses” ir saskaņota ar Latvijas Apdrošinātāju asociāciju 
un Latvijas Aktuāru asociāciju, tās izveidē tika ņemti vērā potenciālo darba devēju rekomendācijas 
studentu  zināšanu un prasmju apguvē. Tā aktīvi iesaistījās studiju programmas izveidē un realizācijā 
ASA „Ergo”, pārapdrošināšanas sabiedrība „Gen Ri Riga”,  apdrošināšanas sabiedrība „AIG Europe 
S.A.” un citas finanšu iestādes. Profesionālās asociācijas un darba devēji augsti novērtēja studiju 
programmas „Apdrošināšana un finanses” izveidi, kas ir atspoguļots atsauksmēs par programmu, 
ievietotās 13. pielikumā. Liela uzmanība studiju programmas uzbūvē ir veltīta statistisko metožu 
pielietošanai finansēs, kas atšķir šo programmu no citām finanšu virziena programmām Latvijas 
Augstākās izglītības tirgū.  

Studiju programmu apgūšanas rezultātā tiek piešķirts profesionālā bakalaura grāds Apdrošināšanā 
un finansēs un piešķirta kvalifikācija „Finansists”. 

Personas, kuras veiksmīgi apgūs profesionālo studiju programmu „Apdrošināšana un finanses” 
varēs turpināt studijas profesionālā vai akadēmiskā maģistra studiju programmās ekonomikas un 
vadībzinību jomās, kā arī izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides programmās. 

 



 
 

 

8. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 
programmas “Apdrošināšana un finanses” vispārējs 
raksturojums 
 

8.1. Studiju programmas mērėis, uzdevumi un plānotie rezultāti 

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Apdrošināšana un finanses” mērėis ir 
nodrošināt profesionālās augstākās izglītības studijas, kurās teorētisko pamatprincipu apguve 
notiek vienotībā ar to praktisko pielietojumu un sagatavot finanšu sistēmai kompetentus, 
mainīgos sociālekonomiskajos apstākĜos konkurētspējīgus finansistus ar padziĜinātām 
zināšanām apdrošināšanā, ar pētnieciskām prasmēm, spējīgus patstāvīgi iegūt jaunas zināšanas, 
ar vēlmi un prasmi tālākizglītoties. 

Minētā mērėa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: 

� īstenot tādu studiju programmu, kuras saturs nodrošinātu piektajam profesionālās 
kvalifikācijas līmenim atbilstošu teorētisko un praktisko zināšanu un iemaĦu apgūšanu; 

� attīstīt studentos darba tirgū pieprasītas mūsdienu vispārējās kompetences; 

� sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par finanšu sistēmas uzbūvi un 
attīstību, finanšu tirgus darījumiem, apdrošināšanas sabiedrību darbību; 

� veicināt praktisko iemaĦu iegūšanu apdrošināšanas sabiedrību operāciju veikšanā, 
finanšu risku novērtēšanā un pārvaldīšanā, uzĦēmumu un apdrošināšanas sabiedrību 
finanšu grāmatvedībā un finanšu analīzē; 

� veicināt praktisko iemaĦu iegūšanu statistisko un matemātisko metožu pielietošanā 
finansēs; 

� veicināt studējošo analītiskās spējas, attīstīt iemaĦas profesionālo problēmu izvirzīšanā 
un ar to saistīto uzdevumu risināšanā; 

� attīstīt studentu zinātniski pētnieciskā, jaunrades darba iemaĦas un prasmes izvēlētajā 
profesionālās darbības jomā; 

� dot absolventiem nepieciešamās prasmes tālākizglītībai.  

Studiju programmas rezultāti:  

� apgūstot programmu, studenti iegūs nepieciešamās finansista profesijai  intelektuālās, 
akadēmiskās un praktiskās kompetences: 

• intelektuālās kompetences: stratēăiski un analītiski formulēt profesionālus 
aspektus un finanšu nozares problēmas; izmantojot apgūtos teorētiskos 
pamatus un prasmes, risināt profesionālus jautājumus, strukturēt savu tālāko 
mācīšanos, virzīt savu tālāko izglītību un profesionālās kvalifikācijas pilnveidi; 

• akadēmiskās kompetences: izvērtēt un izmantot savā profesionālajā jomā 
statistiskās  metodes un finanšu problēmu risināšanas praktiskās pieejas, iegūt, 
atlasīt un apstrādāt informāciju un izmantot jaunākos pētījumus un finanšu 
nozares sasniegumus savā praktiskajā darbībā, veikt jaunrades, pētniecisku un 
izglītojošu darbu finanšu un apdrošināšanas nozarēs. 



• praktiskās kompetences: pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaņas apdrošināšanas sabiedrību, komercbanku un ieguldījumu sabiedrību 
pakalpojumu sniegšanā, grāmatvedībā, finanšu problēmu risināšanā un risku 
pārvaldībā, pielietot statistiskās un matemātiskās metodes finansēs, pieņemt un 
pamatot lēmumus profesionālās kompetences jomā, strādāt patstāvīgi un 
komandā, izstrādāt un īstenot projektus, būt komunikatīviem.  

 studiju programma veido pamatu otrā līmeņa augstākās izglītības sistēmas izveidē 
speciālistu sagatavošanai Latvijas apdrošināšanas nozarei; 

 studiju programma rod nepieciešamos nosacījumus Latvijas darba tirgū konkurētspējīgu, 
augsti kvalificētu finansistu sagatavošanai; 

 studiju programmai veidojās plaši starptautiski sakari:  

• studiju kursu docēšanā tiek iesaistīti ārvalstu lektori. Tā piekrišanu  piedalīties 
studiju programmas realizēšanā ar vairākām tēmām, saistītām ar apdrošināšanu 
un pārapdrošināšanu ir devis Vācijas konsultatīvās kompānijas „B2B Insurance 
Brokerage + Risk Management Consult” konsultants Viktors Strunskis; 

• studentiem ir iespējas apgūt prakses programmu ne tikai Latvijas, bet arī citu ES 
valstu finanšu institūcijās; 

• studentiem ir iespējas studentu apmaiņu programmu ietvaros studēt ārvalstīs, jo 
Latvijas Universitāte ir aktīva starptautisko studentu apmaiņu projektu 
dalībniece; 

• docētāji un studenti aktīvi piedalās starptautiskajās zinātniskās konferencēs un 
starptautiskajos projektos. 

 

8.2. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
“Apdrošināšana un finanses” perspektīvais novērtējums no Latvijas 
valsts interešu viedokļa 

 
8.2.1. Programmas “Apdrošināšana un finanses” atbilstība darba tirgus pieprasījumam 

Profesionālā bakalaura studiju programma „ Apdrošināšana un finanses” ir orientēta uz 
finanšu tirgus speciālistu sagatavošanu. Finanšu tirgus sastāvā ir iekļauts arī apdrošināšanas 
tirgus. Apdrošināšanas biznesa attīstībai un veiksmīgai darbībai ir nepieciešami profesionālie 
speciālisti. Līdzšim izglītības tirgū apdrošināšanas sabiedrību darbiniekiem nebija iespējas 
saņemt otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību apdrošināšanas jomā Latvijā. Akreditējamā 
studiju programma  ir oriģināla no Latvijas augstskolu viedokļa, jo  Latvijā ir tikai viena studiju 
programma, kas sagatavo apdrošināšanas speciālistus: Rīgas Tehniskās universitātes studiju 
programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana”, bet tās absolventi iegūst pirmā līmeņa augstāko 
izglītību. Latvijā augstākās izglītības 2. līmeņa studiju programmās apdrošināšanas disciplīnu 
maksimālais kredītpunktu skaits ir 4:  
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8.1. tabula 

Apdrošināšanas tirgus dalībnieku skaita dinamika 2000. – 2007. gada beigās3  

Pozīcijas nosaukums 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Apdrošināšanas sabiedrību 
skaits kopā 

 
    25 

 
      21 

 
20 

 
19 

 
17 

 
17 

 
17 

 
15 

t.sk. dzīvības apdrošināšanas 
sabiedrības 

 
8 

 
6 

 
6 

 
6 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

t.sk. nedzīvības apdrošināšanas 
sabiedrības 

 
17 

 
15 

 
14 

 
13 

 
12 

 
12 

 
12 

 
11 

Apdrošināšanas brokeru 
sabiedrību skaits 

 
24 

 
28 

 
29 

 
29 

 
32 

 
41 

 
41 

 
69 

Ārvalstu apdrošināšanas 
sabiedrību filiāĜu skaits 

- - - - 
 

1 
 

3 
 

4 
 

7 
 

Latvijā darbojas vairāki apdrošināšanas starpnieki:  

• aăenti – pašnodarbinātās personas – 386; 
• aăenti – juridiskās personas – 304. 

FKTK – apdrošināšanas sabiedrību uzraudzības institūcija – regulāri saĦem iesniegumus 
no Eiropas Ekonomikas zonas valstu apdrošināšanas uzraudzības institūcijām par šajās valstīs 
licencēto apdrošinātāju izteikto gribu izmantot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu 
Latvijā. No 2004. gada 1. maija līdz 2008. gada 30. jūnijam saĦemti 355 iesniegumi (2007. 
gada beigās bija 317, 2006. gada beigās bija 229) iesniegumi no 27 Eiropas Ekonomikas zonas 
valstu apdrošināšanas uzraudzības institūcijām par šajās valstīs licencēto apdrošinātāju vēlmi 
izmantot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu Latvijā, turklāt 9 iesniegumi no konkrētām 
apdrošināšanas sabiedrībām par vēlmi realizēt pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (divas 
sabiedrības jau darbojas).  

Latvijā reăistrētās apdrošināšanas sabiedrībās strādā darbinieki, kuri apmeklēja 
labākajā gadījumā 1-2 ar apdrošināšanu saistītus kursus vai ir ieguvuši profesionālo 
izglītību ārvalstīs. Tādējādi uzskatām, ka akreditējamā studiju programma ir vajadzīga no 
Latvijas tautsaimniecības interešu viedokĜa. 

Studiju programmas saturs liecina par to, ka pēc programmas apgūšanas absolventi varēs 
strādāt netikai apdrošināšanas tirgū, bet arī jebkurā citā finanšu iestādē, jo ir paredzēti studiju 
kursi: Banku darbība, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbība, Finanšu instrumentu tirgus, 
Komercdarbības finanses, Projektu finansēšana. Studenti var izvēlēties kā prakses vietu netikai 
apdrošināšanas sabiedrību, bet arī citu finanšu iestādi.  

Programmas absolventi varēs atrast darba vietu visā Latvijas teritorijā, jo Latvijas pilsētās 
darbojās 90 apdrošināšanas sabiedrību  filiāles un 179 pārstāvniecības, 21 komercbanka, 6 
komercbanku ārvalstu filiāles un virkne citu finanšu iestāžu. Kvalificētu speciālistu 
sagatavošana darbam ārpus Rīgas veicinās finanšu tirgus un kopumā Latvijas ekonomikas 
reăionālu attīstību. 

                                                           

3 Pēc FKTK datiem 



Programmas sagatavošanas posmā un aptaujājot pirmos studiju programmas studentus tika 
secināts, ka ļoti liela interese par studiju programmu ir strādājošiem apdrošināšanas sabiedrībās 
darbiniekiem, jo daudziem no tiem nav speciālās izglītības. Interesi par studiju programmu 
apliecina arī tas fakts, ka 2007. gada vasarā  jaunlicenzētajā studiju programmā tika uzņemti 
pilna laika un nepilna laika studijās kopumā 59 studentu. Studiju programmu realizējot, viena 
gada laikā tiek prognozēts sagatavot 50 - 90 speciālistu, kas ir pat mazāk nekā 2 darbinieki uz 
katru apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas brokeru sabiedrību.  

Programmas apgūšanas rezultātā studējošie iegūs Finansista kvalifikāciju, jo finansisti 
pārzina sabiedrību finanšu uzbūves principus, prot plānot sabiedrības darbību, strādā ar finanšu 
instrumentiem, nodrošinot biznesa maksātspēju un tirgus kapitalizācijas pieaugumu.  

Apdrošināšanas tirgus attīstība, apdrošināšanas darbinieku sagatavošanas studiju 
programmu trūkums, plašas iespējas absolventiem atrast darbu gan apdrošināšanas tirgū, gan 
arī citos finanšu tirgus uzņēmumos visā Latvijā liecina par nepieciešamību pēc akreditējamās 
studiju  programmas. 

 
8.2.2. Programmas “Apdrošināšana un finanses” atbilstība profesijas standartam 
„Finansists” un profesionālās augstākās izglītības standartam. 

Profesionālās studiju programmas “Apdrošināšana un finanses” struktūra un saturs ir veidoti 
atbilstoši Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un profesijas 
standartam “Finansists”. Studiju programma “Apdrošināšana un finanses” pilnīgi atbilst valsts 
profesionālās izglītības standartam. Studiju programmas izvērsts salīdzinājums ar otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (p.6-16) ir parādīts 10. pielikumā. Bakalaura 
programmas obligātā satura atbilstība standartam attēlota 8.2. tabulā. 

8.2.tabula 

Profesionālās studiju programmas “Apdrošināšana un finanses” struktūras salīdzinājums ar 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta prasībām 

Rādītājs Profesionālās augstākās izglītības 
valsts standarta prasības 

„Apdrošināšana un finanses” 
studiju programmas dati 

Apjoms un 
studiju ilgums 

160 krp., 
4 gadi 

160 krp., 
4 gadi pilna laika studijas vai 4,5 
gadi nepilna laika studijas 

Kursu 
sadalījums 

Kursu saturu veido: 
-vispārizglītojošie studiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 20 kredītpunkti: 

-nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloģiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 36 kredītpunkti; 

-nozares profesionālās specializācijas 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 60 
kredītpunkti; 
 
-bakalaura programmas brīvās izvēles 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 6 

Kursu saturu veido: 
-vispārizglītojošie studiju kursi 
sastāda 20 krp. 
 
-nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloģiju kursi 
sastāda 36 kredītpunktus. 
 
-nozares profesionālās 
specializācijas kursi sastāda 60 
kredītpunktus. 
 
brīvās izvēles kursi ir 6  
kredītpunktu apjomā. 



kredītpunkti.  

Prakse Apjoms vismaz 26 k.p. Prakse – 26 k.p. 

Valsts 
pārbaudījums 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizstāvēšana, apjoms ir vismaz 12 
kredītpunkti. 

Bakalaura darba izstrāde un 
aizstāvēšana, apjoms ir 12 
kredītpunkti. 

Studiju kursu un 
prakses satura 
pamatojums 

Studiju kursu izvēli bakalaura 
programmā, studiju kursu apjomu un 
saturu, kā arī prakses saturu atbilstoši 
iegūstamajam profesionālajam grādam 
nosaka profesijas standarts. 

Studiju kursu izvēli, studiju kursu 
apjomu un saturu, kā arī prakses 
saturu atbilstoši iegūstamajam 
profesionālajam grādam nosaka 
„Finansista” profesijas standarts. 
 

Piešķiramā 
kvalifikācija 

Pēc programmas apguves piešķir 
5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju 

Programmas absolventiem piešķir 
5. līmeņa Finansista kvalifikāciju 

 

Studiju programma “Apdrošināšana un finanses” pilnīgi atbilst „Finansista” profesijas 
5.kvalifikācijas līmeņa standartam. Studiju programma paredz visu standartā paredzētu 
zināšanu un prasmju nodrošināšanu (standartu skatīt 14. pielikumā). Salīdzinājums ar 
„Finansista” profesijas standartu ar apkopots 8.3. tabulā. 

8.3.  tabula 

Profesionālās studiju programmas “Apdrošināšana un finanses” salīdzinājums ar „Finansista” 
profesijas 5.kvalifikācijas līmeņa standartu 

 
Zināšanas 

Izpratne Pielietošana  
Piezīmes  

Standarta 
prasības 

Program
mas 

atbilstība 

Standarta 
prasības 

Program 
mas 

atbilstība 
Komercdarbības ekonomika un finanses 

 
Komercdarbības 
ekonomika 

  X X Zināšanas iegūst studiju kursos 
Nodokļi,   
Banku darbība, Ieguldījumu 
pārvaldes sabiedrību darbība 

Finanšu 
grāmatvedība 

  X X Zināšanas iegūst studiju kursā 
Finanšu grāmatvedība  

Vadības 
grāmatvedība 

  X X Zināšanas iegūst studiju kursā 
Finanšu kompāniju vadības 
grāmatvedība 

Finanšu analīze un 
finanšu vadība 

  X X Zināšanas iegūst studiju kursos 
Komercdarbības finanses un 
Apdrošināšanas finanses 

Komercdarbības un 
finanšu 
likumdošana 

  X X Zināšanas iegūst studiju kursos 
Ievads tiesību zinībās un 
Apdrošināšanas tiesības 

Tirgvedība X   X Zināšanas iegūst studiju kursā 
Finanšu pakalpojumu tirgvedība 

Finanšu plānošana 
un prognozēšana 

X   X Zināšanas iegūst studiju kursos 
Finanšu ekonometrija, 



Optimizācijas teorijas ekonomikā, 
Apdrošināšanas finanses 

Projektu vadība   X X Zināšanas iegūst studiju kursā 
Projektu finansēšana 

Teorētiskās ekonomikas un vadības zināšanas 
 

Mikroekonomika, 
makroekonomika, 
publiskās finanses 

X X   Zināšanas iegūst studiju kursos 
Mikroekonomika, 
Makroekonomika,  
Publiskās finanses 

Statistika, 
ekonomiskā 
informātika, 
finanšu 
informatīvās 
sistēmas 

  X X Zināšanas iegūst studiju kursos 
Uzņēmējdarbības informātika, 
Varbūtību teorija un matemātiskā 
statistika I, Varbūtību teorija un 
matemātiskā statistika II, Lēmumu 
pieņemšana un riska teorija. 

Vispārējās zināšanas un prasmes 
 

Valsts valoda   X X Zināšanas ir iegūtas iepriekšējā 
izglītībā  

Svešvaloda   X X Zināšanas iegūst studiju kursos 
Lietišķās angļu valodas pamati, 
Angļu valoda finansēs I, Angļu 
valoda finansēs II, Angļu valoda 
apdrošināšanā  

Komunikāciju 
prasme 

  X X Zināšanas iegūst studiju kursos 
Lietišķās saskarsmes psiholoģija, 
Lietišķās angļu valodas pamati 

Biznesa ētika   X X Zināšanas iegūst studiju kursā 
Lietišķās saskarsmes psiholoģija 

Integrējošās zināšanas un prasmes 
 

Stratēģiskā 
vadīšana, 
Starptautiskā 
finansiālās darbības 
vide 

  X X Zināšanas iegūst studiju kursos 
Eiropas ekonomiskā integrācija, 
Globālās finanses, Finanšu 
instrumentu tirgus, 
Pārapdrošināšana, 
Stratēģiskā vadība 

 
Veicot salīdzinājumu ar profesijas standartu tika konstatēta cieša apdrošināšanas 

sabiedrību un citu finanšu institūciju darbinieku darba satura atbilstība standartā iekļautajām 
zināšanām. Tā jebkurā finanšu struktūrā ir jābūt speciālistiem, kuri spēj analizēt finansēšanas 
avotus, prognozēt finanšu plūsmas, veikt finanšu analīzi, izvērtēt riskus, lietot finanšu 
terminoloģiju latviešu un angļu valodās, veikt darbības grāmatvedības uzskaiti. Visu minēto 
zināšanu un prasmju apguve ir paredzēta akreditējamās studiju programmas studiju plānā. 

Par programmas atbilstību otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartam un Finansista profesijas 5.kvalifikācijas līmeņa standartam ir saņemtas atsauksmes no 
Banku Augstskolas,  Rēzeknes augstskolas un Baltijas Starptautiskās akadēmijas. Bez tam ir 
saņemti programmas vērtējumi no profesionālām asociācijām – LR Latvijas Apdrošinātāju 
asociācijas, LR Aktuāru asociācijas un darba devēju atsauksmes no vairākām apdrošināšanas 



sabiedrībām, kur varētu strādāt profesionālās studiju programmas „Apdrošināšana un finanses” 
absolventi. Atsauksmes skatīties 12. un 13. pielikumos. 

 

8.3. Profesionālo studiju programmas „Apdrošināšana un finanses” 
salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām 
 

8.3.1. Salīdzinājums ar Banku augstskolas profesionālās augstākās izglītības bakalaura 
studiju programmu „Finanses” 

Profesionālo studiju programmas „Apdrošināšana un finanses” salīdzināšana ar citām 
līdzīgām studiju programmām dod iespēju izvērtēt tās saturu, konstatēt profesionālo studiju 
programmas profilējošo kursu īpatsvaru, apjomu, kā arī noteikt konkurētspēju un attīstības 
iespējas.  

Tā kā akreditējamā studiju programma ir oriģināla Latvijas izglītības tirgū, jo Latvijā  nav 
līdzīga profila profesionālo studiju programmu, tad salīdzinājumam tika izvēlēta Banku 
augstskolas augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Finanses” ar specializāciju 
„Finanses un bankas” (skatīt 11. pielikumu).  

Augstskolu studiju programmu salīdzināšanas rezultāti (dažādu kursu kategoriju relatīvais 
apjoms ir norādīts procentos, lai varētu efektīvi salīdzināt raksturlielumus, neskatoties uz 
dažādām kursu apjoma novērtēšanas metodēm dažādās universitātēs) ir apkopoti tabulā: 

8.4.tabula 

Akreditējamās studiju programmas “Apdrošināšana un finanses” un Banku augstskolas  
programmas „Finanses” struktūras salīdzināšanas rezultāti  

 
Rādītājs 

Studiju programma 
“Apdrošināšana un 

finanses” 

BA Studiju programma 
“Finanses” 

Studiju ilgums 4 gadi 
(pilna laika studijas) 

4 gadi  
(pilna laika studijas) 

Vispārizglītojošie studiju kursi, procentos no 
studiju  programmas 

12,5 12,5 

Nozares profesionālās specializācijas kursu daļa 
procentos no studiju programmas 

37,5 29,5 

Apgūstamā obligātās daļas (A daļa) studiju kursi, 
procentos no studiju programmas 

68,8 60,0 

Izvēles kursu daļa (B un C daļa), procentos no 
studiju programmas 

7,5 16,3 

Prakses nepieciešamība Prakse ir obligāta Prakse ir obligāta 
Nobeiguma darbs  Bakalaura darbs Diplomdarbs 
Kopējais studiju plāns, kredītpunkti 160 160 

 

Salīdzināmā studiju programma „Finanses” tāpat kā akreditējamā profesionālo studiju 
programma  „Apdrošināšana  un  finanses” nodrošina  otrā  līmeņa augstākās  izglītības diploma 



saņemšanu programmas prasību izpildījušiem studentiem, iegūstot piektā līmeņa finansista 
kvalifikāciju. Salīdzināmās programmas studiju ilgums – 4(4,5) gadi.  

Veicot studiju programmu saturu salīdzinājumu tika konstatēts, ka programmās ir vairāki 
līdzīgi studiju kursi, jo abu programmu apgūšanas rezultātā tiek piešķirta finansista kvalifikācija. 
Abās programmās liela uzmanība ir pievērsta lietišķās un speciālās svešvalodas apgūšanai. 
Studiju ilgums pilna laika studijās ir vienāds, vienāds ir studiju apjoms – 160 kredītpunkti, 
profesionālā prakse arī ir 26 kredītpunkti. Atšķirībā no akreditējamās studiju programmas, kas 
dod specializāciju apdrošināšanā un finansēs, Banku augstskolas studiju programma „Finanses” 
dod specializāciju banku darbībā. Viena no akreditējamās studiju programmas atšķirīgām 
īpašībām ir lielāks apjoms finansista darbam svarīgu kvantitatīvo metožu pielietojuma studiju 
kursu – 24 kredītpunkti (15% no studiju programmas). Salīdzināmajā Banku augstskolas studiju 
programmā „Finanses” kvantitatīvo metožu pielietojumam ir veltīti 16 kredītpunkti (10% no 
studiju programmas). Studiju programmā „Apdrošināšana un finanses” ir lielāka nozares 
profesionālās specializācijas kursu daļa procentos no studiju programmas un obligātā studiju 
kursu daļa ir lielāka salīdzinot ar Banku augstskolas  programmu „Finanses”. Banku augstskolas 
studiju programmā „Finanses” ir lielāks izvēles kursu īpatsvars programmā. Studiju programmu 
studiju kursu izvērsts salīdzinājums un salīdzināmās programmas studiju plāni ir attēloti 11. 
pielikumā.  

 

8.3.2. Salīdzinājums ar ārvalstu profesionālo studiju programmām apdrošināšanas un  
finanšu jomā 

Gatavojot studiju programmu akreditācijai tika izpētītas vairākas apdrošināšanas jomas 
studiju programmas Eiropas un Baltijas valstīs.  

Salīdzināšanai tika izvēlētas Siti Universitātes (City University, Lielbritānija) bakalaura 
studiju programma “Risku analīze un apdrošināšana” ar bakalaura grāda iegūšanu 
uzņēmējdarbībā un vadībā, Viļņas Universitātes (Vilnius University, Lietuva) studiju programma 
„Finanšu un apdrošināšanas matemātika” ar bakalaura grādu statistikā, Sousempšenas 
Universitātes (Southamption University, Lielbritānija) studiju programma „Aktuārdarbība” un 
starptautiskā Aktuāra sertifikāta pirmo divu līmeņu programmas.  

 

Salīdzinājums ar Siti Universitātes bakalaura studiju programmu “Risku analīze un 
apdrošināšana”. 

Tā kā apdrošinātāju profesija ir viena no augsti apmaksātām Lielbritānijā, šīs jomas 
izglītība Lielbritānijā ir diezgan populāra. Vairākas augstskolās piedāvā apdrošināšanas studijas 
un tām ir plaša pieredze apdrošināšanas nozares studiju kursu pasniegšanā un konsultēšanā. Siti 
Universitāte ir līderis apdrošināšanas speciālistu sagatavošanā Lielbritānijā. Siti Universitātes 
studiju programma “Risku analīze un apdrošināšana” (Risk analisys and Insurance) ir 
profesionāla programma ar studiju ilgumu 3 gadi. Programmas absolventi iegūst bakalaura grādu 
uzņēmējdarbībā un vadībā. Studiju  plāna struktūras salīdzinājums ļauj secināt, ka abās studiju 
programmās ir iekļauti ekonomikas un finanšu nozares studiju kursi, riska un statistikas bloka 
studiju kursi un speciālie apdrošināšanas nozares studiju kursi. Līdzīgi studiju kursi sastāda ap 
40% no akreditējamās programmas. Akreditējamā programma paredz mazāku studiju kursu 
skaitu, jo salīdzināmā programma paredz lielāku studiju kursu izvēli (72% no piedāvātiem 



studiju kursiem ir izvēles daļas kursi). Abās programmās studentiem ir jāaizstāv nobeiguma 
darbs. Studiju programmu izvērsts salīdzinājums - 11. pielikumā.  

 

Salīdzinājums ar Viļņas Universitātes studiju programmu “Finanšu un apdrošināšanas 
matemātika”. 

Viļņas Universitātes studiju programma „Finanšu un apdrošināšanas matemātika” 
(Mathematics of Finance and Insurance) sagatavo speciālistus statistikā, tādēļ tā paredz vairāk 
kvantitatīvo modeļu pielietošanas studiju kursus. Akreditējamā profesionālo studiju programma 
„Apdrošināšana un finanses” ir vairāk vērsta uz finansēm, kas nosaka finanšu un apdrošināšanas 
kursu lielāku īpatsvaru programmā. Abās programmās ir paredzēts studiju ilgums četri gadi. 
Abas programmas satur studiju kursus 160 kredītpunktu apjomā. Programmās ir vairāki līdzīgi 
studiju kursi, kas sastāda ap 40% no akreditējamās programmas. Abās programmās ir paredzēta 
bakalaura darba aizstāvēšana. Studiju programmu izvērsts salīdzinājums - 11. pielikumā.  

 

Salīdzinājums ar Sousempšenas Universitātes  studiju programmu “Aktuārdarbība”. 

Sousempšenas Universitātes studiju programma „Aktuārdarbība” (Actuarial Studies) ir 
bakalaura studiju programma, kas ļauj iegūt izglītību aktuārajās zinībās, savienojot statistiskos 
studiju kursus ar ekonomikas un finanšu studiju kursiem. Studiju  programmas absolventi iegūst 
grādu ekonomikā un aktuārdarbībā. Salīdzināmās programmas saturs, anotācija un izvērsts 
salīdzinājums ir atrodami 11. pielikumā. Abās salīdzināmajās studiju programmās ir studiju kursi 
statistikā, finansēs un apdrošināšanā. Akreditējamā studiju programma “Apdrošināšana un 
finanses” satur vairāk ekonomikas bloka studiju kursus, apdrošināšanas darbības studiju kursus, 
savukārt studiju programmā „Aktuārdarbība” vairāk uzmanības ir veltīts kvantitatīvo metožu 
pielietošanas studiju kursiem. Studiju programmā „Aktuārdarbība” ir trīsgadīgā studiju 
programma, kas izskaidro lielāku studiju kursu skaitu akreditējamā profesionālā bakalaura 
studiju programmā “Apdrošināšana un finanses”. Līdzīgi kā akreditējamās studiju programmas 
arī salīdzināmās „Aktuārdarbība” programmas studentiem tiek piedāvāta iespēja izvēlēties brīvās 
izvēles daļas studiju kursus pašiem no Universitātē piedāvātā studiju kursu kataloga, īpatnība ir 
tāda, ka  salīdzināmajā studiju programmā studiju plānā ir atrunāta izvēles studiju kursu nozare.  

 

Studiju programmas “Apdrošināšana un finanses” atbilstības analīze starptautiskā 
Aktuāra sertifikāta pirmajiem diviem līmeņiem.  

Pēc studiju programmas „Apdrošināšana un finanses” pabeigšanas studenti būs spējīgi sevi 
sagatavot eksāmenu  kārtošanai Eiropā atzīta starptautiskā Aktuāra sertifikāta (pirmo divu 
līmeņu) saņemšanai, ko pamato studiju programmas „Apdrošināšana un finanses” studiju kursu 
un sertifikāta programmas atbilstības analīze. Studiju kursi kopumā atbilst sertifikātu 
programmām, bet ir jāatzīmē, ka vienīgais studiju kurss, kuru neparedz akreditējamā studiju 
programma „Apdrošināšana un finanses” ir kurss „Stohastiskie procesi”, kā arī analizējot studiju 
kursu saturu ir jāatdzīst, ka  dažas tēmas nav iekļautas akreditējamā studiju programmā. 
Piemēram, studentiem vajadzēs patstāvīgi apgūt dziļāk matemātiku: Furje rindas, diferenču 
vienādojumus, mēru teoriju. Tajā pašā laikā studentam būs sniegtas pietiekamas zināšanas un 
dota laba bāze neizskatīto tēmu patstāvīgai apgūšanai.  



8.5. tabula 

Profesionālo studiju programmas „Apdrošināšana un finanses” satura atbilstības analīze 

Starptautiskā Aktuāra sertifikāta programmām 

Starptautiskā Aktuāra sertifikāta programma Profesionālo studiju 

programma „Apdrošināšana 

un finanses” 
Preliminary Stage  Actuarial Foundation Stage 

Mathematics Mathematics Matemātika ekonomistiem 

Probability and Statistics Probability and Statistics Varbūtību teorija un 
matemātiskā statistika I, II 

Computing Computing Uzņēmējdarbības informātika 

Econometrics Econometrics Finanšu ekonometrija 

Accounting and Financial 
Reports 

Accounting and Financial 
Reports 

Finanšu grāmatvedība, 
Komercdarbības finanses, 
Apdrošināšanas grāmatvedība 

Structures and Legislative 
Instruments of the EU 

Structures and Legislative 
Instruments of the EU 

Eiropas ekonomiskā 
integrācija 

Ievads tiesību zinībās 

Communication Skills Communication Skills Lietišķās saskarsmes 
psiholoģija 

Language Skills Language Skills Lietišķās angļu valodas 
pamati, Angļu valoda finansēs 
I,II, Angļu valoda 
apdrošināšanā 

Stochastic Processes Stochastic Processes  

 Financial Mathematics Finanšu matemātika 

 Survival Models Demogrāfija 

 Actuarial Mathematics Ievads aktuārajā matemātika 

 Risk Mathematics  Lēmumu pieņemšanas un 
riska teorija 

 Investment Investīcijas 

 

Apkopojot veikto salīdzinājumu ar līdzīgām Latvijas un ārvalstu studiju programmām tika 
izdarīti vairāki secinājumi: 

 Dažādās valstīs ir dažāda nacionālā izglītības sistēma un, līdz ar to, līdzīga virziena 
studiju programmām ir sava specifika; 

 Studiju programmu saturā un apjomā ir atšķirības, ne visās ārvalstu augstskolu studiju 
programmās ir skaidri nodalīti vispārizglītojošie un speciālie kursi, kas apgrūtina 
salīdzināšanu; 



 Profesionālās studiju programmas „Apdrošināšana un finanses” piedāvātais kursu klāsts 
kopumā atbilst līdzīgo ārvalstu augstskolu programmu piedāvātiem kursiem. Atšķirības 
studiju kursu piedāvājumā ir saistītas ar to, ka akreditējamā studiju programma 
“Apdrošināšana un finanses” sagatavo speciālistus ar plašākām zināšanām finansēs un 
ekonomikā, nekā, piemēram, Sousempšenas studiju programmā „Aktuārdarbība” un 
Viļņas Universitātes studiju programma „Finanšu un apdrošināšanas matemātika”, un 
tādēļ satur vairāk ekonomikas bloka studiju kursus. Pēc programmas satura tuvākā 
akreditējamai programmai ir Siti Universitātes studiju programma „Risku analīze un 
apdrošināšana”.  

 Studiju kursi kopumā atbilst Starptautiskā Aktuāra sertifikāta pirmo līmeņu 
programmām, kas ļauj pēc profesionālā bakalaura programmas „Apdrošināšana un 
finanses” apgūšanas sagatavoties un nokārtot eksāmenus prestižu sertifikātu iegūšanai. 

 Kopumā var secināt, ka programma „Apdrošināšana un finanses” ir veidota saskaņā ar 
Latvijā un Eiropas Savienībā pieņemto praksi un uzkrāto pieredzi. 

 

8.4. Studiju programmas organizācija 
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Apdrošināšana un 

finanses” ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likumam, Profesionālās izglītības likumam, Otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam (MK Noteikumi Nr.481), Augstskolu, 
koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtība (03.10.2006. MK noteikumi Nr.821), 
Profesijas standartam “Finansists” (apstiprināts 29.12.2003, rīk. Nr. 649) un LU studiju procesu 
reglamentējošo dokumentu prasībām. 

Studiju programma ir izveidota tā, lai tiktu īstenoti Boloņas principi. Pēc programmas 
apgūšanas students var iestāties profesionālajā maģistrantūrā vai arī izvēlēties akadēmisko 
maģistrantūru. 

 Studiju forma ir pilna laika klātienes un nepilna laika klātienes studijas.  

Studiju procesa norisi, kā arī visas nepieciešamās izmaiņas studiju programmās izstrādā un 
apstiprina sekojošos LU iekšējās struktūras līmeņos: 

• studiju programmas direktors; 

• metodiskās (profesoru) grupas; 

• EVF Finanšu katedra;  

• EVF fakultātes Ekonomikas studiju programmu padome; 

• EVF Dome; 

• LU Studiju programmu kvalitātes novērtēšanas komisija; 

• LU Senāts. 

Programmas saturs atbilst LR Profesiju klasifikātorā esošai kvalifikācijai “vecākais finansists” 
(kods 2411 12) un Finansista profesiju standartam. Tā kā profesiju standarts  ir izveidots 5. 
kvalifikācijas līmenim, tad studentiem piešķirs kvalifikāciju finansists neskatoties uz to, ka 
Profesiju klasifikātorā kvalifikācija ”finansists” (3411 11) atbilst zemākam līmenim.  



Finansista kvalifikācijas izvēli noteica vairāki faktori: 

• apdrošināšanas sabiedrībām un citām finanšu iestādēm ir vajadzīgi finansisti, spējīgi 
analizēt finanšu tirgu, veikt sabiedrības analīzi, tās riska novērtēšanu, ieguldījumu 
iespējas, sastādīt sabiedrības budžetu; 

• studiju programmas “Apdrošināšana un finanses” saturs atbilst Finansista profesijas 
standartam; 

• studenti iegūs plašas zināšanas finansēs ar dziļāku specializāciju apdrošināšanā, kas 
ļaus atrast darbu finanšu sistēmā. 

Studiju programmas ilgums: 

• 8 semestri jeb 4 gadi, studējot pilna laika studijās; 

• 9 semestri, jeb 4,5 gadi, studējot nepilna laika studijās. 

Pilna laika studijās 1 kredītpunkts paredz 16 kontakststundas. Nepilna laika studijās 1 
kredītpunkts paredz 12 kontaktstundas. Ir paredzēts, ka  nepilna laika studiju studentiem vairāk 
laika jāvelta patstāvīgām studijām un pašmācībai, tādēļ mācībspēki izstrādā metodiskos 
materiālus, kas palīdz patstāvīgi apgūt materiālu. Docētāji strādā pie e-kursu izveides, kas arī 
veicina efektīvāku materiāla apgūšanu. 

Studiju programmas saturs nodrošina profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo 
profesionālo kompetenci — zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu. Studiju programmas 
struktūra ir parādīta 8. 6. tabulā. 

8.6. tabula 

Profesionālo studiju programmas „Apdrošināšana un finanses” struktūra 
 

Studiju kursu daļa Apjoms, 
kredītpunkti 

Studiju kursa daļas 
īpatsvars 
programmā, 
procentos 

A daļa 110 68,75 
Vispārizglītojošie kursi 20 12,50 
Nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloģiju kursi 

34 21,25 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 56                        35,00 
B daļa 6 3,75 
Nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloģiju kursi 

2 1,25 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 4 2,50 
C daļa 6 3,75 
Profesionālā prakse 26 16,25 
Bakalaura darbs 12 7,50 
Studiju programma 160 100,00 

 

Studiju programmas kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti. Studiju kursi ir sadalīti A, B un 
C daļās: 

• A daļā ir ietverti: 



 vispārizglītojošie studiju kursi 20 kredītpunktu apjomā, kas sastāda 12,5% 
no studiju programmas jeb 18% no A daļas kursiem; 

 nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi 34 
kredītpunktu apjomā, kas sastāda 21,25% no studiju programmas jeb 31% 
no A daļas kursiem;  

 nozares profesionālās specializācijas kursi 56 kredītpunktu apjomā, kas 
sastāda 35,0% no studiju programmas jeb 51% no A daļas kursiem. 

• B daļā ir ietverti nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi  6 
kredītpunktu apjomā, no kuriem studentiem ir jāapgūst kursus 2 kredītpunktu 
apjomā, kas sastāda 1,3% no studiju programmas un nozares profesionālās 
specializācijas kursi 16 kredītpunktu apjomā, no kuriem studentiem ir jāapgūst 
kursus 4 kredītpunktu apjomā, kas sastāda 2,5% no studiju programmas.  

• C daļa ir brīvās izvēles kursi. Studenti var izvēlēties jebkurus studiju kursus ar 
atbilstošu kredītpuinktu skaitu no Latvijas Universitātes studiju kursu kataloga. C 
daļas studiju kursi sastāda 6 kredītpunktus vai 3,75% no studiju programmas. 

• Nozares teorētiskie un informācijas tehnoloģiju kursi studiju programmā sastāda 
22,5%, profesionālās specializāciojas kursi studiju programmā sastāda 37,5%. 

• Programma satur profesionālo praksi, kas ir sadalīta divās daļās. Kopējais prakses 
apdoms ir 26 kredītpunkti, kas sastāda 16,3% no studiju programmas.  

 

8.5. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras 
nodrošinājums 

Profesionālā bakalaura bakalauru studiju programmas „Apdrošināšana un finanses” 
finansēšanas avots ir ieņēmumi no studiju maksas. Profesionālo studiju programmas ieņēmumi 
netiek nodalīti no pārējiem EVF ieņēmumiem un kopā veido fakultātes budžetu. Izmaksu 
aprēķins studiju programmai ir parādīts 9. nodaļā. Viena pilna laika studiju studējošā plānotās 
izmaksas gadā ir 1529,30 latu, nepilna laika studiju studējošā izmaksas ir 1167,77 latu gadā. 
Plānotais optimālais studentu skaits katrā kursā ir 40 cilvēki pilna laika studijās un 30 cilvēki 
nepilna laika studijās. Kopā plānojamais studentu skaits programmā sastāda 280 cilvēku.  

Studiju programmas īstenošanai ir izveidota nepieciešama infrastruktūra.  

Materiāli - tehniskais nodrošinājums. Studiju programmas realizācijas tehniskās iespējas 
nodrošinās LU Ekonomikas un vadības fakultāte. Nodarbības paredzētas LU Ekonomikas un 
vadības fakultātes auditorijās un datorklasēs. Ekonomikas un vadības fakultātē studijas notiek 44 
auditorijās ar 3 600 darba vietām. Ekonomikas un vadības fakultātē katedrās ir 223 datori, 74 
portatīvie datori un 35 projektori ir pieejami docētājiem izmantošanai nodarbībās, studentiem ir 
pieejami 192 datori ar pieslēgumu Internetam, kuri koncentrēti piecās datorklasēs. Datori ir 
saslēgti lokālā tīklā. Ja datorklasēs nenotiek nodarbības, datori ir pieejami studentiem patstāvīgo 
darbu, kursa darbu un bakalaura darbu izpildei. Auditorijas ir aprīkotas ar kodoskopiem. Finanšu 
katedras telpās profesionālai studiju programmai tiks atvēlēts savs ziņojumu dēlis, kur varēs 
aplūkot aktuālāko informāciju. Studiju daļā ir pieejami studiju kursu apraksti un citi metodiskie 
materiāli.  



Metodiskā materiāla pavairošanai profesionālo studiju programmas “Apdrošināšana un 
finanses” realizēšanai institūtā ir 2 kopētāji un fakultātē ir viens kopētājs. Fakultātē darbojas 
kopēšanas punkti, kuri ir pieejami studentiem jebkurā laikā. 

Programmā nodarbinātie mācībspēki gatavo mācību līdzekļus un e-kursus, kurus vēlāk 
izmanto studiju procesā.  

Bibliotēkas krājumu izmantošanas iespējas. Profesionālā bakalaura studiju programmas 
“Apdrošināšana un finanses” studentam ir pieejamas divas bibliotēkas: viena – LU Ekonomikas 
un vadības fakultātē (Ekonomikas zinātņu bibliotēka), otra - LU studentu centrālā bibliotēka 
Kalpaka bulvārī. Ekonomikas zinātņu bibliotēkā ir atrodamas ekonomikas un biznesa vadības 
literatūra – grāmatas, periodika un likumi, tai skaitā fakultātes pasniedzēju izdotā mācību 
literatūra, brošūras un konferenču krājumi. Studenti un mācībspēki var izmantot arī elektroniskās 
zinātnisko žurnālu datu bāzes (piemēram, EBSCO datu bāze - Bibliotēku informācijas tīklu 
konsorcijs), kuru lietošanu abonē Latvijas Universitāte (Sīkākas ziņas par LU EVF Bibliotēku un 
tās fondiem ir atrodamas 8. Pielikumā). 

Studiju programmas apgūšanai ieteicamie literatūras avoti  ir sniegti 8. pielikumā un satur 
319 grāmatu nosaukumu 12 186 eksemplāru. Vispārizglītojošo un Nozares teorētisko studiju 
kursu nodrošinājums ir ļoti labs. Pēc licences saņemšanas tika pasūtīta un iegādāta 
apdrošināšanas nozares speciālā literatūra, bet  efektīva studiju procesa nodrošināšanai EVF 
bibliotēkas krājumus vēl ir nepieciešams papildināt ar šo literatūru. Līdz laikam, kad studenti 
sāks studēt ar apdrošināšanas darbību saistītus studiju kursus, bibliotēkas grāmatu krājumi būs 
pietiekami. 

Programmas studentiem ir iespēja arī izmantot LU bibliotēkas resursus elektroniskā veidā 
pieslēdzoties Interneta tīklā esošai LU bibliotēkas datu bāzei (http://www.lu.lv/biblioteka). Tādā veidā 
iespējams iegūt nepieciešamo informāciju no vairākām datu bāzēm, piemēram, Oxford Reference 
Onlaine: Premium Collection – 178 dažādu nozare enciklopēdiju pilnie teksti; Emerald – 
pilnteksta datu bāze ekonomikas un vadībzinībās un citās nozarēs; Britannica on-line; Eastview 
social Sciences& Humanities – Krievijas sociālo un humanitārožurnālu pilni teksti; EBSCO 
Publishing; LETA; LURSOFT; LATLEX, NAIS. 

Finanšu katedrā ir izveidotas 4 metodiskās grupas, kas izskata jautājumus par 
nepieciešamību iegādāties jaunas grāmatas. To lēmumus pēc tam apkopo un institūta sēdē 
pieņem galīgo lēmumu. 

Tādējādi profesionālā bakalaura studiju programmas „Apdrošināšana un finanses” 
studenti ir pietiekami nodrošināti ar datortehniku, mācību grāmatām un metodiskajiem 
materiāliem gan institūta, gan fakultātes līmenī.  

 

8.6. Imatrikulācijas nosacījumi 
Profesionālā bakalaura studiju programmā „Apdrošināšana un finanses” imatrikulē 

izglītojamos ar vidējo izglītību. Imatrikulācija notiek konkursa kārtībā, pamatojoties uz 
centralizēto eksāmenu rezultātiem latviešu valodā un matemātikā. Papildus prasības ir 
priekšzināšanas angļu valodā, jo studiju plāns paredz padziļinātās speciālās angļu valodas 
studešanu. Programmā var imatrikulēt studentus ar iepriekš iegūtu pirmā līmeņa profesionālo 
augstāko izglītību vai arī pēc citās studiju programmās apgūtiem pirmajiem kursiem, ja 



izglītojamais nokārto izlīdzinošus kursus. Studiju programmu saskaņošanu veic programmas 
direktors un, ja programmas direktors uzskata, ka studiju kurss varētu būt ieskaitīts, lūdz 
attiecīgā kursa docētāju izdarīt secinājumu par nokārtotā studiju kursu satura atbilstību 
programmā iekļautajam kursam un sniegt viedokli par iespējamo studiju  kursa vērtējuma 
pārskaitīšanu. Studiju kursu var pārskaitīt, ja iepriekš iegūtais kredītpunktu skaits nav mazāks 
par programmā „Apdrošināšana un finanses” paredzēto.  

 

8.7. Studiju programmas praktiskā realizācija 
Profesionālā bakalaura studiju programma „Apdrošināšana un finanses” tiek realizēta, 

izmantojot dažādas pasniegšanas metodes un formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, 
grupu darbi, situācijas analīze, individuālais darbs. Studiju metodes tiek izvēlētas atbilstoši 
studiju kursa mērķiem un uzdevumiem. Nodarbības tiek orientētas uz studentu radošu līdzdalību 
zināšanu apguves procesā. 

Pasniegšanu metožu raksturojums: 

• Lekcijas. Lekcijas izmanto  visos studiju kursos un tās sastāda nedaudz vairāk par 
50% no studiju kursa apjoma. Lekciju laikā docētāji lieto tehniskos līdzekļus: 
kodoskopu, MS PowerPoint prezentācijas. Studentiem ir pieejami izdales materiāli 
par lekcijās aplūkotajām tēmām.  

• Semināri, praktiskās un laboratorijas nodarbības. Šo metožu pielietojums ļauj 
studentiem nostiprināt teorētisko materiālu. Studenti diskutē semināros, prezentē 
patstāvīgi sagatavotus materiālus, darbojās grupās, risinot praktiskas situācijas 
(case study), analizē finanšu pārskatus, risina vingrinājumus un uzdevumus. 
Vairākos studiju kursos ir paredzētas laboratorijas nodarbības datoru klasēs 
(piemēram, Uzņēmējdarbības informātika un citi.). Studiju kursos Banku darbība, 
Lietišķas saskarsmes psiholoģija un Kvalitātes vadība ir paredzētas nodarbības, 
kurās studenti strādā grupās (4-5 cilvēki). Nozares profesionālās specializācijas 
kursu apgūšanas pamatā ir praktisko iemaņu iegūšana, ko palīdz sasniegt situāciju 
analīzes izmantošana un praktisko uzdevumu rēķināšana. Tā kā profesionālo studiju 
programma paredz praktisku iemaņu iegūšanu un nostiprināšanu, visos studiju 
kursos ir paredzētas praktiskās nodarbības. 

• Individuālais darbs izpaužas mājās uzdevumu risināšanā vai nelielu prezentāciju 
sagatavošanā. To mērķis ir veicināt studentu spējas patstāvīgi veikt noteiktus 
uzdevumus. Studentu prezentācijas tiek aktīvi izmantotas vairākos studiju kursos. 

• Referāts veicina studentus strādāt ārpus auditorijas, izmantot speciālo literatūru, 
interneta un citus avotus. Referāta sagatavošana ir paredzēta studiju kursā  Lēmuma 
pieņemšanas un riska teorija. 

• Zinātnisko darbu izstrāde un aizstāvēšana. Zinātnisko darbu izstrādāšanas mērķis 
ir veicināt studentus pastāvīgi padziļināti pētīt kādu jautājumu, veikt analīzi, uz 
kuras pamata izstrādāt secinājumus un sniegt priekšlikumus izvēlētās problēmas 
risināšanai. Atbilstoši Finanšu katedrā izstrādātām prasībām students izvēlas darba 
tēmu un izstrādā darbu izmantojot Finanšu katedrā izstrādātos metodiskos 
norādījumus (sk. metodiskos norādījumus 9. pielikumā). Studiju plāns paredz 



studiju darbu rakstīšanu un aizstāvēšanu un bakalaura darba rakstīšanu un 
aizstāvēšanu. Studiju laikā studenti raksta un aizstāv 3 studiju darbus: 

 ceturtajā semestrī (pilna laika studijās) vai piektajā semestrī (nepilna laika 
studijās) studenti raksta un aizstāv komisijas priekšā studiju darbu 
Finansēs. Studentiem pastāv iespēja izvēlēties rakstīt studiju darbu par 
tematiem no sekojošiem kursiem: Publiskās finanses, Globālās finanses, 
Finanšu instrumentu tirgus, Banku darbība, Komercdarbības finanses; 

 sestajā semestrī (pilna laika studijās) vai septītajā semestrī (nepilna laika 
studijās) studenti raksta un aizstāv komisijas priekšā studiju darbu 
Apdrošināšanas darbībā. Studentiem pastāv iespēja izvēlēties rakstīt 
studiju darbu par tematiem no sekojošiem kursiem: Dzīvības 
apdrošināšana, Nedzīvības apdrošināšana, Apdrošināšanas finanses,  
Pārapdrošināšana; 

 studiju kursa Finanšu ekonometrija ietvaros kursa kredītpunktu iegūšanai 
studenti raksta patstāvīgu darbu, kurā pielieto ekonometrijas modeļus 
finansēs. 

Bakalaura darba tēma saistīta ar finanšu un apdrošināšanas aktuāliem jautājumiem. 
Bakalaura darba sagatavošana notiek paralēli ar profesionālo praksi, kas palīdz 
studentiem risināt bakalaura darbā paredzētos praktiskos jautājumus  

• Profesionālā prakse. Programmas praktiskās realizācijas nozīmīga sastāvdaļa ir 
profesionālā prakse ārpus mācību iestādes. Studējošie praksi iziet saskaņā ar 
prakses programmu. Prakses programma paredz finansista profesiju standartā 
iekļauto profesionālo, vispārējo un specifisko prasmju apgūšanu. Sakarā ar to, ka 
studiju programma dod padziļinātās zināšanas apdrošināšanā, lielākā daļa prakses 
vietu ir apdrošināšanas sabiedrības. Bet studiju programmas saturs ir veidots ar 
nolūku ka programmas absolventi varēs strādāt arī citās finanšu sabiedrībās. Tādēļ 
lai sagatavotu speciālistus darbam citās finansu sabiedrībās tiek paredzēts, ka 
profesionālo praksi var iziet komercbankās, aktīvu-pasīvu pārvaldīšanas 
sabiedrībās, ieguldījumu sabiedrībās vai citās finanšu kompānijās pēc atbilstošās 
prakses programmas. Prakses vietu piemeklē programmas direktors saskaņā ar 
noslēgto ar darba devējiem vienošanos par prakses vietām. Nepilna laika studenti, 
kuri strādā finanšu sabiedrībā, tiek norīkoti praksē savās sabiedrībās. Students var 
pats piemeklēt prakses vietu – finanšu iestādi. Ja ar potenciālo prakses devēju nav 
noslēgts prakses līgums, tad to noslēgs pirms prakses. Prakses vieta var būt arī 
ārvalstu finanšu iestāde. Optimālā prakses struktūra un  prakses laika sadalījums 
tika apspriests ar potenciāliem prakses devējiem. Studiju programmas direktors 
norīko prakses vadītājus, kuri organizē un vada praksi konkrētajā prakses vietā, 
konsultē studentus, pārbauda prakses pārskatus un piedalās pārskatu aizstāvēšanas 
komisiju darbā. Prakses programmu struktūra: 

 Prakse I (16 kredītpunkti). Studenti tiek nosūtīti uz apdrošināšanas 
sabiedrībām vai citām finanšu iestādēm, ar kurām ir noslēgti sadarbības 
līgumi un, izpētot finanšu iestādes iekšējos dokumentus, vāc informāciju  
par  finanšu iestādes darbības organizēšanu, tās sniedzamiem 



pakalpojumiem, resursu veidošanos virzieniem, pakalpojumu 
izplatīšanas kanāliem.  

 Prakse II (10 kredītpunkti). Studenti tiek nosūtīti uz apdrošināšanas 
sabiedrībām vai citām finanšu iestādēm, ar kurām ir noslēgti sadarbības 
līgumi un, izpētot finanšu iestādes iekšējos dokumentus, vāc informāciju  
par investīcijām un ieguldījumiem, specifiskiem finanšu iestādes 
darījumiem un veic iestādes finanšu analīzi par pēdējiem pieciem 
atskaites gadiem. 

 
Praksi regulējošus dokumentus (nolikumu, dienasgrāmatu, metodiskos norādījumus 

pārskata noformēšanai un prakses programmas) skatīt 5. pielikumā. 

Studentiem ir pieejamas mācību spēku konsultācijas vismaz 2 akadēmiskās stundas nedēļā.  

Programmas praktisko realizāciju nodrošina ciešā sadarbībā ar Latvijas apdrošinātāju 
asociāciju, Latvijas Aktuāru asociāciju un darba devējiem. Ir paredzētas šādas galvenās 
sadarbības jomas: 

 Latvijas apdrošinātāju asociācijas, Latvijas Aktuāru asociācijas pārstāvju iesaistīšanu 
studiju kursu docēšanā, bakalaura darbu aizstāvēšanā un kopumā programmas 
praktiskajā realizācijā; 

 darba devēju pārstāvju iesaistīšana studiju kursu docēšanā, prakses darbu vadīšanā, 
bakalaura darbu vadīšanā un recenzēšanā, kā arī bakalaura darbu pārbaudes komisijas 
darbā; 

 docētāju pētnieciskajos projektos izstrādāto rezultātu aprobēšana un izmantošana 
darba devēju institūcijās; 

 sadarbība ar darba devējiem prakses vietu nodrošināšanā. 

Studiju programmas īstenošanā tiek iesaistītas vairākas Latvijas Universitātes 
struktūrvienības: LU Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu katedra, Ekonomikas 
informātikas katedra, Matemātiskās ekonomikas katedra, Statistikas un demogrāfijas katedra, 
Tautsaimniecības katedra, Vadībzinību katedra, Ekonomikas teorijas katedra, Valodu centrs, LU 
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, LU Fizikas un matemātikas fakultāte, LU Juridiskā 
fakultāte. 

Akadēmiskais personāls, kuru ir ieplānots iesaistīt studiju programmas realizācijā ir aktīvs  
zinātniski  pētnieciskajā darbībā. Veicot pētniecisko darbību, docētāji analizē aktuālās  
problēmas atbilstošā zinātniskā jomā, iekļaujot pētījumu rezultātus materiālu izklāstā docētāji 
padara studiju kursus par interesantākiem.  

Akadēmiskais personāls piedalās zinātniskos projektos gan kā projektu vadītāji, gan kā 
projekta dalībnieki. Tā, aktīvi piedalās dažādot projektos prof. L.Kavale, prof. E.Dubra, doc. 
S.Saksonova, asoc. profesore S.Bāliņa, asoc. profesors V.Ādamsons un citi. Informācija par 
akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos ir sniegta 6. pielikumā, akadēmiskā 
personāla aktivitāte zinātnisko rakstu un mācību literatūras publicēšanā ir sniegta 7. pielikumā. 

Studiju plāns paredz studentu iesaistīšanu  zinātniskajā darbā. Otrajā studiju gadā pilna 
laika studijās un trešajā studiju gadā nepilna laika studijās ir paredzēts kurss “Zinātniskā darba 



organizācija”. Tiek paredzēts, ka studentu zinātniskais darbs neaprobežosies ar studiju plānā 
paredzēto darbu izpildi un aizstāvēšanu, bet akadēmiskais personāls iesaistīs studentus savā 
zinātniski pētnieciskajā darbā.  

Ja profesionālo studiju programmai „Apdrošināšana un finanses” īstenošana tiks 
pārtraukta, studējošiem būs iespēja izvēlēties programmu, kurā varēs turpināt izglītību: 

 ja students vēlēsies turpināt studijas Latvijas Universitātē, viņam tiks piedāvāta iespēja 
turpināt studijas LU profesionālajā programmā „Finanšu menedžments”, kas paredz ekonomista 
kvalifikācijas piešķiršanu (programma akreditēta līdz 31.12. 2010.) (LU EVF Domes lēmums – 
9. lpp.); 

 ja students vēlēsies pabeidzot studijas iegūt finansista kvalifikāciju, tad viņam tiks 
piedāvāta iespēja turpināt studijas Banku augstskolas profesionālajā programmā „Finanses” 
(programma akreditēta līdz 31.12.2011.) (sadarbības līgums – 11. lpp.) 

 Programmas pilnveidošanas nolūkos nepārtraukti notiek programmas kvalitātes 
kontrole. Regulāri tiek veikts programmas pašnovērtējums, ne retāk kā reizi studiju gadā tiek 
apkopotas studentu aptaujas par programmas organizāciju un mācībspēku darbu un absolventu 
anketēšana (anketu blankas skatīt 3. pielikumā). Nepārtrauktais kontakts ar darba devējiem 
veicina aktuālākā materiāla iekļaušanu studiju procesā un studiju plāna pilnveidošanu. 

 

8.8. Vērtēšanas sistēma 
8.8.1. Studiju kursu apgūšanas vērtēšana 

Studentiem nepārtraukti jāapgūst studiju kursa teorētiskās un praktiskās zināšanas un 
pasniedzējam tās nepārtraukti jākontrolē un jānovērtē. Tādēļ profesionālā bakalaura studiju 
programmas “Apdrošināšana un finanses” apgūšanas novērtēšanā tiek  pielietots novērtēšanas 
metožu daudzveidīgums un rezultāti tiek izmantoti studiju kursu nobeiguma vērtējumu 
veidošanā. Šāda pieeja ļauj panākt nepārtrauktu novērtēšanas procesu.  

Zināšanu novērtēšanā tiek pielietoti individuālā darba vērtējumi, piedalīšanās semināros 
un grupu darbos, starppārbaudījumu vērtējumi, eksāmeni. Studiju kursa apgūšanas 
starppārbaudījumi ir svarīga studiju procesa sastāvdaļa, jo tie palīdz novērtēt apgūto tēmu 
izpratnes līmeni un stimulē studentus strādāt semestra laikā. Starppārbaudījumus docētāji 
organizē kontroldarbu vai starpeksāmenu veidā. Studenti semestra sākumā tiek informēti par 
vērtēšanas sistēmu un galīgā rezultāta noteikšanas principiem. Studiju kursu aprakstos ir norādīts 
semestra laikā veiktā darba un nobeiguma pārbaudījuma procentuālais sadalījums kopējā 
novērtējumā. Tādos studiju kursos kā Finanšu ekonometrija, Publiskās finanses, 
Uzņēmējdarbības informātika, Dzīvības apdrošināšana, Nedzīvības apdrošināšana, 
Apdrošināšanas finanses,  Banku darbība ir ietverts liels patstāvīgā darba apjoms uzdevumu 
risināšanai. Studiju kursos Publiskās finanses, Kvalitātes vadība un Banku darbība grupu darba 
vērtējums ietekmē studija kursa nobeiguma vērtējumu.  

Studentu zināšanu galīgo vērtējumu izdara semestra beigās pēc praktisko darbu, semināru, 
patstāvīgo darbu, kontroldarbu un eksāmena rezultātiem (konkrētos sadalījumus katram kursam 
var atrast kursu aprakstos – 1. pielikumā). Studiju kursā Angļu valoda finansēs kursa nobeiguma 
vērtējumu studenti iegūst, sagatavojot prezentāciju angļu valodā par aktuāliem finanšu sistēmas 
jautājumiem un atbildot uz jautājumiem.  



8.8.2. Studiju darbu vērtēšana. 

 Studiju darbus Finansēs un Apdrošināšanā raksta pēc LU EVF Finanšu katedrā 
apstiprinātiem norādījumiem (9. pielikums) un aizstāv studiju darbu aizstāvēšanas komisijā, 
savukārt studiju darba Ekonometrijā rakstīšanas un aizstāvēšanas prasības izvirza studiju kursa 
Finanšu ekonometrija docētājs. 

 

8.8.3. Profesionālās prakses vērtēšana 

Profesionālās prakses tiek vērtētas atbilstoši prakses nolikumam, ņemot vērā: 

• prakses programmas izpildi un prakses pārskata atbilstību prasībām; 

• aizpildīto dokumentu esamību un aizpildīšanas pareizību; 

• prakses vietā nozīmētā atbildīgā darbinieka novērtējumu; 

• aizstāvēšanu (ziņojumu un atbildes uz jautājumiem).  

Pirms profesionālās prakses sākuma studentus iepazīstina ar prakses programmu, 
veicamiem uzdevumiem, LU prakses vadītāja konsultāciju laikiem. Prakses beigās students 
sagatavo prakses pārskatu, kuru iesniedz programmas lietvedei. Prakses vadītājs un prakses 
pārskata pieņemšanas komisijas locekļi iepazīstas ar prakses pārskatu un sagatavo jautājumus, uz 
kuriem studentam būs jāatbild aizstāvēšanas laikā.  

 

8.8.4. Bakalaura darba vērtēšana 

Bakalaura darbu novērtēšanā tiek izmantota kompleksa pieeja.  Lai nodrošinātu 
kvalitatīvāku diplomdarbu sagatavošanu, programmas realizācijā paredzēta prasība, ka students 
iepriekšpēdējā studiju semestrī jau sāk rakstīt darbu un strādāt ar darba vadītāju, ko apstiprina 
vadītājs, novērtējot darba iestrādi. Izstrādātu bakalaura darbu students nodod Finanšu katedrā 
programmas lietvedei. Lietvede nogādā darbu programmas direktora nozīmētajam recenzentam, 
kurš darbu izrecenzē un novērtē. Pilnībā izstrādāta bakalaura darba novērtēšana notiek valsts 
gala pārbaudījumu komisijā, pie kuras students aizstāv izrecenzētu bakalaura darbu. Komisijas 
veidošana, pārbaudījuma norise un vērtēšana notiek saskaņā ar LU Noslēguma darbu (bakalaura, 
maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtību 
(apstiprināts 04.07.2006 Senāta sēdē, lēmums Nr.1/180) un Finanšu katedrā apstiprinātiem 
metodiskiem norādījumiem. LU Noslēguma darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtību un 
Finanšu katedrā apstiprinātos metodiskos norādījumus var aplūkot 9. pielikumā. 

Darba aizstāvēšana notiek bakalauru darbu pārbaudījumu komisijā. Komisijas locekļi 
ņem vērā šādus kritērijus:  

 bakalaura darba izstrādes kvalitāte un atbilstība bakalaura darbu rakstīšanas 
metodiskajiem norādījumiem un apdrošināšanas un finanšu virzienam;  

 prezentācijas saturs un atbildes uz komisijas locekļu un recenzenta jautājumiem;  

 recenzijā izteiktais vērtējums un piezīmes.  



Kopējais bakalaura darba vērtējums veidojas, apkopojot katra komisijas locekļa izliktās 
atzīmes, pārrunu ceļā vienojoties par gala vērtējumu un par to balsojot. Komisijas 
priekšsēdētājam strīdu gadījumos ir noteicoša balss.  

 

8.9. Studējošie 
8.9.1. Studējošo skaits programmā 

Studējošo skaitu programmā raksturo šādi dati: 

8.7. tabula 
Studējošo skaits programmā 2007./2008 un 2008/2009. ak. gadā. 

Akadēmiskais gads Studējošo skaits gada 
sākumā 

Eksmatrikulēti Studējošo skaits gada 
beigs 

2007/2008 
- pilna laika 
- nepilna laika 

2008/2009  
- pilna laika 
- nepilna laika 

 
28 
31 
 

52 
34 

 
2 
6 

 
26 
25 

 

Studiju programmas direktore noskaidroja studiju izbeigšanas iemeslus. Biežākais 
iemesls ir ģimenes apstākļi, finansiālās grūtības ģimenē un stingras prasības matemātikas un 
statistikas studiju kursos. Īpaši grūti bija sekot līdzi grupai studējošiem, kuri pabeidza skolu 
pirms vairākiem gadiem.  

 

8.9.2. Studējošo aptaujas un to analīze 

 2008.gada oktobrī notika studējošo aptauja anketēšanas formā, kurā tika vērtēta 
programmas kvalitāte (anketu paraugus skatīt 3. pielikumā). Tika aptaujāti pilna un nepilna laika 
studējošie, pavisam 55 respondenti. 

 Aptaujas rezultātu analīze liecina par sekojošo. 85% no visiem aptaujātajiem uzskata, ka 
ir pilnībā apmierināti ar studiju kvalitāti programmā, bet daļēji apmierināti ir 14%. Uz jautājumu 
par lekciju materiāla pasniegšanu 83,6% studējošo uzskata, ka tas ir apmierinošs, bet 14,5% 
domā, ka nodarbībās saņemtā informācija ir interesanta un rosinoša, savukārt, 1,9% to apzīmē kā 
vienmuļu. Studenti atzinīgi vērtē docētāju kontaktu ar auditoriju: 58% gadījumu tas vērtēts kā 
labs, bet uz pietiekošu pasniedzēja kontaktu norāda 42% no aptaujātajiem. 76 % aptaujāto 
studējošo norāda, ka docētāju prasības ir augstas un pamatotas, 23% - samērā augstas, bet ne 
pietiekoši. No aptaujas materiāliem var secināt, ka kopumā lekciju materiāli ir pietiekami augstā 
profesionālā un metodiskā līmenī, jo 91% aptaujāto anketā atzīmējuši, ka tie atbilst programmas 
aprakstam pilnībā un vēl 9% to, ka atbilst programmas aprakstam. Attiecībā uz slodzes 
sadalījumu jānorāda, ka 85% aptaujāto uzskata, ka viņiem ir normāla slodze, 13% atzīst, ka jūt 
pārslodzi.  Pārslodzi izjūt pārsvarā nepilna laika studenti. Tehniskais nodrošinājums, ko studenti 
un docētāji var izmantot studiju procesā tiek vērtēts 62% gadījumu kā apmierinošs, 31% 
aptaujāto tehnisko līmeni vērtē kā augstu,  7% uzskata, ka tas ir nepietiekoši augsts.  



Katrs anketā iekļautais kritērijs tika novērtēts arī 10 baļļu sistēmā, nosakot vidējo katra kritērija 
novērtējumu. Nākamajā tabulā ir redzami vidējie vērtējumi. 

8.8.tabula 

Studiju programmas atsevišķu kritēriju novērtējumus studentu anketās 2008. gadā 

 (55 respondenti)  

Kritērijs 
 

Vidējais vērtējums, ballēs 

Mācībspēku kopējais vērtējums 7,5 

Lekciju materiāli 8,7 

Studiju laikā iegūtās praktiskās 
iemaņas 

8,0 

Slodzes sadale studentiem 7,8 

Tehniskais nodrošinājums 7,8 

Informācijas apmaiņa 7,3 

Saņemto studiju kvalitātes 
vērtējums 

7,8 

EVF darba vērtējums kopumā 7,6 

 

 Studējošie anketās izteica arī vairākus komentārus un ieteikumus. 

8.9.tabula 

Studējošo komentāri par studiju programmas saturu 

Jautājums Komentārs 

Kas mācību procesā bija 
pozitīvs? 

• Daudzos priekšmetos sniedz zināšanas, kuras var reāli 
izmantot praksē. 

• Pozitīvs ir viss notiekošais un jaunais, ko mēs 
apgūstam, tas mums noderēs nākotnē. 

• Labs lektoru kontakts ar studentiem, lektori ir labi un 
atsaucīgi. 

• Nav pārslogots grafiks, apgūstami interesanti 
priekšmeti 

• Pasniedzēji ir ar pieredzi un var just, ka pasniedzēji ir 
izpratni par notikumiem Latvijā un pasaulē. 

Kādus studiju kursus, kas ir 
apgūti, Jūs uzskatāt par 
labākiem? 

• Eiropas ekonomiskā integrācija  

• Matemātika ekonomistiem 

• Apdrošināšanas teorija 

Kas mācību procesā bija 
negatīvs? 

• Vēlos, lai par pārbaudījumiem laicīgi informētu. 

• Daži pasniedzēji kavē nodarbības. 



 • Vienu priekšmetu (seminārus un lekcijas) pasniedz 2 
dažādi pasniedzēji, rezultātā dažkārt rodas nesaskaņas 
par jau iegūtām zināšanām. 

Kādus priekšmetus, kas tika 
apgūti, Jūs uzskatāt par liekiem 
un nederīgiem, norādiet kāpēc?  

• Zinātniskā darba organizācija – nevisai noderīgs 
priekšmets. 

• Nav tādu. 
• Globālās finanses, jo priekšmets bija ļoti vispārējs, 

grūti saprast galveno priekšmeta jēgu. 

Jūsu kopējais vērtējums  • Man šī programma patīk. 
• Manuprāt, programma ir laba, jo tajā ir gan finanses, 

gan apdrošināšana, kas līdz šim nekur nav mācīta. 
• Programma ir laba, jo tā aptver galvenās lietas 

kopumā, kas būs nepieciešamas man turpmākajā dzīvā. 
• Kopīgais vērtējums par programmu ir diezgan augsts, 

viss apmierina 
• Es novērtēju to, ka mums ir daudz angļu valodas. 

Tiešām noder!  

 

8.10. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „ Apdrošināšana un finanses” realizācijā ir 
nodarbināti 38 pasniedzēji: LU vadošie mācībspēki, kā arī apdrošināšanas un finanšu nozares 
augsti kvalificēti speciālisti. Programmas īstenošanā ir iesaistīti 23 zinātņu doktori, kas sastāda 
61% no visiem mācībspēkiem, 32% docētāju ir ar maģistra grādu. 82% strādā Latvijas 
Universitātē pamatdarbā, bet 18% docētāju ir finanšu tirgus vadošie speciālisti (mācībspēku 
sarakstu skatīt 2. pielikumā). Mācībspēku sadalījums pēc ieņemamiem amatiem LU ir parādīts 
8.10.tabulā 

 

8.10. tabula 

Studiju programmas „ Apdrošināšana un finanses” realizācijā iesaistīto LU mācībspēku 
sastāvs 

Ievēlēts LU ieņemamais amats Ar doktora 
grādu 
(skaits) 

Ar maģistra 
grādu 
(skaits) 

Citi 
(skaits) 

Kopā  

LU Profesors 10 - - 10 

LU Asociētais profesors 5 - - 5 

LU Docents 7 - - 7 

LU Lektors - 9 - 9 

Kopā    31 

 
 



LU Finanšu katedras mācībspēki sastāda 29% docētāju. Programmas realizācija tiek 
nodrošināta ciešā sadarbībā ar citām LU Ekonomikas un vadības fakultātes katedrām un LU 
struktūrvienībām: Vadībzinību katedra, Ekonomikas informātikas katedra, Statistikas un 
demogrāfijas katedra, Matemātiskās ekonomikas katedra, Tautsaimniecības  katedra, 
Ekonomikas teorijas katedra, Fizikas un matemātikas fakultāte, Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultāte, Juridiskā fakultāte.  

Studiju programmas īstenošanā ir piekrituši strādāt apdrošināšanas un finanšu nozares 
vadošie speciālisti. Praktiķu iesaistīšana studiju procesā ir ļoti nozīmīga studiju procesa 
realizācijas sastāvdaļa, jo auditorijās praktiķi dalās ar savu pieredzi, padarot nodarbības tuvākas 
reālai darbībai. Iesaistīto studiju procesa nodrošināšanā finanšu tirgus speciālistu raksturojums ir 
sniegts 8.11. tabulā. 

8.11. tabula 

Studiju programmas „ Apdrošināšana un finanses” realizācijā iesaistīto finanšu tirgus 
speciālistu raksturojums 

Vārds, uzvārds Docējamais studiju 
kurss  
 

Pamatdarba vieta Amats 

Jānis Bokāns Dzīvības 
apdrošināšana 

AS DnB NORD Banka Kredītrisku modelēšanas 
daļas vadītājs, aktuārs.  

Sarmīte Glāzere Apdrošināšanas 
grāmatvedība 

Finanšu un kapitāla 
tirgus komisija 

Galvenā metodikas eksperte 

Uldis Paukšens Ieguldījumu 
pārvaldes 
sabiedrību darbība 

LR Valsts Kase Valsts  Kases Fuinanšu 
resursu departamenta 
direktora vietnieks 

Mihails 
Kuharenoks 

Pārapdrošināšana Pārapdrošināšanas 
sabiedrība Gen Re Riga 

Izpilddirektors 

Nataļja Svetlova Apdrošināšanas 
finanses 

Apdrošināšanas 
sabiedrība “Ergo” 

Iekšējā audita dienesta 
vadītāja Baltijas valstīs 

Toms Liepiņš Nedzīvības 
apdrošināšana I,II 

Apdrošināšanas 
sabiedrība AIG Europe 
S.A 

Pārdošanas vadītājs Baltijas 
valstīs  

 

 
Akadēmiskā personāla kvalifikācija ir atbilstoša studiju programmas mērķa un uzdevumu 

realizācijai. Programmas struktūra paredz padziļināti apgūt statistisko un matemātisko metožu 
pielietošanu finansēs un apdrošināšanā. Matemātikas un statistikas studiju kursu pasniegšanā ir 
iesaistīti 3 matemātikas zinātņu nozares doktori un 3 ekonomikas zinātņu nozares doktori, kas 
ļauj nodrošināt kvantitatīvo metožu apguvi finansistam nepieciešamajā līmenī. Studiju 
programmas realizācijā ir iesaistīti 18 ekonomikas vai sabiedrības vadības nozaru doktori, t.sk. 8 
profesori un 4 asociētie profesori, kas pasniedz ekonomikas nozares studiju kursus, t.sk. sniedz 
teorētiskās zināšanas un veicinās praktisko iemaņu iegūšanu finanšu tirgus darbības izpratnē un 
analīzē. (skat. 2.1. pielikumu). Apdrošināšanas un finanšu tirgus vadošo darbinieku iesaistīšana 
studiju plāna īstenošanā veicina studentu praktisko iemaņu iegūšanu un stiprina programmas 
profesionālo raksturu. 



Akadēmiskā personāla pētnieciskie virzieni atbilst docējamo studiju kursu zinātnes 
virzienam. 8.12. tabulā ir parādītas zinātniskās tēmas, kuras pēta pasniedzēji, iesaistītie studiju 
programmas sagatavošanā. 

 

8.12. tabula 

Mācībspēku pētnieciskie virzieni  

Docētāja vārds, 
uzvārds 

Zinātniski pētnieciskais virziens Studiju kurss programmas 
realizēšanā 
 

Elēna Dubra  Tautsaimniecības izaugsme un 
konkurētspēja ES ietvaros 

Eiropas ekonomiskā 
integrācija 

Juris Krūmiņš  - Iedzīvotāju veselība un mirstība                   
- Demogrāfiskās prognozes                            
- Baltijas reģiona studijas                               
- Augstākās izglītības menedžments        

Demogrāfija 

Elvīra Zelgalve  Uzņēmumu finanšu vadība Komercdarbības finanses 

Lūcija Kavale  Valsts finanšu mehānisms Publiskās finanses 

Roberts Škapars  Latvijas ekonomikas un sabiedrības 
pārstrukturizācijas ietekme uz 
uzņēmējdarbības konkurētspēju 

Mikroekonomika 

Edgars Kasalis  - Makroekonomiskā regulēšana un sociālā 
ekonomika; 

- Ekonomiskā integrācija un 
struktūrpolitika; 

- Darba tirgus attīstības problēmas. 

Makroekonomika  

Andris Reinfelds Matemātikas lietojumi dabas zinātnēs 
un tehnikā  

Ievads aktuārajā matemātikā 

Ismena Revina  Risku noteikšana, vadīšana Lēmumu pieņemšanas un 
riska teorija; Finanšu 
ekonometrija 

Vika Bikse Ekonomikas teorija  Finanšu sistēma 

Uldis Rozevskis Zināšanu pārvaldības un biznesa procesu 
modelēšanas tehnoloģiju izmantošana 
uzņēmumu vadībai 

Uzņēmējdarbības informātika 

Vilnis Ādamsons  Valsts finanses. Sociālās drošības 
finanses 

Sociālā apdrošināšana 

Inta Krūmiņa  Darba tirgus pētījumi Varbūtības teorija un 
matemātiskā statistika I,II 

Māra Gulbe Lietišķi pētījumi matemātisko modeļu 
izveidē ekonomisko problēmu 
optimizācijā. 

Optimizācijas teorija 
ekonomikā 

Vizma Niedrīte Intelektuālo organizāciju (augstskolu) 
vadīšanas mūsdienu metodes un 
izglītības un studiju procesa 

Zinātniskā darba organizācija 



 organizācijas pilnveidošanu.  

Marina Kudinska Komercbankas finanšu vadības 
problēmas 

Banku darbība 

Svetlana Saksonova Uzņēmējdarbības un finanšu vadības 
problēmas 

Finanšu grāmatvedība; 
Finanšu kompāniju vadības 
grāmatvedība 

Signe Bāliņa Datu statistiskā analīze Finanšu matemātika 

Ramona Rupeika-
Apoga 

Globālās finanses, monetārā un banku 
ekonomika, valūtas tirgus 

Globālās finanses 

Edgars Brēķis Ekonomiskās informācijas skaitliskā 
apstrāde 

Matemātika ekonomistiem 

Aleksandrs Koļesovs Kognitīvā psiholoģija un intelekta 
modeļi 

Lietišķas saskarsmes 
psiholoģija 

Karmena Beķere Lietišķās komunikācijas prasmju 
attīstīšana Sociālo zinātņu studentiem 
angļu valodā, lai veicinātu studentu 
iesaistīšanu profesionālā vidē. 

Angļu valoda finansēs I,II 

Gundars Bērziņš Uzņēmuma stratēģiskā vadība Stratēģiskā vadība 

Aina Joppe Nodokļu administrēšanas problēmas Kvalitātes vadība 

Līga Leitāne Investīciju problēmas enerģētikā 
Latvijā 

Nodokļi  

Larisa Bule LR sociālās apdrošināšanas sistēmas 
attīstība 

Apdrošināšanas teorija 

Ivars Vanags Latvijas Republikas integrācija Eiropas 
Monetārajā savienībā 

Finanšu pakalpojumu 
tirgvedība 

Vineta Šņepste Vērtspapīru tirgus 

 

Finanšu instrumentu tirgus 

Ruta Svētiņa Lietišķās komunikācijas prasmju attīstīšana 
Sociālo zinātņu studentiem angļu valodā, 
lai veicinātu studentu iesaistīšanu 
profesionālā vidē. 

Angļu valoda apdrošināšanā 

Ludmila Sečenova Lietišķās komunikācijas prasmju attīstīšana 
Sociālo zinātņu studentiem angļu valodā, 
lai veicinātu studentu iesaistīšanu 
profesionālā vidē. 

Lietišķās angļu valodas 
pamati 

Jānis Bokāns Latvijas apdrošināšanas sektora 
attīstība 

Dzīvības apdrošināšana 

Diāna Apse Pētījums par abstraktu un kazuistisku 
normu pielietojuma  problemātiku valsts 
pārvaldē.   

Ievads tiesību zinībās 



 
Inga Vilka Pašvaldību finanses; Reģionālās attīstības 

atbalsta instrumentu efektivitātes analīze 
Projektu finansēšana 

Sarmīte Glāzere Grāmatvedība apdrošināšanā Apdrošināšanas grāmatvedība 

Uldis Paukšens Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību 
darbība 

Ieguldījumu pārvaldes 
sabiedrību darbība 

Toms Liepiņš Risku novērtēšana un vadība 
apdrošināšanā 

Nedzīvības apdrošināšana I,II 

Mihails Kuharenoks Apdrošināšana un pārapdrošināšana Pārapdrošināšana 

Vadims Mantrovs Saistību tiesību modernizācijas process Apdrošināšanas tiesības 

 
Pētnieciskās darbības rezultāti regulāri tiek publicēti zinātniskajos krājumos un apspriesti 

zinātniskajās un praktiskajās konferencēs. Mācībspēku aktivitāte zinātnisko publikāciju 
sagatavošanā parādīta 7. pielikumā.  

Programmas realizēšanā iesaistītā akadēmiskais personāla atlase notiek pēc šādiem 
kritērijiem: 

• potenciālā docētāja pieredze veikt praktiski darbu studiju kursa nozarē; 
• potenciālā docētāja zinātniski pētnieciskā darbība studiju kursa nozarē; 
• potenciālā docētāja pedagoģiskā pieredze. 

Visi studiju kursu docēšanai pieaicinātie mācībspēki patstāvīgi padziļina profesionālās 
zināšanas, strādājot zinātniskajos projektos, apmeklējot seminārus. Vairāki docētāji, kuri ir 
iesaistīti studiju programmas realizēšanā studē LU doktorantūrā vai pabeiguši studijas 
doktorantūrā un strādā pie promocijas darba sagatavošanas: V.Mantrovs, V. Šnepste, L. Leitāne, 
L.Bule. Laikā no studiju programmas licencēšanas līdz akreditācijai pasniedzēja A.Joppe 
aizstāvēja promocijas darbu. 

Personāla atjaunošana notiks, iesaistot studiju kursu docēšanā arvien jaunus praktiskajā 
darba strādājošus speciālistus, kā arī iesaistot LU doktorantus.   

 

8.11. Studiju programmas realizēšanai nepieciešamais palīgpersonāls  
 

Studiju programmas realizāciju nodrošina programmas direktore docente Marina Kudinska, 
LU Finanšu katedras lietvede Tatjana Stankeviča un Finanšu katedras vecākā lietvede Ilze 
Mozule. 

 

 

8.12. LU struktūrvienību līdzdalība studiju programmas īstenošanā  
 

Programmas nodrošināšanā tiek iesaistītas vairākas LU struktūrvienības. Struktūrvienību 
uzskaitījums un funkcijas programmas īstenošanā ir parādītas 8.13. tabulā. 

 



8.13. tabula 

LU struktūrvienības un to funkcijas profesionālā bakalaura studiju programmas 
„Apdrošināšana un finanses” īstenošanā 

Struktūrvienība Funkcijas 

EVF Finanšu katedra Nodrošina: 
•  studiju procesa norisi; 
• nepārtrauktu darbu ar studentiem: informācijas vākšana, sekmju 

kontrole, studentu saistību kārtošanas kontrole; 
• nepārtrauktu sadarbību ar mācībspēkiem; 
• sadarbību ar darba devējiem un profesionālajām asociācijām; 
• studentu iespējas ietekmēt studiju procesu, regulāri aizpildot 

aptaujas; 
• studiju kursu Publiskās finanses, Globālās finanses, Kvalitātes 

vadība, Finanšu grāmatvedība, Sociālā apdrošināšana, Nodokļi, 
Banku darbība, Komercdarbības finanses, Publiskās finanses, 
Apdrošināšanas teorija,  Dzīvības apdrošināšana, Nedzīvības 
apdrošināšana I,II, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbība, 
Apdrošināšanas grāmatvedība, Pārapdrošināšana, Finanšu 
pakalpojumu tirgvedība, Apdrošināšanas finanses, Finanšu 
kompāniju vadības grāmatvedība pasniegšanu, regulāru studiju 
kursu satura pilnveidošanu, konsultācijas ar programmā iesaistītiem 
mācībspēkiem; 

• profesionālās prakses organizēšanu, prakses vadīšanu un prakses 
darbu aizstāvēšanu; 

• bakalauru darbu un studiju darbu vadīšanu un aizstāvēšanas 
procesa organizēšanu. 

EVF Ekonomikas 
informātikas katedra 

Nodrošina: 
• studiju kursa Uzņēmējdarbības informātika pasniegšanu; 
• regulāru studiju kursa satura pilnveidošanu; 
• konsultācijas ar programmā iesaistītiem mācībspēkiem 

EFV Datorlaboratorija Nodrošina datorklases laboratorijas darbiem studiju kursu 
Uzņēmējdarbības informātika plāna izpildei 

EVF Statistikas un 
demogrāfijas katedra 

Nodrošina: 
• studiju kursu Demogrāfija, Varbūtību teorija un matemātiskā 

statistika I,II; 
• regulāru studiju kursu satura pilnveidošanu; 
• konsultācijas ar programmā iesaistītiem mācībspēkiem 

EVF Matemātiskās 
ekonomikas katedra 

Nodrošina: 
• studiju kursu Matemātika ekonomistiem, Lēmumu pieņemšanas 

un riska teorija, Finanšu matemātika, Optimizācijas teorija 
ekonomikā un Finanšu ekonometrija pasniegšanu; 

• regulāru studiju kursu satura pilnveidošanu; 
• konsultācijas ar programmā iesaistītiem mācībspēkiem 

EVF Tautsaimniecības  Nodrošina: 
• studiju kursu Makroekonomika, Mikroekonomika, Eiropas 



katedra ekonomiskā integrācija pasniegšanu: 
• regulāru studiju kursu satura pilnveidošanu; 
• konsultācijas ar programmā iesaistītiem mācībspēkiem 

EVF Vadībzinību 
katedra 

Nodrošina: 
• studiju kursu Zinātniskā darba organizācija un Stratēģiskā 

vadība pasniegšanu; 
• regulāru studiju kursu satura pilnveidošanu; 
• konsultācijas ar programmā iesaistītiem mācībspēkiem. 

EVF Publiskās pārvalsē 
katedra 

Nodrošina: 
• studiju kursa Projektu finansēšana pasniegšanu; 
• regulāru studiju kursu satura pilnveidošanu; 
• konsultācijas ar programmā iesaistītiem mācībspēkiem. 

EVF Ekonomikas 
teorijas katedra 

Nodrošina: 
• studiju kursa Finanšu sistēma pasniegšanu;  
• regulāru studiju kursu satura pilnveidošanu; 
• konsultācijas ar programmā iesaistītiem mācībspēkiem. 

Valodu centrs Nodrošina:  
• studiju kursu Lietišķās angļu valodas pamati, Angļu valoda 

finansēs I,II, Angļu valoda apdrošināšanā pasniegšanu; 
• regulāru studiju kursu satura pilnveidošanu; 
• konsultācijas ar programmā iesaistītiem mācībspēkiem. 

LU Fizikas un 
matemātikas fakultāte 

Nodrošina: 
• studiju kursu Ievads aktuārajā matemātikā pasniegšanu; 
• regulāru studiju kursu satura pilnveidošanu; 
• konsultācijas ar programmā iesaistītiem mācībspēkiem. 

LU Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultāte 

Nodrošina: 
• studiju kursu Lietišķas saskarsmes psiholoģija, pasniegšanu;  
• regulāru studiju kursu satura pilnveidošanu; 
• konsultācijas ar programmā iesaistītiem mācībspēkiem 

LU Juridiskā fakultāte Nodrošina:  
• studiju kursu Ievads tiesību zinātnē un  Apdrošināšanas tiesības 

pasniegšanu; 
• regulāru studiju kursu satura pilnveidošanu; 
• konsultācijas ar programmā iesaistītiem mācībspēkiem. 

 
 
8.13. Ārējie sakari 

 
8.13.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 
Programmas veidošanas un īstenošanas laikā ir izveidojusies cieša sadarbība ar Latvijas 

apdrošinātāju asociāciju, Latvijas aktuāru asociāciju, vairākām Latvijas un ārvalstu finanšu 
institūcijām. Starp tām ir AAS „Balta”, AS „Ergo”, AAS „Balva”, pārapdrošināšanas kompānija 
„Gen Re Riga”, „Rietumu banka”, „Hipotēku un zemes banka”, „Baltijas Starptautiskā banka” 
u.c. Ar vairākām finanšu institūcijām ir noslēgti sadarbības līgumi:  ir noslēgti sadarbības līgumi: 



AAS „Balva”, AAS „Ergo”, AAS „If Latvia”, AAS „Seesam Latvia”,AAS „Balta”, Nordea Bank 
Finland (līgumus skatīt 4. pielikumā). 

Sadarbība ar darba devējiem notiek vairākos virzienos:  

• Darba devēju vadošie speciālisti tiek uzaicināti lasīt lekcijas, vadīt praktiskās nodarbības. 
Tā apdrošināšanas sabiedrības AIG Europe S.A  pārdošanas vadītājs Baltijas valstīs T. 
Liepiņš izveidoja profesionālās prakses programmas un ir piekritis pasniegt studiju 
kursus Nedzīvības apdrošināšana I un II,  DnB Nord bankas kredītriska modelēšanas 
daļas vadītājs, aktuārs J.Bokāns ir piekritis pasniegt studiju kursu Dzīvības 
apdrošināšana, Finanšu tirgus uzraudzības institūcijas Finanšu un kapitāla tirgus 
komisijas galvenā metodikas eksperte Sarmīte Glāzere ir devusi piekrišanu dalīties ar 
studentiem savā pieredzē pasniedzot studiju kursu Apdrošināšanas grāmatvedība. Ar 
ilggadējā darbā augstākajās valsts institūcijās uzkrātajām zināšanām pensiju fondu 
darbībā ir piekritis dalīties Valsts Kases Finanšu resursu departamenta direktora vietnieks 
Uldis Paukšens, vadot lekcijas, seminārus studiju kursa Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību 
darbība ietvaros. Pārapdrošināšanas sabiedrības Gen Ri Riga izpilddirektors 
M.Kuharenoks ir piekritis pasniegt studiju kursu Pārapdrošināšana, apdrošināšanas 
sabiedrības „Ergo” galvenā auditore Baltijas valstu reģionā N.Svetlova ir izveidojusi 
studiju kursa  programmu un devusi piekrišanu docēt kursu Apdrošināšanas finanses. 

• Darba devēju pārstāvji ir aicināti piedalīties nobeiguma pārbaudījumu komisijās. 

• Darba devēju pārstāvji ir aicināti vadīt bakalaura darbus; 

• Profesionālās prakses programmas izveidē ir aktīvi iesaistīti darba devēju pārstāvji un 
Apdrošinātāju asociācija; 

• LU ir noslēgti sadarbības līgumi ar darba devējiem par prakses vietām. Ir saņemta 
piekrišana no darba devējiem sniegt palīdzību prakses programmas izpildē un prakses 
pārskata sastādīšanā. 

 
8.13.2. Sadarbība ar līdzīgām programmām Latvijā un ārvalstīs 

Studiju programmas studenti un mācībspēki sadarbosies ar līdzīgu ārvalstu programmu 
studentiem un mācībspēkiem, programmas sadarbība ir paredzēta arī ar finanšu virziena studiju 
programmām Latvijā. Iespējamie sadarbības virzieni: 

• Ārvalstu vieslektoru uzaicināšana studiju kursu vai atsevišķu tēmu docēšanai. Ārvalstu 
vieslektoru iesaistīšana studiju plāna realizēšanā ir iespējama, jo studenti ir spējīgi 
klausīties lekcijas angļu valodā (studiju plāns paredz lietišķās un speciālās svešvalodas 
kursus 14 kredītpunktu apjomā); 

• Studējošo mācības ārvalstīs dažādu studentu apmaiņas programmu ietvaros. Ja students 
apmaiņas programmas ietvaros studē citā augstskolā studiju programmas direktoram ir 
tiesības izskatīt jautājumu par ārvalstīs apgūto studiju kursu ieskaitīšanu programmas 
„Apdrošināšana un finanses” studiju plāna izpildē; 

• Studējošie var apgūt profesionālās prakses programmu ārvalstu finanšu iestādē; 



• Programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku piedalīšanās studiju kursu docēšanā, 
diplomdarbu un bakalauru darbu vadīšanā citās Latvijas augstskolās; 

• Mācībspēku stažēšanās un vieslekciju lasīšana ārvalstu augstskolās; 

• Metodisku semināru organizēšana par aktuāliem studiju programmas realizācijas 
jautājumiem un  studiju kursu docēšanas metodiku. 

Programmas izveides posmā tās sadarbības partneri Latvijā ir: Banku augstskola, 
Rēzeknes augstskola un Baltijas Starptautiskā akadēmija. Programmu realizējot ir iecerēts 
nodibināt sadarbības attiecības ar ārvalstu augstskolām: Siti Universitāti (Lielbritānija), Viļņas 
Universitāti (Lietuva), Ķelnes augstskolu un citām augstskolām, kur tiek realizētas līdzīgas 
studiju programmas. 

Programmas studentiem un docētājiem ir iespēja izmantot Latvijas Universitātes lielu 
pieredzi starptautiskās sadarbības jomā. Starptautiskā sadarbība LU notiek šādos virzienos:  

• ar 59 universitātēm 26 valstīs ir noslēgti divpusējie sadarbības līgumi;  
• piedalīšanās vairākās starptautiskās universitāšu asociācijās un sadarbības tīklos;  
• piedalīšanās starptautiskās izglītības un pētniecības programmās un projektos;  
• studentu un speciālistu apmaiņa;  
• starptautiskā sadarbība fakultāšu, institūtu, nodaļu un individuālajā līmenī.  

 Latvijas Universitāte īpaši aktīvi sadarbojas ar šādām universitātēm: Austrijā – Klāgenfurtes 
Universitāti; Vācijā – ar Rostokas, Brēmenes, Minsteres, Greifsvaldes, Maincas universitātēm; 
Čehijā - Kārļa Universitāti; Dānijā – Orhusas Universitāti; Zviedrijā - ar Stokholmas 
Universitāti; Somijā - ar Turku un Helsinku universitātēs; Francijā - Evrī Universitāti; ASV – 
ar Viskonsīnas Universitāti, kā arī ar universitātēm Tartu, Viļņā un Kauņā. Latvijas 
Universitāte kopš 1992. gada ir piedalījusies 25 TEMPUS programmas projektos (no 52 
projektiem Latvijā) un LU mācībspēki un darbinieki ir izmantojuši 126 individuālās 
mobilitātes grantus (no 298 grantiem Latvijā). LU piedalās PHARE starpvalstu projektos, kā arī 
Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un UNESCO pilotprojektos. 
Kopš 1998. gada LU aktīvi piedalās ES SOCRATES programmā, kas paredz plašu studentu un 
pasniedzēju apmaiņu, jaunu studiju programmu izstrādāšanu, kā arī kredītu atzīšanas sistēmas 
(ECTS) attīstību. Ir noslēgti  līgumi ar vairākām valstīm. Tās ir Dānija, Zviedrija, Somija, 
Vācija, Lielbritānija, Austrija, Nīderlande, Beļģija, Portugāle, Spānija, Itālija, Francija, 
Grieķija. Tā kā līgumos īpaši tiek uzsvērta studentu mobilitāte, tad LU studentiem un 
doktorantiem tika dota iespēja sākot no 3 mēnešiem līdz 10 mēnešiem studēt ES valstu 41 
augstskolā. 
 

8.14. Studiju programmas attīstības plāns 
 
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Apdrošināšana un finanses” attīstības virzienu 

noteikšanai, tiek veikta programmas SVID analīze. 
 
 
 
 
 



8.14. tabula 

Studiju programmas SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

 

1. Programma aizpilda līdz šim neaizpildītu 
segmentu finanšu virziena profesionālajā 
izglītībā.  

2. Programma ir atzīta par vajadzīgu Latvijas 
izglītības tirgū, par ko liecina Banku 
augstskolas, Rēzeknes augstskolas, 
Latvijas Apdrošinātāju asociācijas, 
Latvijas Aktuāru asociācijas 
apdrošināšanas sabiedrību atzinumi. 

3. Programmas saturs atbilst finansista 
profesiju standartam, ir saskaņots ar 
profesionālās izglītības valsts standartu.  

4. Finansists ir pieprasīta profesija finanšu 
tirgū. Paredzētā studiju plānā pastiprinātā 
uzmanība matemātiski statistiskiem 
kursiem un speciālai svešvalodai ļaus 
programmas absolventiem atrast darbu ar 
konkurētspējīgu atalgojumu. 

5. Programma tiek realizēta LU, kurā strādā 
pieredzējuši un augsti kvalificēti mācību 
spēki, kas pozitīvi ietekmē pieprasījumu 
pēc programmas 

6. Studiju procesa īstenošanā piedalās 
praktiķi, studiju plāns iekļauj profesionālo 
praksi, studiju kursu saturā ir daudz 
praktisko nodarbību, kas kopumā 
nodrošina programmas profesionālo 
raksturu un tuvina studijas reālai praksei.  

7. Pastāv iespēja izvēlēties studiju formu: 
pilna laika vai nepilna laika studijas. 

8. Studentiem ir iespējas izmantot LU 
attīstīto infrastruktūru un veikt projektu 
izstrādes studiju laikā. 

9. Sadarbība ar apdrošināšanas sabiedrībām, 
komercbankām un profesionālām 
asociācijām Latvijā un starptautiskā 

 

1. Grūtības nodrošināt atbilstošas prakses 
vietas visiem programmas studentiem 
atbilstoši to dzīves vietām. 

2. Nepilna laika studentiem saspringts un 
intensīvs studiju process nedēļas nogalēs. 

3. Grūtības mācību vielas apguvē 
matemātikas un statistikas studiju kursos, 
galvenokārt studentu dažādās iepriekšējās 
sagatavotības dēļ. 

4. Latvijas Universitātē pamatdarbā ir tiai 
viens docētājs, kurš specializējas 
apdrošināšanas sabiedrību darbībā  

 

   

 

 

 

 



sadarbības pieredze, iespējas studentiem 
piedalīties starptautiskajās studentu 
apmaiņas programmās.  

10. Programmas realizācijai atbilstošs 
tehniskais nodrošinājums.  

11. Studentiem ir dota iespēja apgūt speciālo 
angļu valodu un, līdz ar to, tie ir spējīgi 
klausīties ārvalstu docētāju lekcijas, kā arī 
lietišķās valodas apguve veicinās studentu 
starptautisko apmaiņu. 

12. Studentiem ir plašas iespējas piedalīties 
zinātnisko darbu konkursos, studentu 
konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs. 

13. Studentiem ir iespējas izteikt savus 
priekšlikumus studiju procesa 
pilnveidošanai 

14. Zinātnisko žurnālu datu bāzu 
izmantošanas iespējas kā no LU , tā arī no 
darba vietas vai studenta mājām. 

 
Iespējas Draudi 

1. Padarīt efektīvāku studiju procesu, plašāk 
izmantojot datortehnikas iespējas: veidojot 
e-kursus, izmantojot tehniku auditorijās. 

2. Aktivizēt ārzemju pieredzes efektīvāku 
izmantošanu studiju procesā. 

3. Veicināt akadēmiskā personāla stažēšanos, 
nodrošinot teorijas un prakses vienotību. 

4. Veicināt studentu interesi par pētniecisko 
darbību.  

5. Nepārtraukti pilnveidot studiju programmu 
un studiju kursu saturu atbilstoši  izglītības 
un finanšu tirgus izmaiņām. 

1. Studiju maksas pieaugums, kas varētu 
radīt grūtības studējošiem. 

2. Demogrāfiskā situācija valstī, kuras 
rezultātā var samazināties studentu skaits 
programmā. 

3. Iespēja izvēlēties studijām līdzīgu 
programmu ārvalstīs, kas var mazināt 
studentu skaitu. 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Apdrošināšana un finanses” veiksmīgajai 
attīstībai ir veicami sekojošie uzdevumi: 

1. Pamatojoties uz izglītības normatīvo aktu prasībām un studējošo vajadzību analīzes, 
pastāvīgi pilnveidot programmas saturu.  

2. Programmas administrācijai veicināt jaunākās informācijas tehnoloģijas izmantošanu 
studiju kursu docēšanā. 



3. Lai paaugstinātu programmā imatrikulēto studentu zināšanu līmeni, programmas 
direktoram un mācībspēkiem meklēt iespējas sadarboties ar ārvalstu augstskolu 
docētājiem, uzaicinot tos lasīt lekcijas atsevišķos studiju kursos. 

4. Sadarboties ar vidusskolu administrācijām studiju programmas popularizēšanā. 

5. Rosināt studentu tālākizglītību. 

6. Veicināt studentu stažēšanos ārvalstu augstskolās. 

7. Rast iespējas esošā akadēmiskā personāla regulārai kvalifikācijas paaugstināšanai, 
veicināt viņu studijas doktorantūrā un stažēšanos ārvalstu augstskolās. 

8. Veicināt pasniedzēju iesaistīšanos pētniecisko projektu izstrādē.  

9. Veicināt pasniedzējus sagatavot jaunus mācību līdzekļus, e-kursus un mācību 
grāmatas.   

10. Iesaistīt studiju programmas akadēmisko personālu lietišķo un zinātnisko projektu 
izstrādē apdrošināšanas un finanšu jomā, lai paaugstinātu to zinātniski pētnieciskā 
darba kvalitāti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS 
„APDROŠINĀŠANA UN FINANSES” IZMAKSU APRĒĖINS 
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10. PROFESIONĀLĀ  BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS 
„APDROŠINĀŠANA UN FINANSES” STUDIJU PLĀNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas 
“Apdrošināšana un finanses” 

 
STUDIJU PLĀNS pilna laika studijas 

 
 

Kursa nosaukums Krp. 1. gads 2. gads 3. gads 4. gads Pārbaudes 
veids 1.sem. 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem 7.sem 8.sem 

Vispārizglītojošie studiju kursi (A dala) 

Lietišķās angļu valodas pamati  4 4        eksāmens 
Matemātika ekonomistiem 4 4        eksāmens 
Angļu valoda finansēs I 4  4       eksāmens 
Angļu valoda finansēs II  4   4      eksāmens 
Zinātniskā darba organizācija 2    2     eksāmens 
Lietišķās saskarsmes psiholoģija  2      2   eksāmens 

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi (A daļa) 

Mikroekonomika  4 4        eksāmens 
Eiropas ekonomiskā integrācija 2 2        eksāmens 
Uzņēmējdarbības informātika  4 4        eksāmens 
Varbūtību teorija un matemātiskā 
statistika I 

2 2        eksāmens 

Varbūtību teorija un matemātiskā 
statistika II 

4  4       eksāmens 

Makroekonomika 4  4       eksāmens 
Finanšu sistēma 2  2       eksāmens 
Apdrošināšanas teorija 2   2      eksāmens 
Globālās finanses   2   2      eksāmens 
Publiskās finanses 2    2     eksāmens 
Lēmumu pieņemšanas un riska 
teorija 

2    2     eksāmens 

Ievads tiesību zinātnē 2     2    eksāmens 
Stratēģiskā vadība 2      2   eksāmens 

Nozares profesionālās specializācijas kursi (A daļa) 

Finanšu grāmatvedība 4  4       eksāmens 
Finanšu  matemātika 4   4      eksāmens 
Finanšu ekonometrija 4   4      eksāmens 
Komercdarbības finanses 4   4      eksāmens 
Banku darbība 4    4     eksāmens 
Finanšu instrumentu tirgus 2    2     eksāmens 
Nedzīvības apdrošināšana I 4    4     eksāmens 
Studiju darbs Finansēs1 2    2     aizstāvēšana 
Nedzīvības apdrošināšana II 4     4    eksāmens 
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību 
darbība 

2     2    eksāmens 

Dzīvības apdrošināšana 4     4    eksāmens 
Nodokļi 4     4    eksāmens 
Finanšu pakalpojumu tirgvedība 2     2    eksāmens 
Apdrošināšanas finanses 2      2   eksāmens 
Pārapdrošināšana 2      2   eksāmens 
Apdrošināšanas grāmatvedība  4      4   eksāmens 
Apdrošināšanas tiesības 2      2   eksāmens 
Studiju darbs Apdrošināšanā2 2      2   aizstāvēšana 

                                                            
1 Studiju darbs Finansēs. Pastāv izvēle rakstīt studiju darbu par tematiem no sekojošiem kursiem: Publiskās finanses, Globālās 
finanses, Banku darbība, Komercdarbības finanses, Finanšu instrumentu tirgus 
2 Studiju darbs Apdrošināšanā. Pastāv izvēle rakstīt studiju darbu par tematiem no sekojošiem kursiem:  Dzīvības apdrošināšana, 
Nedzīvības apdrošināšana, Apdrošināsānas finanses, Pārapdrošināšana.                                                                                    



Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju obligātās izvēles kursi B daļa). 
Jāapgūst no nozares teorētiskiem un informācijas tehnoloģijas obligātās izvēles kursiem studiju kursus 2 kredītpunktu apjomā 

Kvalitātes vadība 2     2    eksāmens 
Sociālā apdrošināšana 2     2    eksāmens 
Angļu valoda apdrošināšanā 2     2    eksāmens 

Nozares profesionālās specializācijas obligātās izvēles kursi (B daļa). 
Jāapgūst no nozares profesionālās specializācijas izvēles kursiem studiju kursus 4 kredītpunktu apjomā 

Investīcijas 2      2   eksāmens 
Finanšu kompāniju vadības 
grāmatvedība 

2      2   eksāmens 

Demogrāfija 4      4   eksāmens 
Projektu finansēšana 2      2   eksāmens 
Optimizācijas teorija ekonomikā 2      2   eksāmens 
Ievads aktuārajā matemātikā  4      4   eksāmens 

Brīvās izvēles kursi (C daļa) 

Brīvās izvēles kursi 6  2  2   2  eksāmens 
Profesionālā prakse un bakalaura darbs  

Prakse I 16       16  aizstāvēšana 
Prakse II 10        10 aizstāvēšana 
Bakalaura darba iestrāde 2       2  aizstāvēšana 
Bakalaura darbs 10        10 aizstāvēšana 
Kopā vispārizglītojošie un 
nozares teorētiskie kursi ( A 
daļa) 

20 8 4 4 2 - 2 - -  

Kopā nozares teorētiskie 
pamatkursi un informācijas 
tehnoloģiju kursi 
t.sk A daļa 
t.sk. B daļa 

36 
 
 
34 
2 

12 
 
 
12 
- 

10 
 
 
10 
- 

4 
 
 
4 
- 

4 
 
 
4 

4 
 
 
2 
2 

2 
 
 
2 
- 

- 
 
 
- 
- 

- 
 
 
- 
 

 

Kopā profesionālās 
specializācijas kursi: 
t.sk. A daļa 
t.sk. B daļa 

 
60 
56 
4 

 
- 
- 
- 

 
4 
4 
- 

 
12 
12 
- 

 
12 
12 
- 

 
16 
16 
- 

 
16 
12 
4 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 

Brīvās izvēles kursi (C daļa) 6 - 2 - 2 - - 2 -  
Kopā prakse un bakalaura darbs 38 - - - - - - 18 20  
Kopā studiju plāns 160 20 20 20 20 20 20 20 20  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



Augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas 
“Apdrošināšana un finanses” 

 
STUDIJU PLĀNS nepilna laika studijas 

 
Kursa nosaukums Krp 1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 5.gads Pārbaudes veids 

1.sem. 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem 7.sem 8.sem 9. sem 

Vispārizglītojošie studiju kursi (A dala) 

Lietišķās angļu valodas 
pamati  

4 4         eksāmens 

Matemātika ekonomistiem 4 4         eksāmens 
Angļu valoda finansēs I 4  4        eksāmens 
Angļu valoda finansēs II 4   4       eksāmens 
Zinātniskā darba 
organizācija 

2     2     eksāmens 

Lietišķās saskarsmes 
psiholoģija  

2      2    eksāmens 

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi (A daļa) 

Mikroekonomika  4 4         eksāmens 
Uzņēmējdarbības 
informātika  

4 4         eksāmens

Varbūtību teorija un  
matemātiskā statistika I 

2 2         eksāmens

Varbūtību teorija un 
matemātiskā statistika II 

4  4        eksāmens

Makroekonomika 4  4        eksāmens
Eiropas ekonomiskā 
integrācija 

2  2        eksāmens

Finanšu sistēma 2  2        eksāmens
Apdrošināšanas teorija 2   2       eksāmens
Globālās finanses   2   2       eksāmens
Publiskās finanses 2     2     eksāmens
Lēmumu pieņemšanas un 
riska teorija 

2     2     eksāmens

Ievads tiesību zinātnē 2     2     eksāmens
Stratēģiskā vadība 2      2    eksāmens

Nozares profesionālās specializācijas kursi (A daļa) 

Finanšu grāmatvedība 4   4       eksāmens
Finanšu  matemātika 4   4       eksāmens
Finanšu instrumentu tirgus 2   2       eksāmens
Finanšu ekonometrija 4    4      eksāmens
Komercdarbības finanses 4    4      eksāmens
Banku darbība 4    4      eksāmens
Nedzīvības apdrošināšana 
I 

4    4      eksāmens

Studiju darbs Finansēs3 2     2     aizstāvēšana 
Nedzīvības apdrošināšana 
II 

4     4     eksāmens

Ieguldījumu pārvaldes 
sabiedrību darbība 

2     2     eksāmens

Dzīvības apdrošināšana 4      4    eksāmens
Nodokļi 4      4    eksāmens

                                                            
3 Studiju darbs Finansēs. Pastāv izvēle rakstīt studiju darbu par tematiem no sekojošiem kursiem: Publiskās finanses, Globālās 
finanses, Banku darbība, Komercdarbības finanses, Finanšu instrumentu tirgus 



Apdrošināšanas 
grāmatvedība  

4       4   eksāmens

Finanšu pakalpojumu 
tirgvedība 

2       2   eksāmens

Apdrošināšanas finanses 2       2   eksāmens
Pārapdrošināšana 2       2   eksāmens
Apdrošināšanas tiesības 2       2   eksāmens
Studiju darbs 
Apdrošināšanā4 

2       2   aizstāvēšana 

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju obligātās izvēles kursi B daļa) 
Jāapgūst no nozares teorētiskiem un informācijas tehnoloģijas obligātās izvēles kursiem studiju kursus 2 kredītpunktu apjomā 

Kvalitātes vadība 2     2     eksāmens
Sociālā apdrošināšana 2     2     eksāmens
Angļu valoda 
apdrošināšanā 

2     2     eksāmens

Nozares profesionālās specializācijas obligātās izvēles kursi (B daļa). 
Jāapgūst no nozares profesionālās specializācijas izvēles kursiem studiju kursus 4 kredītpunktu apjomā 

Investīcijas 2      2    eksāmens
Finanšu kompāniju 
vadības grāmatvedība 

2      2    eksāmens

Projektu finansēšana 2      2    eksāmens
Optimizācijas teorija 
ekonomikā 

2      2    eksāmens

Demogrāfija 4      4    eksāmens
Ievads aktuārajā 
matemātikā 

4      4    eksāmens

Brīvās izvēles kursi (C daļa) 

Brīvās izvēles kursi 6  2  2   2   eksāmens 
Zinātniskie darbi un profesionālā prakse 

Prakse I 16        16  aizstāvēšana 
Prakse II 10         10 aizstāvēšana 
Bakalaura darba iestrāde 2        2  aizstāvēšana 
Bakalaura darbs 10         10 aizstāvēšana 
Kopā vispārizglītojošie un 
nozares teorētiskie kursi ( 
A daļa) 

20 8 4 4 - 2 2 - - -  

Kopā nozares teorētiskie 
pamatkursi un 
informācijas tehnoloģiju 
kursi 
t.sk A daļa 
t.sk. B daļa 

36 
 
 
34 
2 

10 
 
 
10 
- 

12 
 
 
12 
- 

4 
 
 
4 
- 

- 
 
 
- 
- 

8 
 
 
6 
2 

2 
 
 
2 
- 

- 
 
 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 

 

Kopā profesionālās 
specializācijas kursi: 
t.sk. A daļa 
t.sk. B daļa 

 
60 
56 
4 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
10 
10 
- 

 
16 
16 
- 

 
8 
8 
- 

 
12 
8 
4 

 
14 
14 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 

Brīvās izvēles kursi (C 
daļa) 

6 - 2 - 2 - - 2 -   

Kopā prakse un 
nobeiguma pārbaudījums 

38 - - - - - - - 18 20  

Kopā studiju plāns 160 18 18  18 18 18 16 16 18 20   

 

 
                                                            

4 Studiju darbs Apdrošināšanā. Pastāv izvēle rakstīt studiju darbu par tematiem no sekojošiem kursiem:  Dzīvības apdrošināšana, 
Nedzīvības apdrošināšana, Apdrošināšanas finanses, Pārapdrošināšana.                                                                                    
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Kursa nosaukums Lietišėās angĜu valodas pamati 

Kursa kods Valo1456 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišėā valodniecība 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

64 

Kursa apstiprinājuma datums 06.12.2006 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Valodu centrs 

  

Kursa autori 

Filoloğijas mağistra grāds, lekt. Ludmila Sečenova 

Kursa anotācija 

Kurss ir paredzēts pirmā kursa Ekonomikas un vadības fakultātes studentiem, kuri specializējas finanšu 
jomā.  
Kursas iekĜauj svarīgākos lietišėās angĜu valodas tematus, kas attiecas gan uz akadēmiskajām studijām, 
gan uz nākotnes profesiju. 

Rezultāti 

Apgūstot šo kursu, studenti mācēs piedalīties darba intervijā angĜu valodā, analizēt tendences un 
diagrammas, aprakstīt uzĦēmuma struktūru. 

Kursu apraksts-plāns 

1.Lietišėā saruna angĜu valodā - 2 stundas.  
2.Darba apstākĜi un pienākumi - 6 stundas.  
3.Darba tirgus - 4 stundas.  
4.Darba sludinājumi, CV,motivācijas vēstule - 6 stundas.  
5.Darba intervija - lomu spēle - 4 stundas.  
6.Tests - 2 stundas.  
7.Ikdienas darba apraksts - 2 stundas.  
8.Viesu uzĦemšana - 4 stundas  
9.Lietišėās sarunas pa telefonu - 2 stundas.  
10.Statistika 1:tendenču analīze - 2 stundas  
11.Statistika 2:diagrammu aprakstīšana - 2 stundas.  
12.SkaitĜu lasīšana angĜu valodā - 2 stundas.  
13.Prezentācija:diagrammas/grafika apraksts - 4 stundas.  
14.UzĦēmuma struktūra, nodaĜas - 4 stundas.  
15.Starptautiskā uzĦēmuma kultūra - 4 stundas.  
16.Pakalpojumu sniegšana, klientu grupas, segmenti - 6 stundas.  
17.Klientu sūdzību izskatīšana, atvainošanās - 2 stundas.  
18.Bizness un ētika - 2 stundas.  
19.Tests - 2 stundas.  
20.Problēmu risināšana. (Case Study)Situācijas izpēte - 2 stundas. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. nodarbību apmeklēšana - 30%  



 

 

2. kontroldarbi - 2 - 30%  
3. prezentācijas - 2 -30%  
4. eksāmens - 10% 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1.New Insights into Business. Students'book. Tullis,G. 2.Trappe,T.2000:London  
Business Vocabulary in Use. Intermediate.Mascull,B.2002: CUP  
3.Intelligent Business.Coursebook.Intermediate Business English. Trappe,T.2005:Longman 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1.Intelligent Business. Coursebook, Pre-intermediate Business English. Johnson,Ch.2006:Longman  
2.First Insights into Business. Student's book. Robbins,S.2000:Longman  
3.Business Basics.Student's book.Grant,D. Mclarty,R.2001: OUP 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1.www.businessenglishonline.com  
2.www.onestopenglish.com  
3.www.britishcouncil.co.uk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Matemātika ekonomistiem  

Kursa kods Ekon2031 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Ekonometrija 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

32 

Kursa apstiprinājuma datums 29.04.2004 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, doc. Edgars Brēėis 

Kursa anotācija 

Kursā uzmanība tiek pievērsta ne tikai matemātisko formalitāšu apgūšanai, bet arī matemātiskās intuīcijas 
izkopšanai. Abstrakcija un sarežăītā matemātiskā teorija ir minimizēta, neziedojot pamatā esošās 
matemātiskās koncepcijas. Cik tas iespējams, tēmas tiek ievadītas saistībā ar reālās dzīves situācijām; 
tālāk jau aplūkojot matemātiskos rīkus, kas vajadzīgi līdzīgu uzdevumu risināšanai. Piemēri izvēlēti tā, lai 
parādītu saistību ar konkrētu pielietojumu ekonomikas teorijā. 

Rezultāti 

Kursa mērėis sniegt studentiem to matemātikas pamatjēdzienu un pamatsakarību izpratni, kuras plaši 
izmanto mūsdienu ekonomikas zinātnē. Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūst tādas zināšanas, lai vēlāk 
- speciālajos ekonomikas kursos, varētu izmantot matemātiskās metodes, un interpretēt ar matemātisko 
modeĜu palīdzību veikto aprēėinu rezultātus.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Pamatjautājumi 4  
2. Matricas 8  
3. Finanšu rēėini 8  
4. Diskrētā matemātika 2  
5. Ievads varbūtību teorijā 4  
Kontrolarbs 2  
6. Funkcijas un to īpašības 6  
7. Funkcijas robeža 6  
8. Funkcijas atvasināšana 8  
9. Divu un vairāku argumentu funkcijas 6  
10. Integrālrēėini 6  
11. Varbūtību un diferenciālrēėini 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1 kontroldarbs (20%)  
3 patstāvīgie darbi (30%)  
kursa pārbaudījums – rakstveida eksāmens (50%)  

Literatūra (01-mācību literatūra) 



 

 

1. Revina I., PeĜĦa M., Gulbe M., BāliĦa S. Matemātika ekonomistiem. Teorija + uzdevumi. - Rīga: 
Izglītības soĜi, 2003  
2. Buiėis M. Finansu matemātika, Rīga, 2002  
3. Hoy H., Livernois J., McKenna Ch., Rees R., Stengos Th. Mathematics for Economics, 2nd edition, 
MIT Press,2001  
4. Cvitanic J., Zapatero F. Introduction to the Economics and Mathematics of Financial Markets, MIT 
Press,2004  
5. Šteiners K., SiliĦa B., Augstākā matemātika I, II, III, IV – Rīga, “Zvaigzne ABC”  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Hazans M., BāliĦa S. Kopas un loăika - Rīga, 1995  
2. Hazans M., BāliĦa S. Tirgus ekonomikas vienkāršākie matemātiskie modeĜi. - Rīga, 1993.  
3. Mizrahi A., Sullivan M., Mathematics for Buisiness and Social sciences - Wiley&Sons, 1988  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. The Economist  
2. Bilance  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Eiropas ekonomiskā integrācija 

Kursa kods Ekon1024 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

16 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Elena Dubra 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis ir sniegt ieskatu un analīzi par Eiropas ekonomiskās integrācijas procesiem un ES valstu 
integrācijas politikas nostādnēm. Šī mērėa sasniegšanai izvirzīts uzdevums iepazīties ar Eiropas 
Savienības ekonomiskās politikas pamatprincipiem, kā arī atsevišėu ES dalībvalstu ekonomisko attīstību. 
Kursa saturā iekĜauti temati par nozīmīgākajiem Eiropas ekonomiskās integrācijas reglamentējošajiem 
dokumentiem, atsevišėu valstu īstenoto ekonomisko politiku integrācijas apstākĜos, kā arī par Latvijas kā 
Eiropas Savienības dalībvalsts integrācijas pasākumiem un sasniegumiem. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par Eiropas ekonomiskās integrācijas procesiem un 
priekšstatu par ES valstu esošo ekonomisko stāvokli un attīstību integrācijas apstākĜos.  
Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt ekonomiskās integrācijas parādības Eiropas Savienībā un 
aktuālos ekonomiskos integrācijas procesus dažādās Eiropas valstīs.  
Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziĜināti apgūt ekonomiskās integrācijas attīstību Eiropas Savienības 
valstīs.  

Kursu apraksts-plāns 

1. ES integrācijas pamatnostādnes. ES izveidošana, mērėi un funkcijas. 2  
2. ES nozīmīgākās institūcijas un to raksturojums Eiropas valstu integrācijas kontekstā. 4  
3. Eiropas Ekonomikas Kopienas (EEK) dibināšanas līgumu analīze. 2  
4. Vienotais Eiropas akts un Māstrihtas līgums. 2  
5. ES paplašināšanās procesa analīze. 2  
Starppārbaudījums 2  
6. ES institūciju darbības raksturojums un ES valstu pārstāvniecība tajos. 2  
7. Eiropas vienotā tirgus veidošanās pamatprincipi. 2  
8. Eiropas Monetārā Savienība un vienotā valūta. 2  
9. ES valstu budžets, to reglamentējošie principi, sagatavošanas procedūras un ES budžeta struktūra. 4  
10. Latvijas ekonomikas raksturojums ES integrācijas apstākĜos. 4  
11. ES valstu ekonomiskā stāvokĜa raksturojums. 2  
12. Eiropas ekonomikas integrācijas un Eiropas valstu attīstības scenāriju analīze. 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  



 

 

semināru apmeklējums – obligāts + 2 starppārbaudījumi (50%),  
kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).  
Pārbaudījums (rakstveida) – teorētiskais eksāmens.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Konsolidēts Eiropas Kopienas dibināšanas līgums un Nicas līgums.-Tulkošanas un terminoloăijas 
cents.-R: Apgāds “JāĦa sēta”.2001. – 335 lpp.  
2. Ian Goldin, Kenneth Reinert. Globalization for development. Trade, Finance, Aid, Migration and 
Policy. - New York, Palgrave Macmillan, April 2007, p.308  
3. I.Vaidere, E.Vanags, I.Vanags, I.Vilka. Reăionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un 
latvijā. - R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2006.-295 lpp.  
4. Deksnis E.B. Eiropas apvienošanās: integrācija un suverenitāte.-R:Junda,1998. – 580.lpp.  
5. Kas Latvijas uzĦēmējam jāzina par Eiropas Savienību. – R: Eiropas Kustība Latvijā, 2002. – 240 lpp.  
6. Nugent N. The government and politics of the European Union. – Basingstoke:Palgrave Macmillan-, - 
2003. – P. 555  
7. Gatavis S., Broks E., Bule Z. Eiropas tiesības. _ R: Latvijas Universitātes, 2002. – 416 lpp.  
8. Leontief W. and Sohn I. Economic Growth, in Faaland J (ed.) Population and the World Economy in 
the 21st Century. - Oxford: Basic Blackwell, 1982.  
9. Lucas R.E., Jr.On the Mechanics of Economics Of Economic Development// Journal of Monetary 
Economics, July 1988, p. 3-42.  
10. Meadows D.H. et al. The Limits of Growth.-New York: Universe Books, 1972.  
11. Romer P. M. Endogenous Technological Change// Journal of Political Economy, October 1990, p. 
S71-S102.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Souza L. V. The Euroarea and the New EU member states. – Basingstoke:Palgrave Macmillan -, - 
2004. – P. 239  
2. Williams D. W Taxation – Law and legislation – European Union countries. – New York: Addison 
Wesley Longman Ltd., - 1998  
3. Šreters H. J. Eiropas Savienības leksikons. – R: Jumava. – 2004. – 231 lpp.  
4. European Union Encyclopedia and directory. – Europa Publications. – London, New Yourk: 
Taylor&Francis Group. – 2003. – P. 635  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Journal of Common Market Studies. – Oxford : Blackwell Publishers  
2. Eurostat. - Luxemburg: EU Commision  
3. World Bank. World Development Report 2005. – New York: Oxford University Press. 1984.  
4. World Bank, 2005-2008 RMSM-X Reference Guide, http://www.worldbank.org  
5. World Bank, 2005-2008 RMSM-X User’s Guide, http://www.worldbank.org  
6. http://www.europa.eu.inf/comm/eurostat  
7. http://europa.eu.int./index_lv.htm  
8.http://wwwesia.gov.lv  

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Lietišėās saskarsmes psiholoăija 

Kursa kods Psih1048 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Psiholoăija 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

16 

Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoăijas nodaĜa 

  

Kursa autori 

Sociālo zinātĦu mağistrs psiholoğijā, lekt. Jekaterina Bierne 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis ir ievadīt nepsiholoăisko specialitāšu studentus lietišėas saskarsmes psiholoăijā, 
iepazīstināt ar tās pielietošanas iespējām veiksmīgas lietišėas sadarbības veidošanā, sarunu vadīšanā, 
domstarpību pārvarēšanā, konfliktu risināšanā, sarunas biedru psiholoăisko īpatnību apzināšanā un viĦu 
iespējamo manipulatīvo ietekmēšanas paĦēmienu apzināšanā un novēršanā. Kursa mērėis ir noskaidrot 
lietišėas saskarsmes specifiku un iepazīstināt ar lietišėo kontaktu un sarunu vadīšanas psiholoăiskajiem 
aspektiem un efektīvajiem komunikatīvajiem paĦēmieniem.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par lietišėas saskarsmes objektīviem psiholoăiskiem 
aspektiem un iemācās pielietot gūtas zināšanas produktīvo lietišėo kontaktu veidošanā, efektīvajā sarunu 
vadīšanā un sarunas biedru saprašanā un pārliecināšanā. Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt 
lietišėas saskarsmes partneru individuālās īpatnības un izvēlēties optimālo komunikatīvo taktiku mērėu 
sasniegšanai. Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziĜināti apgūt specifiskus saskarsmes psiholoăijas 
paĦēmienus, piemēram, neirolingvistiskās programmēšanas tehnikas.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Saskarsmes psiholoăija kā sociālās psiholoăijas nozare 2  
2. Saskarsmes procesa psiholoăiskās likumsakarības 2  
3. Lietišėas saskarsmes specifika un efektivitāte 2  
4. Sarunas biedru psiholoăisko īpatnību diagnostika 2  
5. Personisko komunikatīvo īpatnību apzināšanās 2  
6. Sarunu vadīšanas principi. 4  
7. Gatavošanās sarunām un kontakta veidošana. 2  
8. Neverbālie signāli saskarsmes procesā. 2  
9. Aktīvā klausīšanās un tās loma komunikācijā. 2  
10. Jautājumu uzdošanas tehnikas. Verbālas informācijas interpretācija. 4  
11. Argumentēšanas loma lietišėajā komunikācijā. 2  
12. Manipulatīvās saskarsmes tehnikas. 2  
13. Prezentācijas sagatavošana un vadīšana. 2  
14. Atgriezeniskās saites loma komunikācijas procesā. 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums vēlams, bet nav obligāts,  
semināru apmeklējums – obligāts (50%),  



 

 

kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).  
Pārbaudījums (rakstveida) – tests.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Adubato S. Make the Connection: Improve Your Communication at Work. Rutgers University Press, 
2005.  
2. Andrews P.H., Baird J.E. Communication for Business anf the Professions. McGraw Hill Humanities, 
2004.  
 
3. Bruckmann C. Business Communication: An Introduction. London: Routledge, 2001.  
4. Davis K.W. The McGraw-Hill 36-Hour Course in Business Writing and Communication. McGraw-
Hill, 2005.  
5. Dilts R.B., Dilts M.P. Applications of Neuro-Linguistic Programming to Business Communication. 
Meta Publications, 2004.  
6. Harvard Business Review on Negotiation and Conflict Resolution. Harvard Business School Press, 
2000.  
7. Hindls T. Prasme uzstāties. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.  
8. Johnson C.J., Blomberg D.L., Curran C.E. The 21st Century: A Psychology of Communication 
Perspectives. Pearson Custom Publishing, 2002.  
9. KrūmiĦš E. Runas prasme saziĦā. Rīga, “Turība”, 2005.  
10. Leeds D. The 7 Powers of Questions: Secrets to Successful Communication in Life and at Work. 
Perigree Trade, 2000.  
11. Nelke K. Prezentēšana.- Rīga, De Nova, 2003.  
12. Omārova S. Cilvēks runa ar cilvēku. Komunikācijas psiholoăija. Rīga, “Kamene”, 2001.  
13. Parkinson M. Using Psychology in Business: A Practical Guide for Managers.Gower Publishing 
Company, 2005.  
14. Pīzs A. Jaunā ėermeĦa valoda. – Rīga, “Jumava”, 2005.  
15. Sternberg R.J., Zhang L.F. Perspectives on Thinking, Learning and Cognitive Styles. NY:Lawrence 
Erlbaum Associates, 2001.  
16. Thomas J.P. Guide to Managerial Persuasion and Influence. Prentice Hall, 2003.  
17. Thomson P. The Secrets of Communication: Be Heard and Get Results. UK, Simon $ Schuster, 2000.  
18. Veinberga S. Publiskās attiecības un PR. Teorija un prakse. Rīga, “Zvaigzne ABC”, 2004.  
19. Weeks F.W. Principles of Business Communication. LLC Stripes Publishing, 2004.  
20. Whalen D.J. I See What You Mean: Persuative Business Communication. Sage Publications, 2005.  
21. Аминов И. Психология делового общения. Москва, «Омега-Л», 2006.  
22. Адамс Д. Профессиональные продажи и коммерческие переговоры. Минск, 1999.  
23. Атватер И. Я вас слушаю. – Москва, 1998.  
24. Вердербер Р. Психология общения. Тайны эффективного взаимодействия. Москва, «Прайм-
еврознак», 2006.  
25. Зуев Ю. П. Деловое взаимодействие торговых партнеров. – Москва, 2002.  
26. Коэн С. Искусство переговоров для менеджеров. Москва, «Гранд Фаир», 2003.  
27. Линчевский Э.Э. Деловые переговоры сквозь призму психологии. – Санкт-Петербург, 2005.  
28. Поваляева М. Психология и этика делового общения. Москва, «Феникс», 2006.  
29. Фишер Р. Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. – Москва, 1992.  
30. Ходжсон Д. Переговоры на равных. Минск, 1999.  
31. Царский В. Современный психологический справочник менеджера. – Москва, «Рипол 
Классик», 2002.  
32. Чеховских М. Психология делового общения. Москова, «Инфра – М», 2006.  
33. Шеламова Г. Деловая культура и психология общения. Москва, «Академия», 2006.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. ReĦăe V. Sociālā psiholoăija. Rīga, “Zvaigzne ABC”, 2004.  
 



 

 

2. Snell F. Communications in management. – NY, Preston, 1999.  
 
3. Garleja R. Sociālā uzvedība. Rīga, 1997.  
4. Garleja R., Vidnere M. psiholoăijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. – Rīga, 2000.  
4. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoăija. – Rīga, “Raka”, 2003.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. “Psiholoăija mums”  
2. www.apa.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums AngĜu valoda finansēs I  

Kursa kods Valo1455 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišėā valodniecība 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

64 

Kursa apstiprinājuma datums 06.12.2006 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Valodu centrs 

  

Kursa autori 

Sociālo zinātĦu mağistrs sabiedrības vadībā, lekt. Karmena Beėere 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis ir attīstīt studentu angĜu valodas prasmes finanšu jomā. Kursa gaitā studenti gūst ieskatu 
naudas un banku rašanās vēsturē, to raksturojumā un funkcijās. Studenti apspriež un analizē dažādu 
finanšu institūciju darbību un svarīgākos ekonomikas indikatorus. Nodarbību gaitā apgūtās prasmes tiek 
papildinātas patstāvīgi lasot un gatavojot anotācijas par profesionālās literatūras tēm ām(3). Studentu 
zināšanas un prasmes tiek novērtētas ar pārbaudes darbiem (3) un eksāmenu. 

Rezultāti 

Kursa beigās studenti spēj:  
1.profesionāli pareizi angliski izrunāt, saklausīt un uzrakstīt skaitĜus, summas, simbolus un saīsinājumus 
finanšu jomā.  
2.izprast un angliski diskutēt par naudas, banku un citu finanšu institūciju darbību.  
3.sagatavot akadēmisku anotāciju par patstāvīgajā lasīšanā apgūtām profesionālās literatūras tēmām. 

Kursu apraksts-plāns 

1.Cipari, skaitĜi un summas - 8 stundas.  
2.Pārbaudes darbs - 2 stundas.  
3.Nauda - 10 stundas.  
4.Pārbaudes darbs - 2 stundas.  
5.Patstāvīgā lasīšana - 4 stundas.  
6.Banku darbība - 10 stundas.  
7.Finanšu institūcijas - 6 stundas.  
8.Pārbaudes darbs - 2 stundas.  
9.Patstāvīgā lasīšana - 4 stundas.  
10.Ekonomikas un finanšu rādītāji - 6 stundas.  
11.Finanses un ētika - 6 stundas.  
12.Patstāvīgā lasīšana - 4 stundas.  
13.Eksāmens  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1.aktīva līdzdalība nodarbībās - 30%  
2.pārbaudes darbi (3) - 30%  
3.patstāvīgā lasīšana (3) - 30%  
4.eksāmens - 10% 



 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1.Ian MacKenzie, Professional English in Use,  
Cambridge University Press, 2006  
2.Ian MacKenzie, Financial English  
Thompson and Heinle, 2002  
3.Bill Mascull, Business Vocabulary in Use  
Cambridge University Press, 2004  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1.Liz Greasby, Vocabulary for Banking & Finance,  
Peter Collin Publishing, 2001  
2.Ian MacKenzie, English for Business Studies  
Cambridge University Press, 2002  
3.K. Beėere, R. SvētiĦa, Understanding and  
Managing Business Finance, Riga, 2000  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1.The Economist  
2.www.cambridge.org /9780521616270  
3.www.mcelt.co.uk/skills  
4.www.heinle.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums AngĜu valoda finansēs II 

Kursa kods Valo2366 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišėā valodniecība 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

64 

Kursa apstiprinājuma datums 23.01.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Valodu centrs 

  

Kursa autori 

Sociālo zinātĦu mağistrs sabiedrības vadībā, lekt. Ruta SvētiĦa 
Sociālo zinātĦu mağistrs sabiedrības vadībā, lekt. Karmena Beėere 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis ir pilnveidot studentu angĜu valodas prasmes finanšu jomā un, finanšu institūciju un 
rezultātu prezentēšanā. Kursa gaitā studenti gūst informāciju un profesionāli apspriež komercdarbības 
formas, kapitāla veidus, finanšu dokumentāciju, kā arī uzĦēmuma rentabilitātes rādītājus, un nodokĜu 
veidus. Nodarbību gaitā apgūtās prasmes tiek papildinātas patstāvīgi lasot un gatavojot anotācijas par 
profesionālās literatūras tēmām (2). Kursa nobeiguma daĜā studenti apgūst prasmi prezentēt finanšu 
institūciju rādītājus. Studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas ar pārbaudes darbiem (2), un noslēguma 
eksāmenu- prezentāciju.  

Rezultāti 

Kursa beigās studenti spēj:  
•izprast un angliski diskutēt par komercdarbības formām, kapitāla veidiem, finanšu dokumentāciju un 
rezultātiem, nodokĜu veidiem;  
•sagatavot akadēmisku anotāciju par patstāvīgā lasīšanā apgūtām profesionālās literatūras tēmām;  
•sagatavot un publiski prezentēt finanšu institūcijas un finanšu rezultātus;  

Kursu apraksts-plāns 

1.Komercdarbības formas 6 stundas.  
2.Franšīze, kopuzĦēmumi 4 stundas.  
3.Pārbaudes darbs 2 stundas.  
4.Kapitāls 6 stundas.  
5.Patstāvīgā lasīšana 4 stundas.  
6.Finanšu dokumentācija 8 stundas.  
7.Rentabilitāte un bankrots 8 stundas.  
8.Pārbaudes darbs 2 stundas.  
9.NodokĜi 6 stundas.  
10.Patstāvīga lasīšana 4 stundas.  
11.Finanšu prezentācijas sagatavošana 10 stundas.  
12.Eksāmens- prezentācijas 4 stundas.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

•aktīva līdzdalība nodarbībās – 20%  
•pārbaudes darbi (2) – 20%  



 

 

•patstāvīgā lasīšana (2) – 20%  
•eksāmens- studentu prezentācija – 40%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1.Ian MacKenzie, Professional English in Use,  
Cambridge University Press, 2006  
2.Bill Mascull, Business Vocabulary in Use  
Cambridge University Press, 2004  
3.Mark Powell, Presenting in English  
Kompson and Heinle, 2005  
4.Marie McClinsky English for Banking in Higher Education Studies. First Published 2008 Garnet 
Publishing Ltd. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1.Neil Wood, Business and Commerce  
Oxford University Press, 2006  
2.Paul Enmerson, Business Builder  
MacMillan Heinemann, 2003  
3.David Cotton, Market Leader.  
4.Pearson Education Limited, 2002  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1.The Economist  
2.www.cambridge.org /9780521616270  
 
3.www.mcelt.co.uk/skills  
 
4.www.heinle.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Zinātniskā darba organizācija 

Kursa kods VadZ1016 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Vadībzinātne 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

16 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Vizma Niedrīte 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis – dot iespēju studentiem apgūt zinātniski pētnieciskā darba izstrādāšanas  
metodes un to izmantošanas prasmes un iemaĦas.  
Kursa uzdevumi:  
noskaidrot zināšanu un zinātniski pētnieciskā darba būtību un nepieciešamību mūsdienu sabiedrībā; apgūt 
pētniecisku tematu meklēšanas un izvēles metodiku un tās izmantošanas prasmi studiju pētniecisku darbu 
veidošanā; apgūt pētījuma metodikas sastādīšanas prasmes.  

Rezultāti 

Sekmīgu studiju rezultātā studenti apgūst zinātniski pētnieciskā darba organizācijas un izpildes svarīgākās 
metodes un to izmantošanas prasmes. Tā kā studiju pētnieciskie darbi ir arī kursa un bakalaura darbi, tad 
vienlaikus ir apgūtas prasmes šo darbu kvalitatīvai izstrādāšanai.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Zinātne un zinātniski pētnieciskais darbs 4  
2. Zinātniskā pētījuma galvenie posmi 6  
3. Pētījuma metodikas izstrādāšana 6  
4. Nepieciešamās informācijas iegūšana un ar to saistītie ētikas jautājumi 6  
5. Zinātniskā darba rezultātu noformēšana 6  
6. Zinātniskā pētījuma rezultātu aizstāvēšana (prezentācija) 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

• Aktīva piedalīšanās visās semināra nodarbībās - 20% vērtējuma.  
• Sekmīgi uzrakstīts viens kontroldarbs (20%) un sekmīgi nokārtots rakstveida pārbaudījums (60%)  
• Lekciju apmeklējums nav obligāts  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. U.Eko. „Kā uzrakstīt diplomdarbu”. JāĦa Rozes apgāds. 2006., 314 lpp.  
2. Garson, G.D. Guide to writing empirical papers, theses and dissertations. New York; Basel: Marcel 
Dekker, 2002. 350 p.  
3. Gibaldi, J. MLA handbook for research papers. New York: Modern Language Association of America, 
2003. 361 p.  
4. M.Saunders, Ph.Lewis, A.Thornhill. Research Methods for Business Students. Third edition. Pearson 
Education Limited, 2003.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 



 

 

1. R.Frajs. Radošas personības rokasgrāmata. Tulk. no angĜu val. R.: JāĦa Rozes apgāds, 2001. – 247 lpp.  
2. J.Vagins. Protiet domāt ăeniāli. Tulk. no krievu val. R.: „Vieda”, 2006. – 249 lpp.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Universitātes studiju noteikumi: http://www.lu.lv/jauna/studijas/stud_kartiba.html  
2. Ministru kabineta mājas lapa: http://www.mk.gov.lv  
3. Žurnāls „Kapitāls”.  
4. Avīze „Dienas Bizness”.  
5. Avīze „Zinātnes Vēstnesis”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Mikroekonomika 

Kursa kods EkonP040 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

32 

Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2004 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Roberts Škapars 

Priekšzināšanas 

Ekon2031, Matemātika ekonomistiem  

Ekvivalentais studiju kurss 

Ekon1854, Mikroekonomika   

Kursa anotācija 

Kursa mērėis ir dot Ekonomikas un vadības fakultātes profesionālās programmas studentiem zināšanas 
patērētāja un ražotāja motivācijā, saimniecisko lēmumu pieĦemšanas procesā, svarīgākās sakarības, 
terminus un parādīt šo lēmumu savstarpējo iedarbību un plānu koordināciju tirgū. Kursa uzdevums ir 
parādīt galvenos pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošos lielumus, to iedarbības daudzveidības 
raksturu un elastību, kā arī dažādus tirgus modeĜus, cenas veidošanās un peĜĦas maksimizācijas iespējas. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par patērētāju un ražotāju motivāciju, cenas veidošanās 
mehānismu tirgū un peĜĦas gūšanas iespējām un likumsakarībām tirgū.  
Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt dažādas parādības un procesus preču un pakalpojumu tirgos.  
Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziĜināti apgūt specifiskas tirgus formas un cenas veidošanās 
mehānismus un peĜĦas gūšanas nosacījumus tajos.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Ievads mikroekonomikā 4  
2. Mājsaimniecības preču pieprasījums 4  
3. PatēriĦa preču piedāvājums 4  
4. Pieprasījuma un piedāvājuma elastības 4  
5. Tirgus līdzsvars 4  
6. Mājsaimniecības patēriĦa teorija 8  
7. Mājsaimniecības patēriĦa teorija 6  
8. Izmaksu teorija 8  
9. Pilnīgas konkurences tirgus 8  
10. Monopola tirgus 8  
11. Monopolistiskās konkurences un oligopola tirgus 6  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  



 

 

semināru apmeklējums – obligāts + 3 starppārbaudījumi (60%) semināru laikā,  
referāts (10%),  
kursa pārbaudījums – eksāmens (30%).  
Pārbaudījums (rakstveida) – tests, atvērtie jautājumi un uzdevumi.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Škapars R. Mikroekonomika. Loăiskās shēmas. Rīga: Ekonomikas pētījumu un biznesa izglītības 
institūts, 2007., 380 lpp.  
2. Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J. Mikroekonomika. Rīga: Kamene, 2002.,132.lpp  
3. Libermanis G. Mikroekonomika. Rīga: Kamene, 2006., 158. – 165. lpp  
4. H.Varian. Intermediate Microeconomicks. 6 th.ed. , Norton W.W. & Co2003,728 p.  
5. Pindyck R. S., Rubinfeld D. L. Microeconomics. 6 ed – Prentice Hall, 2004. – 752 p.  
6. Škapars R.. Mikroekonomika. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004., 390 lpp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. U.Gods. Mikroekonomika. 2.d., Rīga,Turības mācību centrs 1998., 330 lpp.  
2. Škapars R.. Uzdevumi un testi mikroekonomikā. Apvienotais izdevums.-Rīga: Latvijas Universitāte , 
2004., 330 lpp.  
3. Pindyck Robert S., Suslow Valerie, Hamilton John. Microeconomics (Study Guide). Prentice Hall 
Professional Technical Reference, 2004.  
4. I.Revina, M.PeĜĦa, M.Gulbe, S.BāliĦa. Matemātika ekonomistiem, LU, 2003, 305 lpp.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. http://www.barnesandnoble.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Ievads tiesību zinātnē
Kursa kods JurZP003 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Lekciju stundu skaits 32 
Kursa apstiprinājuma datums 29.04.2008 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte 
  
Kursa autori 
Dr. Tiesību doktors, doc. Jānis Neimanis 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērķis ir ievadīt nejuridisko specialitāšu studentus tiesību zinātnē, noskaidrot 
tiesību būtību un tiesiskā regulējuma pamatfunkcijas, iepazīstināt ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem un sniegt ieskatu par vadošām tiesību nozarēm – cilvēktiesībām, 
konstitucionālajām tiesībām, administratīvajām tiesībām, krimināltiesībām, civiltiesībām un 
citām šobrīd aktuālajām tiesību sfērām.  

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par tiesību zinātnes būtību un priekšstatu par 
tiesību ideju evolūciju, tiesību funkcijām un tiesību lomu mūsdienās.  
Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt juridiskās parādības un procesus dažādās tiesību 
nozarēs.  
Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziļināti apgūt specifiskas tiesību nozares, piemēram, 
saimnieciskās tiesības.  

Kursu apraksts-plāns 
1. Tiesību izplatība. Tiesību būtība. Tiesību teksts un iztulkošana. 2  
2. Juridiskās profesijas. 2  
3. Tiesību normas 2  
4. Tiesību avoti un palīglīdzekļi 2  
5. Normatīvo aktu jaunrade 2  
6. Tiesību sistēma 2  
7. Publisko tiesību apskats. Cilvēktiesības. 2  
8. Konstitucionālās tiesības 2  
9. Administratīvās tiesības 2  
10. Krimināltiesības 2  
11. Privāttiesības: ģimenes, mantojuma tiesības 2  
12. Lietu, saistību tiesības 2  
13. Darba tiesības, komerctiesības 2  
14. Tiesu sistēma. 2  
15. Tiesvedības principi: civillietās, krimināllietās, darba strīdos, administratīvajās lietās . 
Konstitucionālā tiesvedība un starptautiskā tiesvedība 2  
16. Tiesību zinātne 2  
Prasības kredītpunktu iegūšanai



Lekciju apmeklējums obligāts  
Kursa pārbaudījums – eksāmens  
Pārbaudījums (rakstveida) – tests un kāzuss.  
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Cippeliuss R. Tiesību būtība. Rīga: LU, 2001.  
2. Briede J. Publiskās un privātās tiesības // Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. Rīga: TNA, 1999. 
3. Iļjanova D. Vispārīgie tiesību principi un to funkcionālā nozīme // Mūsdienu tiesību teorijas 
atziņas. Rīga: TNA, 1999.  
4. Jelāgins J. Normatīvo tiesību aktu hierarhija / Tiesību spogulis I. Rīga: Turība, 1999.  
5. Jelāgins J. Tiesību pamatavoti / Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. Rīga: TNA, 1999.  
6. Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Rīga: TNA, 2001.  
7. Krastiņš I. Tiesību sistēma, tās struktūra un tiesību normu klasifikācija. Tiesību sistēma un tās 
struktūra Latvijā // Tiesību būtība un forma – Rīga: 1998.  
8. Kusiņš G. Normatīvo aktu jaunrade // Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. Rīga: TNA, 1999.  
9. Latvijas Republikas Satversme: LR likums // LR Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 
1994, Nr. 6.  
10. Meikališa Ā. Tiesu vara Latvijā. Rīga: Avots, 1997.  
11. Meikališa Ā. Prokuratūra Latvijā. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2002.  
12. Meļķisis E. Juridisko jēdzienu un normu abstraktums kā tiesību sistēmu vienojošs elements // 
Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. – Rīga: TNA, 1999.  
13. Meļķisis E. Kontinentālās Eiropas tiesību loks Rietumu tiesībzinātnieku skatījumā / Tiesību 
spogulis I. Rīga: Turība, 1999.  
14. Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: 2004.  
15. Paine F. J. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības. 4. pārstr. izd. – Rīga: TNA, 2001.  
16. Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. Rīga, 1995.  
Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Rehfeldt B., Rehbinder M. Einfűhrung in die Rechtswissenschaft. Berlin: Walter de Gruyter, 
1973.  
2. Koller P. Theorie des Rechts. Eine Einfűhrung. Wien: BĻhlau, 1997.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Horns N. Ievads Tiesību zinātnē un tiesību filozofijā // Likums un Tiesības, 1. sēj., 1999, Nr.1 
un turpmākie Nr.  
2. Latvijas Universitātes studiju noteikumi: http://www.lu.lv/jauna/studijas/stud_kartiba.html  
 
3. Ministru kabineta mājas lapa: http://www.mk.gov.lv  
 
4. Saeimas mājas lapa: http://www.saeima.lv  
 
7. Satversmes tiesas mājas lapa: http://www.satv.tiesa.gov.lv  

 



 

 

Kursa nosaukums Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I  

Kursa kods Ekon1039 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 24.11.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Inta KrūmiĦa 

Ekvivalentais studiju kurss 

Ekon1030, Varbūtību teorija un matemātiskā 
statistika I  

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis ir iepazīstināt „Apdrošināšanas un finanšu” bakalauru studiju programmas studentus ar 
statistikas pamatiem, kuri ir īpaši nozīmīgi statistiskā modelēšanā un aktuāru darbā.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūst prasmi apkopot informāciju (datus) un to analizēt, prezentēt pētījuma 
rezultātus; izskaidrot varbūtību un to sadalījumu pamatkoncepcijas; definēt diskrētu un nepārtrauktu gadījuma 
lielumu sadalījumus un pielietot noteiktu uzdevumu risināšanā. Studenti spēj patstāvīgi izvēlēties analīzes 
uzdevumiem atbilstošas statistiskās metodes, prot tās realizēt uz datora un formulēt secinājumus. 

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1.Ievadlekcija 2  
2.Sadalījuma rindas un to grafiskie attēli 4  
3.Vidējie lielumi (centrālās tendences rādītāji)4  
4.Variācijas (datu izkliedes) rādītāji 4  
5.Varbūtību pamatjēdzieni un darbības ar varbūtībām 10  
6.Gadījuma lielumi un to varbūtību sadalījumi, sadalījuma funkcija, sagaidāmie lielumi (matemātiskā cerība), 
dispersija, momenti, sagaidāmo lielumu un varbūtību aprēėināšana atbilstoši sadalījumam 8  
Kopā 32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
semināri - 2 starp pārbaudījumi (20%) semināru laikā,  
praktiskās nodarbības datorklasē – (20%),  
patstāvīgais darbs – (10%),  
kursa pārbaudījums – eksāmens (50%). Pārbaudījums (rakstveida) – tests un uzdevumi.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1.Arhipova I. un BāliĦa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. 1. Datorzinību Centrs, 1999.  
2.Arhipova I., BāliĦa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft EXCEL Datorzinību Centrs, 2003  
3.Л. Гринглаз, Я. Копитов. Математическая статистика с примерами решения задач на компютере. Рига, 
1999.  
4.В. Я. Гмурман. Теория вероятностей и математическая статистика. Москва. Высшая школа, 2000.  
5.KrastiĦš O. un CiemiĦa I., 2003. Statistika. Mācību grāmata augstskolām. Rīga: CSP, 2003.  
6.I. Revina. Ekonometrija. Rīga, 2002.  
7.Vasermanis E., Šėiltere D. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Rīga, 2003  



 

 

8.James T. McClave, P.George Benson. Statistics for Business and Economics. New York, Toronto, 2003  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1.Goša Z. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: LU, 2003.  
2.Л. Гринглаз, Я. Копитов. Математическая статистика с примерами решения задач на компютере. Рига, 
2002.  
3.W.Mendenhall, R.J. Beaver. Introduction to probability and statistics. USA  
Boston, 1991  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1.Journal of the Royal Statistical Society. Ser.A: Statistics in society  
2.Journal of the Royal Statistical Society. Ser.B: Statistical methodology  
3.Journal of the Royal Statistical Society. Ser.C: Applied statistics  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Varbūtību teorija un matemātiskā statistika II  

Kursa kods Ekon2079 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32 

Kursa apstiprinājuma datums 24.11.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Inta KrūmiĦa 

Priekšzināšanas 

Ekon1030, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I  

Ekvivalentais studiju kurss 

Ekon1031, Varbūtību teorija un matemātiskā 
statistika II 

 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis ir turpināt iepazīstināt „Apdrošināšanas un finanšu” bakalauru studiju programmas studentus 
ar statistiskajām metodēm un to pielietošanu.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti prot novērtēt izlašu rādītājus, to atbilstību kopuma parametriem, veicot 
hipotēžu pārbaudi, aprēėināt ticamības intervālu viena kopuma vidējiem lielumiem un īpatsvariem, divu kopumu 
vidējo lielumu un īpatsvaru starpībai, veikt pamata neparametriskā hipotēzes pārbaudes. Studenti iegūst prasmi 
novērtēt datu atbilstību teorētiskajām prasībām; izskaidrot dispersiju analīzes pamatjēdzienus; lietot korelācijas un 
regresijas analīzi.  
Studenti spēj patstāvīgi izvēlēties analīzes uzdevumiem atbilstošas statistiskās metodes, prot tās realizēt uz datora, 
novērtēt iegūto rezultātu ticamības pakāpi un formulēt secinājumus.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Svarīgākie diskrētu un nepārtrauktu gadījuma lielumu varbūtību sadalījumi un to lietošana noteiktu uzdevumu 
risināšanā 10  
2. Lielā skaita likums 4  
3. Gadījumizlases, statistiskā slēdziena un izlašu sadalījumu pamatjēdzieni un izlašu sadalījumu lietošana 4  
4. Kopuma parametru vērtējums ar punktu un intervālu. Ticamības intervāla aprēėināšana, hipotēžu pārbaude 14  
5. Dispersiju analīze un tās lietošana 8  
6. Korelācijas un regresijas analīzes lietošana, vērtējot lineārās sakarības starp lielumiem 12  
7. Dinamikas rindas 8  
8. Indeksi 4  
Kopā 64  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
semināri – 2 starppārbaudījumi (20%),  
praktiskās nodarbības datorklasē – (20%),  
patstāvīgais darbs – (10%),  
kursa pārbaudījums – eksāmens (50%). Pārbaudījums (rakstveida) – tests un uzdevumi.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Arhipova I. un BāliĦa S..Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. 1. Datorzinību Centrs, 1999.  
2. Arhipova I., BāliĦa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. 2. Datorzinību Centrs, 2000.  



 

 

3. Arhipova I., BāliĦa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft EXCEL Datorzinību Centrs, 2003. 
4. Goša Z. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: LU, 2003.  
5. KrastiĦš O. Ekonometrija. Mācību grāmata augstskolām. Rīga: CSP, 2003.  
6. Л. Гринглаз, Я. Копитов. Математическая статистика с примерами решения задач на компютере. Рига, 
1999.  
7. В. Я. Гмурман. Теория вероятностей и математическая статистика. Москва. Высшая школа, 2000.  
8. KrastiĦš O. un CiemiĦa I., 2003. Statistika. Mācību grāmata augstskolām. Rīga: CSP, 2003.  
9. I. Revina. Ekonometrija. Rīga, 2002.  
10. Vasermanis E., Šėiltere D. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Rīga, 2003  
11. James T. McClave, P.George Benson. Statistics for Business and Economics. New York, Toronto, 2003  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. KrastiĦš O. Statistika un ekonometrija. Rīga. (CSP Informācijas centrs), 1998.  
2. Л. Гринглаз, Я. Копитов. Математическая статистика с примерами решения задач на компютере. Рига, 
2002.  
3. W.Mendenhall, R.J. Beaver. Introduction to probability and statistics. USA  
Boston, 1991  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Journal of the Royal Statistical Society. Ser.A: Statistics in society  
2. Journal of the Royal Statistical Society. Ser.B: Statistical methodology  
3. Journal of the Royal Statistical Society. Ser.C: Applied statistics  
4. LR Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas statistikas gadagrāmata. Rīga. (arī CD-ROM)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Makroekonomika* 

Kursa kods Ekon2069 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Makroekonomika 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

32 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Edgars Kasalis 

Priekšzināšanas 

EkonP040, Mikroekonomika 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis – sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas par galvenajiem 
makroekonomikas pamatjautājumiem, makroekonomiskajām kopsakarībām un ekonomikas regulēšanas 
instrumentiem, to iespējamo ietekmi uz ekonomisko situāciju un paredzamos blakus efektus, tādejādi 
attīstot un veicinot studentu ekonomisko domāšanu. Kursa ietvaros studenti veic un prezentē pastāvīgu 
pētījumu par uzdotu makroekonomisku tēmu.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par makroekonomiskām kopsakarībām un ekonomikas 
sektoru un tirgu vietu un lomu kopējā tautsaimniecības sistēmā. Studenti spēj formalizēt un izvērtēt 
dažādus ekonomiskos procesus, izmantojot dažādus ekonomiskos modeĜus un to grafisko interpretāciju, 
kā arī iegūst vispārēju priekšstatu par valsts makroekonomisko politiku un tās īstenošanas instrumentāriju. 
Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt valstī notiekošos ekonomiskos procesus.  
Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziĜināti apgūt specifiskas ekonomiskas zinātĦu nozares, piemēram, 
ekonomikas politiku, starptautisko ekonomiku.  
 

Kursu apraksts-plāns 

1. Makroekonomikas problēmas un jautājumi. 4  
2. Ekonomikas sektori, to mijiedarbība tirgos 4  
3. Makroekonomiskās aktivitātes mērīšana, biznesa cikli 4  
4. Nodarbinātība un cenu līmeĦa dinamika. 6  
5. Kopējais pieprasījums un piedāvājums, to saistība ar biznesa cikla fāzēm. 6  
6. PatēriĦš un uzkrājumi, to ietekme uz ekonomikas procesiem. 6  
7. Līdzsvars ekonomikā, multiplikators. 4  
Starpeksāmens 2  
8. Naudas un kapitāla tirgus, tā līdzsvars. 6  
9. Banku sistēma un monetārā politika. 4  
10. Saiknes starp naudas un preču tirgiem. Jaukta fiskālā – monetārā politika. 6  
11. IS-LM modelis, tā ekonomiskā interpretācija. 10  
12. Latvijas makroekonomiskais raksturojums un stratēăiskā attīstība 2  



 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
semināru apmeklējums – obligāts + 1 starpeksāmens (50%),  
kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).  
Pārbaudījums (rakstveida) – problēmu situācijas un nosacīti uzdevumi atbilstoši kursa programmai  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Dornbusch R., Fischer S., Macroeconomics., McGraw-Hill, Inc., NY, 2001.  
2. Gods U., Makroekonomika., Turība, Rīga, 2002.  
3. Kassalis E., Makroekonomika., LU, Rīga, 2003.  
4. Lībermanis G., Makroekonomika: teorija un Latvijas attīstības problēmas, SIA Kamene, Rīga, 1998.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Latvijas ekonomikas pērstrukturizācijas problēmas jaunās ekonomikas apstākĜos., LU Akadēmiskais 
apgāds, Rīga, 2005.  
2. Mankiw N.G., Macroeconomics., Worth Publischer, NY, 2002.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Bankas ceturkšĦu un gada biĜeteni.  
2. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.,” ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību”., Rīga. 
(periodisks izdevums reizi pusgadā).  
3. Žurnāls „Kapitāls” (periodisks izdevums reizi mēnesī).  
4. Latvijas Bankas mājas lapa: http://bank.gov.lv  
5. Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa: http://www.csb.gov.lv  
6 . Latvijas Finanšu ministrijas mājas lapa: http://www.fm.gov.lv  
7. Latvijas Ekonomikas ministrijas mājas lapa: : http://www.em.gov.lv  
8. Latvijas Universitātes studiju noteikumi: http://www.lu.lv/jauna/studijas/stud_kartiba.html  
9. Ministru kabineta mājas lapa: http://www.mk.gov.lv  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums UzĦēmējdarbības informātika 

Kursa kods VadZ1014 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare UzĦēmējdarbības vadība 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

32 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Uldis Rozevskis 
Biznesa vadības mağistra grāds, lekt. Kārlis PraudiĦš 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar datoru uzbūvi, funkcionēšanu, sniegt zināšanas par 
svarīgāko biroja programmu izmantošanas iespējām uzĦēmējdarbībā, informēt par jaunākajiem 
virzieniem informācijas tehnoloăiju izmantošanā un veidot iemaĦas datu meklēšanai, iegūšanai, vākšanai, 
saglabāšanai, analīzei, atspoguĜošanai, prezentācijai, kuras būtu noderīgas praktiskajā un profesionālajā 
darbībā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par informācijas tehnoloăiju izmantošanas iespējām un 
praktiskas iemaĦas to lietošanā ikdienas darbā vācot, analizējot un prezentējot datus, projektus.  
Studenti spēj patstāvīgi meklēt un iegūt analīzei nepieciešamos datus, izmantot dažādas datorizētas datu 
analīzes paĦēmienus un metodes, atspoguĜot analīzes rezultātus un pasniegt tos lasītājiem un klausītājiem 
piemērotā un efektīgā veidā.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Darba stacijas un lietotāja programmatūra. 4  
2. Dokumentu noformēšanas iespējas. 4  
3. Aprēėinu veikšana elektroniskājās tabulās. 4  
4. Statistikas diagrammu veidošanas iespējas. 4  
5. Microsoft Excel funkcijas. 4  
6. Datu bāzes modelēšana ar Microsoft Excel. 4  
7. Šėērstabulu izmantošana datu agregācijai un analīzei. 4  
8. Datu bāzes. 2  
Starppārbaudījums  
9. Datu glabāšana tabulās. 6  
10. Vaicājumi – datu atlases, kārtošanas un aprēėinu veikšanas rīks. 4  
11. Aprēėinu un atlases kritēriju izteiksmes. 4  
12. Formas. 4  
13. Pārskati. 4  
14. Datu apstrādes vides realizācija. 4  
15. Organizatoriskās starta formas. 4  



 

 

16. Jaunas informācijas tehnoloăijas uzĦēmējdarbībā. 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
praktisko darbu apmeklējums un izpilde – obligāta (60%),  
stappārbaudījums (20%),  
kursa pārbaudījums – eksāmens (20%).  
Pārbaudījums (izpildāms uz datora) – tests un uzdevums.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. I. Dukulis. Apgūsim jauno EXCEL! Rīga, Turība, 2004.  
2. D.Murāne, I.Pāvilsone. Microsoft Word 2000... no A līdz Z. Rīga, Datorzinību Centrs, 2000.  
3. Nāgelis J. Microsoft Access 2000 ... no A līdz Z. Rīga, Datorzinību centrs, 2000. – 184 lpp.  
4. Михеева В. Д., Харитонова И. А., Microsoft Access 2003.СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 1072 с.  
5. Михеева В. Д., Харитонова И. А., Microsoft Access 2002.СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 1040 с.  
6. Джон Уокенбах. Excel 2003. Библия пользователя. М.: Диалектика, 2005.  
7. Microsoft Office System 2003. Шаг за шагом. Практ. Пособ./Пер. с англ.- М.: СП ЭКОМ, 2004.-
992 с.  
8. John Walkenbach. Excel 2003 Bible. Wiley Publishing, Inc., 2003.  
9. Microsoft Office Online mājas lapa: http://office.microsoft.com/lv-lv/default.aspx  
10. Microsoft Office Online- Microsot Office Access 2003 http://office.microsoft.com/en-
us/access/FX100646921033.aspx  
11. Microsoft Office Online - Microsot Office Word 2003 - http://office.microsoft.com/en-
us/word/FX100649261033.aspx?CTT=96&Origin=CL100636481033  
12. Microsoft Office Online – Microsot Office Excel 2003 - http://office.microsoft.com/en-
us/excel/FX100646961033.aspx?CTT=96&Origin=CL100570551033  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Finanšu sistēma 

Kursa kods Ekon1032 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

16 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Veronika Bikse 

Priekšzināšanas 

Ekon2069, Makroekonomika* 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis - dod iespēju studentiem apgūt finanšu sistēmas teorētiskos aspektus, tās funkcionēšanas 
pamatprincipus. Studiju kursa uzdevumi: aplūkot finanšu būtību, funkcijas un nozīmi naudas līdzekĜu 
pārvaldīšanā; noskaidrot finanšu plūsmas vienkāršoto modeli: finanšu tirgu (naudas, kapitāla un valūtas 
tirgu), instrumentus, ekonomikas subjektus, kas pieĦem lēmumus naudas un finanšu jomā, starpniekus un 
galvenās finanšu institūcijas; iesaistīt studentus kādas noteiktas naudas un finanšu problēmas izpētē, lai 
labāk izprastu teoriju saistībā ar tautsaimniecībā notiekošajiem procesiem finanšu jomā, nacionālā un 
globālā finanšu tirgus regulēšanas problēmām un iespējām.  

Rezultāti 

Pēc kursa apguves studenti iegūst zināšanas un izpratni par to kādā veidā cilvēki pārvalda ierobežoto 
naudas resursu izmantošanu un iegūšanu noteiktā laika periodā; prasmes izvērtēt kā veidojas attiecības 
starp ekonomikas subjektiem, konkrētu lēmumu pieĦemšanā naudas un finanšu jomā, kas tiek īstenotas 
noteiktas finanšu sistēmas ietvaros. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Ievads finanšu teorijā 4  
2. Finanšu kapitāla veidošanās un izlietošana 4  
3.Finanšu sistēma. Vienkāršots finanšu plūsmas modelis 4  
4. Finanšu tirgus. Finanšu instrumenti 4  
5. Ekonomikas subjekti. Finanšu starpnieki 4  
6. Finanšu politika, tās instrumenti. Finanšu tirgus regulēšana 4  
7. Finanšu sistēma ES valstīs 4  
8. Latvijas finanšu sistēma. Finanšu un kapitāla tirgus komisija 4  
Gala pārbaudījums  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Studiju kursa apgūšanas gaitā vēlams apmeklēt lekcijas, studentiem ir jāapmeklē semināru nodarbības, 
jāveic patstāvīgais darbs, jāsagatavo un jāuzraksta par kādu naudas un finanšu problēmu uzdotais mājas 
darbs, tas tiek publiski aizstāvēts un vērtēts ar atzīmi, jānokārto gala pārbaudījums. Gala vērtējumu veido: 
1) aktivitāte nodarbībās – 20%,  
2) patstāvīgā darba vērtējums – 30%,  



 

 

3) gala pārbaudījums – 50%.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Kutuzova O. Finanses un kredīts – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004, 152.lpp.  
2. Howells P. Bain K. The Economics of Money, Banking and Finance. A Eurpean Text. – Prentice Hall, 
2005, 602 P.  
3. Bodie. Z., Merton R.K. Finance. Prentice Hall. New Jersey. 2000.-584 P.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Davidson P. Financial Markets, Money and the Real World. Edward Edgar publishing. 2003. -288 P.  
2. Keown A. // Foundation of Finance. Prentice Hall, 2006, 466 P.  
3. Finance and Development. Edited by Christopher J. 2006 - 464 P.  
4. Tobin J. World Finance and Economic Stability. Edward Edgar publishing, 2005-264P.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. LR Ekonomikas Ministrijas „ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību”. http//www.em.gov.lv  
2. Latvijas Bankas publikācijas: LB BiĜetens Averss un reverss. Gada pārskati u.c. http//www.bank.gov.lv 
3. http//www.likumi.lv  
4. LR Centrālās statistikas mājas lapa: http//www.csb.gov.lv  
5. LR Finanšu ministrijas biĜeteni. http//www.fm.gov.lv  
6. Journal of Economics and Finance  
7. Journal of Financial Markets  
8. Journal of Banking and Finance  
9. Journal of International Money and Finance  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Apdrošināšanas teorija 

Kursa kods Ekon2054 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

10 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Ekonomikas mağistra grāds, lekt. Larisa Bule 

Priekšzināšanas 

Ekon2069, Makroekonomika* 
EkonP040, Mikroekonomika 

Ekvivalentais studiju kurss 

EkonP011, Apdrošināšana   

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis ir ievadīt studentus apdrošināšanas zinātnē, noskaidrot apdrošināšanas būtību un 
pamatfunkcijas, iepazīstināt ar apdrošināšanas terminoloăiju un sniegt ieskatu par apdrošināšanas 
nozarēm, apakšnozarēm un veidiem, apdrošināšana tirgus dalībniekiem un to darbības pamatprincipiem.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par apdrošināšanas teoriju un priekšstatu par 
apdrošināšanas sociālekonomisko nozīmi.  
Sekmīga kursa apguve nodrošina pamatzināšanas specifisko apdrošināšanas kursu apgūšanai, piemēram, 
risku un veselības apdrošināšana vai dzīvības apdrošināšana.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Riska būtība, tā vērtēšanas teorijas un menedžments 4  
2. Apdrošināšanas sociālekonomiskā nozīme 2  
3. Apdrošināšanas terminoloăija 2  
4. Apdrošināšanas tirgus dalībnieki 4  
5. Starppārbaudījums 2  
6. Apdrošināšana pret zaudējumiem un bojājumiem 6  
7. Personu apdrošināšana 2  
8. Atbildības apdrošināšana 4  
9. Pārapdrošināšanas būtība un veidi 4  
10. Starppārbaudījums 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
semināru apmeklējums – obligāts + 2 starppārbaudījumi (40%),  
kursa pārbaudījums – eksāmens (60%).  



 

 

Pārbaudījums (rakstveida) – tests.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1.Blends D. Apdrošināšana: pamatprincipi un prakse.- R.: LVS- klubs SIA, 1995.- 394 lpp.  
2. Rubanovskis A. Apdrošināšana: principi, teorija, plānošanas problēmas. Rīga, EKA, 2003., 201 lpp.  
3. SūniĦa-Markēviča K. Apdrošināšana. - Rīga : Junior Achievement-Latvija, 2003. - 143 lpp.  
4. Baranoff Etti G. Risk Management and Insurance.- Wiley, 2003.- 672p..  
5. Dionne G. Handbook of Insurance (Huebner International Series on Risk, Insurance and Economic 
Security).- Springer, 2001.- 1008p.  
6. Dorfman Mark S. Introduction to Risk Management and Insurance (7th Edition).- Prentice Hall, 2001.- 
608p.  
7. Rejda George E. Principles of Risk Management and Insurance (8th Edition).- Addison Wesley, 2002.- 
704 pages  
8. Skipper Harold D. Principles of Risk in Insurance.- McGraw-Hill Companies, 2007.-768p.  
9. Vaughan Emmett J., Vaughan Therese M. Essentials of Risk Management and Insurance.- Wiley, 
2002.- 656p.  
10. Paine C. Reinsurance.- Lessons Professional Publishing, 2006.- 302p.  
11. Пфайффер К. Введение в перестрахование. - М.: Анкил, 2000.- 155c.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Cummins David J., Venard B. Handbook of International Insurance: Between Global Dynamics and 
Local Contingencies (Huebner International Series on Risk, Insurance and Economic Security).- Springer, 
2007.-1000p.  
2. Martin F. The History of Lloyd's and of Marine Insurance in Great Britain.- Lawbook Exchange, 
2004.- 436p.  
3. Plunkett Jack W. Plunkett's Insurance Industry Almanac 2007: Insurance Industry Market Research, 
Statistics, Trends & Leading Companies.- Plunkett Research, Ltd., 2006.- 445p.  
4. Life Insurance Today.- Kaplan Publishing, 2000.- 44p.  
5. Trieschmann James S., Hoyt R., SommerD. Risk Management and Insurance.- South-Western College 
Pub, 2004.- 604p.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. "Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums" ("LV", 188/189 (1249/1250), 30.06.1998.) 
[spēkā ar 01.09.1998.]  
2. Likums "Par apdrošināšanas līgumu" ("LV", 188/189 (1249/1250), 30.06.1998.) [spēkā ar 01.09.1998.] 
3. Dienas Bizness  
4. Страховое дело  
5. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapa: http://www.fk.lv  
6. Latvijas Apdrošinātāju asociācijas mājaslapa: http://www.laa.lv  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Globālās finanses 

Kursa kods Ekon1028 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

10 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, doc. Ramona Rupeika-Apoga 
Dr. Ekonomikas doktors, asist. Irina Solovjova 

Priekšzināšanas 

Ekon2069, Makroekonomika* 
EkonP040, Mikroekonomika 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis un uzdevumi ir izpētīt pasaulēs ekonomikas attīstību, finanšu tirgus globalizāciju un 
saistītas ar tām problēmas. Kā arī analizēt valūtu kursu noteikšanu un attīstības dinamiku, valūtas 
politikas un maksājumu bilances nozīmi.  
Svarīgs kursa uzdevums ir ne vien faktu, teoriju un formālu metožu apraksts, bet arī starptautiskās 
darbības pamatproblēmu analīze, informējot par norisēm Latvijā un pasaulē.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst teorētisku pamatu starpvalstu finanšu darījumu izpratnei, kā arī 
starptautiskās vides izmaiĦu ietekmju paredzēšanai un attiecīgu rīcības variantu izstrādei.  
Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt faktorus, kas ietekme valūtas kursa izmaiĦas un prognozēt 
valūtas kursu nākotnē.  
Sekmīga kursa apguve dod iespēju studentiem orientēties finansu globalizācijas procesos un spēt 
izvairīties no riskiem, saistītiem ar starptautisko darbību  

Kursu apraksts-plāns 

1. Ekonomiskas attiecības nacionālajos, starptautiskajos un pasaules finanšu tirgos. Starptautiskā 
apdrošināšana un pārapdrošināšana. L-2  
2. Starptautiskā valūtas sistēma un tās attīstība (Zelta Standarts, Brettonvudsas valūtas sistēma, Jamaikas 
valūtas sistēma, Eiropas Savienība); L –4  
S- 2  
3. Valūtas kursu veidi un valūtas kursu ietekmējošie faktori:  
valūtu kurss, to veidi;  
valūtu kotēšana;  
valūtas kursu režīmi;  
valūtas kursa prognozēšanas iespējas (fundamentālās un tehniskas analīzes paĦēmieni); L – 6  
S-4  
4. Maksājumu bilance:  



 

 

MB definīcija;  
MB statistika;  
MB veidošana un struktūra L –2  
5. Valūtu tirgus operācijas:  
Spot darījumi;  
Forward darījumi;  
Futures darījumi  
SWAP darījumi;  
Iespēju līgumi (opcijas) L-6  
S - 4  
6. Starptautiskās organizācijas:  
SO struktūra;  
Starptautiskās finanšu organizācijas:  
SVF;  
Pasaules Bankas grupa;  
ERAB. L –2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts, semināru apmeklējums ir obligāts + 2 kontroldarbi (60%), kursa 
pārbaudījums – eksāmens (40%). 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Rupeika-Apoga R. Valūtas tirgus un valūtas darījumi. – R., 2003.  
2. Rupeika-Apoga R. Tirdzniecība ar valūtu kā uzĦēmējdarbības veids.- Rīga, 2006.  
3. Madura J. International Financial management. – South-Western College Publishing, 2000  
4. Shapiro A. Multinational financial management. – 1999  
5. Yu L., Wang S. and Keung K. Foreign-exchange-rate Forecasting with Artificial Neural Networks 
(International Series in Operations Research & Management Science). - Springer-Verlag New York Inc, 
2007  
6. Ozga S.A. The Rate of Exchange and the Terms of Trade. – Aldine Transaction, 2007  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Tomann H. Monetary Integration in Europe (Studies in Economic Transition).- Palgrave Macmillan, 
2007  
2. Robert M. Stern Balance of Payments: Theory and Economic Policy.- AldineTransaction; New Ed 
edition, 2007  
3. Суэтин А.А. Международные валютно-финансовые отношения. – М.. 2004  
4. Давыдов В.Г. Монетарные системы и обменные курсы валют. – JāĦa Rozes apgāds, 2004  
5. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. – М., 2003  
6. Rubanovskis A Starptautiskā ekonomika: valūtas tirgus. Mācību līdzeklis, EKA, 2004.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Bāzeles komitejas mājas lapa www.bis.org  
2. Straptautiskā Valūtas Fonda mājas lapa www.imf.com  
3. Latvijas finanšu portāls www.financenet.lv  
4. International Journal of Economics and Business  
 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Publiskās finanses* 

Kursa kods Ekon2063 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

16 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Lūcija Kavale 

Priekšzināšanas 

Ekon2069, Makroekonomika* 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis ir izskaidrot publisko finanšu būtību un saturu, kā arī funkcijas un lomu valsts 
publiskajā pārvaldē un tautsaimniecības attīstībā. Analizēt valsts budžeta veidošanas, apstiprināšanas un 
izpildes procesus un to ietekmi uz iedzīvotāju labklājību. Pētīt budžeta deficīta un valsts parāda saistību ar 
ekonomikas attīstību. Iepazīstināt studentus ar valsts budžeta ieĦēmumiem un izdevumiem un to 
veidošanas principiem. Apskatīt pašvaldību budžeta mehānismu kā īpašu publisko finanšu sektoru. 

Rezultāti 

Kursa apgūšanas rezultātā studenti iegūst izpratni par valsts finanšu būtību un darbības mehānismu, kā arī 
priekšstatu par publisko finanšu ietekmi uz tautsaimniecību un iedzīvotāju labklājību, kā arī saistību ar 
citām finanšu zinātĦu nozarēm. Studenti apgūst pamatiemaĦas patstāvīgi veidot budžetu, kā arī vērtēt 
valsts politiku publisko finanšu jomā: valsts nodokĜu politikā, valsts izdevumu politikā, kā arī budžeta 
izpildē.  
Kursa apguve dod iespēju sekmīgāk apgūt citus programmas priekšmetus un izskaidrot to kopsakarības.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Publisko finanšu būtība un saturs. L1  
2. Valsts budžeta būtība, funkcijas. L1  
3. Budžeta sistēma. L2+P2=4  
4. Budžeta process. L1+P3=4  
5. Budžeta deficīts un valsts parāds. L2  
6. Budžeta ieĦēmumu struktūra. L1  
7. Valsts budžeta izdevumu struktūra un klasifikācija. L1+P4=5  
8. Subsīdiju būtība un veidi. L1  
9. Izglītības izdevumu finansēšana. L2  
10. Veselības aprūpes un sociālo izdevumu finansēšana. L2+P5=7  
11. Pašvaldību budžetu veidošana un izlietošana. L2+P2=4  
Kopā L16+P16=32  
L-lekcijas  
P-prakt.nod.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 



 

 

Lekciju materiāla apgūšana un 3 regulāro starppārbaudījumu nokārtošana (50%).  
Semināru un praktisko nodarbību apmeklēšana un 3 starppārbaudījumu izpilde (30%).  
Grupu prezentācija par izvēlētu tēmu 20%  
Eksāmena nokārtošana (rakstiski).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Budžeta reformas. Valsts budžeta veidošanas attīstības tendences Latvijā un pasaulē. Valsts 
Kanceleja.2003.  
2. Rešina.G.Latvijas Republikas budžets: vakar, šodien, rīt. Rīga.2003.  
3. Public Finance. Harvey S.Rosen,2000.  
4. Managing Public Expenditure. A Reference Book for Transition Countries.  
Edited by Richard Allen and Daniel Tommasi.2001.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Public Finance and Public Policy. Hillman A.2003.  
2. Strategic Public Finance.Stephen J.Bailey. 2004.  
3. Atsevišėu Latvijas nodokĜu prakses skaidrojumi.O.Lukašina.2003  
4. Бюджет и бюджетная деятельность в Латвийской республике. Г.Решена.2007.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls „Kapitāls”  
2. Finanšu ministrijas mājas lapa: http://www.fm.gov.lv  
3. Valsts IeĦēmumu dienesta mājas lapa: http://www.vid.gov.lv  
4. Saeimas mājas lapa: http://www.saeima.lv  
5. Žurnāls „Latvijas Ekonomists”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Lēmuma pieĦemšana un riska teorija 

Kursa kods Ekon3062 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Ekonometrija 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

12 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Matemātikas doktors, prof. Ismena Revina 

Priekšzināšanas 

Ekon1030, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I  
Ekon1031, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika II 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis ir dot studentiem zināšanas par lēmuma pieĦemšanas problēmām nenoteiktības apstākĜos, 
vērtspapīra portfeĜa veidošanas pamatprincipiem un tā ienesīguma un riska noteikšanu. Kursā studenti tiks 
iepazīstināti ar riska jēdzienu, tā dažādiem veidiem, dažādām lēmumu pieĦemšanas stratēăijām 
nenoteiktības apstākĜos, vērtspapīru portfeĜa veidošanas iespējām, tā ienesīguma un riska noteikšanu, kā 
arī šo rādītāju noteikšana ar tirgus un CAPM modeĜu palīdzību. 

Rezultāti 

Studenti būs kompetenti atšėirt dažādus riskus, izveidot ieguvumu tabulu nenoteiktības apstākĜos, noteikt 
dažādas stratēăijas un pieĦemt labvēlīgāko lēmumu esošai nenoteiktībai, veidot vērtspapīru portfeĜus, 
izmantojot Markoviča fundamentālo pieeju tā veidošanai, kā arī zinās teorētiskos un praktiskos aspektus 
portfeĜa ienesīguma un riska noteikšanai. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Riska jēdziens. Riska pamatveidi.  
2. Lēmuma pieĦemšana nenoteiktības apstākĜos. Dažādu stratēăiju veidi.  
3. Jūtīguma analīze. Maksimālo ienākumu un minimālā riska stratēăijas.  
4. Vērtspapīru portfelis, tā veidi. Diversifikācija.  
5. Markoviča pieeja portfeĜa veidošanā.  
6. PortfeĜa ienesīguma un riska noteikšana.  
7. Tirgus modelis.  
8. CAPM modelis. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Studenta darbs tiek novērtēts semestra beigās ar teorijas testu (20%) un praktisko uzdevumu testu (70%). 
Studenta individuālais referāts par kursa vielu (10%). 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. A.S. Šapkins Ekonomičeskiji i finansoviji riski, M, 2005  
2. F.Šarp Dž. Aleksander Dž. Beili Investicii, M  



 

 

3 C.F.Lee Advances in investment analysis and portfolio management,JAI,2001.  
4 J.P.Bouchaud, M.Potters Theory of financial risks. Cambridge University Press, 2001  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. H. Dīderihs UzĦēmuma ekonomika, R, 2002  
2. J. Ingram J. Monk Statistic for Business and Economics HBJ, 1989  
3. E. Bodi,A.Keins,A.Markuss. Principi investicij, M,2002  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. RISK Menedžment segodĦa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Stratēăiskā vadība* 

Kursa kods VadZ2020 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Vadībzinātne 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

14 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Vadzinību mağistra grāds, lekt. Gundars BērziĦš 

Priekšzināšanas 

Ekon2069, Makroekonomika* 
EkonP040, Mikroekonomika 

Ekvivalentais studiju kurss 

VadZ2025, Stratēăiskā vadīšana  

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis – dot iespēju studentiem apgūt vadības teoriju un tās svarīgāko atziĦu izmantošanas 
prasmes organizāciju stratēăiskās vadībā.  
Kursa uzdevumi:  
Izprast organizācijas uzbūvi un būtību. Izpētīt organizētu sistēmu darbības un vadības principus un 
metodes; noskaidrot stratēăiskās vadības mērėus, uzdevumus un saturu; novērtēt stratēăiskās plānošanas 
vietu stratēăiskajā vadībā un noskaidrot tās saturu; apgūt stratēăisko pārmaiĦu vadīšanas metožu un 
paĦēmienu prasmes un iemaĦas.  

Rezultāti 

Sekmīgu studiju rezultātā studenti apgūst prasmes analizēt, raksturot un vērtēt stratēăiskās procesus 
organizācijā un izstrādāt stratēăiskās vadīšanas sistēmu pilnveidošanas prasmes un pasākumus. Veidot 
organizācijas mērėus sistēmu. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Vadības būtība un attīstība 4  
2. Vadīšanas funkcijas, to saturs 4  
3. Stratēăiskās vadības saturs un īpatnības 4  
4. Organizācijas mērėu būtība un izvirzīšanas principi 4  
5. Organizācijas misija, vīzija, eksistences iemesls, vērtības 6  
6. Stratēăiskie līmeĦi: Korporatīvā, biznesa, funkcionālās stratēăijas 4  
7. Stratēăiskās informācijas ieguve un analīze 6  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

• Aktīva piedalīšanās visās semināra nodarbībās  
• Sekmīgi uzrakstīts viens kontroldarbs un sekmīgi nokārtots rakstveida pārbaudījums  
• Lekciju apmeklējums nav obligāts  



 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Michael A. Hilt, R.Duane Irland, Robert E. Hoskisson “Strategic management: competitiveness and 
globalization” 4 edition izd. South-Western college publishing, 2001  
2. Richard L. Daft “Management” 5 edition. izd. The Dryden Pres 2000  
3. W. Chan Kim, R. Mauborgne „Blue Ocean Strategy” Harvard Business School Press 2005, 238 lpp.  
4. M.Saunders, Ph.Lewis, A.Thornhill. Research Methods for Business Students. Third edition. Pearson 
Education Limited, 2003.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Kjells Gunnars Hofs „Biznesa Ekonomika” Jāna Rozes Apgāds, 2002, 559 lpp.  
2. H. Diderihs „UzĦēmumu Ekonomika „ apgāds Zinātne, 2000, 515 lpp.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls „Kapitāls”.  
2. Avīze „Dienas Bizness”.  
3. Avīze „Zinātnes Vēstnesis”  
4. Žurnāls „The Economist”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Finanšu instrumentu tirgus 

Kursa kods Ekon1026 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

16 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Ekonomikas mağistra grāds, lekt. Vineta ŠĦepste 

Ekvivalentais studiju kurss 

EkonP127, Vērtspapīru tirgus   

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis ir nodrošināt iespēju apgūt finanšu instrumentu būtību un to tirgus darbību, 
iepazīstinot ar tirgus darbības īpatnībām Latvijā un pasaulē. Studiju kursā tika apskatīti jautājumi par 
sākotnējā un otrreizējā tirgus darbību, pievēršot uzmanību biržas, depozitārija un citu tirgus dalībnieku 
darbībai. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par finanšu instrumentu tirgū notiekošajiem procesiem 
un likumsakarībām, tirgus dalībnieku veicamajām funkcijām.  
Studenti spēj patstāvīgi analizēt tirgus darbību un prognozēt tā virzību, pamatojot to ar veiktajiem 
aprēėiniem.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Finanšu instrumentu tirgus būtība, veidi, funkcijas 2  
2. Finanšu instrumentu veidi, to īpatnības 2  
3. Parāda vērtspapīri 2  
4. Akcijas 2  
5. Opcijas u.c. atvasinātie instrumenti 2  
6. Finanšu instrumentu tirgus uzraudzība 2  
7. Sākotnējā tirgus darbības pamatprincipi 2  
8. Otrreizējā tirgus būtība, veidi, īpatnības 2  
9. Fondu biržas darbības pamatprincipi 4  
10. Biržas indeksi 2  
11. Finanšu tirgus instrumentu uzskaite, glabāšana un norēėini 2  
12. Ieguldījumu pakalpojumi 2  
13. Finanšu instrumentu tirgus analīze un prognozēšana 4  
14. Ieguldītāju aizsardzība finanšu instrumentu tirgū 2  
15. KOPĀ 32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
semināru apmeklējums – obligāts + 2 starppārbaudījumi (40%),  



 

 

kursa pārbaudījums – eksāmens (60%).  
Pārbaudījums (rakstveida) – tests un uzdevumi.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Apsītis Ă. u.c. Vērtspapīru tirgus zinības. Rīga :Jumava, 2006, 222lpp  
2. Apsītis Ă. u.c. Vērtspapīru tirgus zinības. Rīga :Jumava, 2003, 211lpp  
3. Finanšu instrumentu tirgus likums : http://www.fk.lv  
4. RFB un LCD noteikumi : http://www.rfb.lv  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Bodie, Zvi Принципы инвестиций. Москва : Вильямс, 2002.  
2. Hartfelder, Michael Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг . Москва : 
Питер,2005  
3. Sharpe, William F. Investments. London:Prentice-Hall, 1999  
4. Developing the domestic government debt market : from diagnostics to reform implementation, 
Washington, D.C. : World Bank, c2007.,103pg.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. FKTK mājas lapa: http://www.fk.lv  
2. RFB mājas lapa : http://www.rfb.lv  
3. Dienas bizness  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Finanšu grāmatvedība  

Kursa kods Ekon2109 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32 

Kursa apstiprinājuma datums 03.12.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, doc. Svetlana Saksonova 

Priekšzināšanas 

Ekon1059, Mikroekonomika  

Kursa anotācija 

Kursa mērėis ir nodrošināt studentus, kā nākotnes apdrošināšanas sfēras darbiniekus, ar zināšanām finanšu 
grāmatvedības jomā saskaĦā ar starptautiskiem grāmatvedības standartiem un un LR likumdošanas aktiem: no 
grāmatvedības organizēšanas jautājumiem līdz uzĦēmuma gada pārskata sastādīšanai.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par finanšu grāmatvedības principiem, metodēm, iekārtojumu un 
organizāciju, varēs grāmatot saimnieciskas darbības operācijas, zinās prasības pret gada pārskata sastādīšanu, uz 
veikto grāmatojumu pamata sastādīt galvenos uzĦēmuma gada pārskata dokumentus - bilanci, peĜĦas vai 
zaudējumu aprēėinu un naudas plūsmas pārskatu.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Ievads 2  
2. Grāmatvedības dokumentācija un galvenie jēdzieni 2  
3. UzĦēmuma gada pārskats 4  
4. Grāmatvedības pamatprincipi 2  
5. Operācijas ar bilances kontiem, to iegrāmatošana 4  
6. IeĦēmumu un izdevumu iegrāmatošana 4  
7. Uzkrāto maksājumu iegrāmatošana 2  
8. Pievienotās vērtības nodokĜa uzskaite 4  
9. Praktiska nodarbība 2  
10. IlgtermiĦa ieguldījumu uzskaite 10  
11. Apgrozāmo līdzekĜu uzskaite 12  
12. Pašu kapitāla un uzkrājumu uzskaite 4  
13. Kreditoru uzskaite 6  
14. Gala uzdevums - uzĦēmuma gada pārskata sastādīšana 6  
Kopā 64  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
semināru un praktisko darbu apmeklējums – obligāts + 2 kontroldarbi (20%),  



 

 

kursa pārbaudījums- eksāmens (80%)  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. LR likums “ Par grāmatvedību”  
2. LR likums “Par uzĦēmumu gada pārskatiem”, citi likumdošanas in normatīvie akti  
3. Starptautiskie grāmatvedības standarti, International Accounting Standarts Commitee, 2001.  
4. Latvijas nacionālie grāmatvedības standarti  
5. I. Apsīte, UzĦēmuma gada pārskats, Rīga, Bilances bibliotēka, 2003.g.  
6. A. Ludborzš Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā, Rīga, 2003.g.  
7. J. Benze, Finanšu grāmatvedība. Rīga, „Grāmatvedis”,2005.g.  
8. M. Grebenko, Grāmatvedība 1. un 2. daĜa. Rīga, 2006.g .  
9. Fundamental Financial Accounting Concepts  
by Thomas P. Edmonds (Editor), Frances M. McNair, Edward E. Milam, Philip R. Olds, Cindy D. Edmonds, 
Nancy W. Schneider, Clair N. Sawyer, N.-Y., 2003.g.  
10. M. Januška, Grāmatvedības uzskaite praktiskajās situācijās, Rīga, Merkūrijs Lat SIA , 2006.g.  
11. Grāmatvedība un Revīzija, Rīga, LZRA Izglītības centrs, 2001.g.  
12. R. Grigorjeva, A. Jesemčika, I. Leibus, A. Svarinska, Grāmatvedības pamati, Rīga, Izglītības soĜi, 2008.g.  
13. J. Zaiceva, PalīglīdzekĜis uzĦēmuma gada pārskata sastadīšanai Rīga, 2005.g.  
14. Konsolidēto dada pārskatu sastādīšanas rokasgrāmata, Rīga, Finanšu ministrija, 2000.g.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Hingley Wilfred, Financial management, Oxford, 2000.g.  
2. J. Benjamin, S.D. Grossman, R.H. Strawser, Intermediate accounting, Allen and Becon, 2000.  
3. B. Nidlz, H. Andreson, D. Koduell, Principi buhgalterskogo učeta, Мoskva ,Finansi i statistika, 2000  
4. R. N. Antoniji, Osnovi buhgalterskogo učeta, Мoskva, Triada, 2001.  
5. R. Entoni, D. Ris, Učet – situaciji i primeri, Мoskva, Finansi i statistika, 2001.  
6. T. P. Karlin, A. R. Makmin Š, Analiz finansovi otčetov na osnove GAAP, M., Infra-M, 2001  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Ekonomists  
2. Žurnāls „Kapitāls”  
3. Žurnāls „Grāmatvedība un audīts”  
4. Bilance  
5. Latvijas vēstnesis  
6. International Journal of Economics and Business  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Finansu matemātika 

Kursa kods Ekon2057 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

32 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Signe BāliĦa 

Priekšzināšanas 

Ekon2031, Matemātika ekonomistiem  

Kursa anotācija 

Šī kursa mērėi ir: 1) iepazīstināt studentus ar finanšu un aktuāru rēėinu pamatjēdzieniem un metodēm; 2) 
izskaidrot, kā novērtēt uzkrājuma veidošanos, periodisko maksājumu lielumu, dažāda veida kredīta 
dzēšanas plānus, investīciju efektivitāti, dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas modeĜus; 3) semināru 
laikā palīdzēt izprast galvenās likumsakarības un interpretēt iegūtos rezultātus; 4) praktisko darbu laikā 
attīstīt iemaĦas veikt finansu aprēėinus, izmantojot Microsoft Excel līdzekĜus .  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst zināšanas par finanšu un aktuāru rēėiniem, kā arī apgūst 
praktiskas iemaĦas, kā to veikt . Studenti spēj patstāvīgi veikt dažādu naudas plūsmu analīzi, izmantojot 
elektroniskās tabulas Microsoft Excel, kā arī spēj interpretēt iegūtos rezultātus. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Finanšu matemātikas pamatjēdzieni 2  
2. Vienkāršie procenti un vienkāršais diskonts 4  
3. Saliktie procenti un saliktais diskonts 6  
4. Maksājumu plūsmu analīze: ekvivalences princips 4  
5. Maksājumu plūsmu analīze: periodiskie maksājumi 4  
6. Investīciju efektivitātes novērtēšana 6  
7. Inflācija 2  
8. Akcijas un obligācijas 4  
9. Nedzīvības apdrošināšana: kolektīvā riska modeĜi 2  
10. Nedzīvības apdrošināšana: atlīdzības gadījumlieluma sadalījumi 6  
11. Nedzīvības apdrošināšana: atlīdzības lielums 4  
12. Dzīvības ilgums, tā varbūtība 4  
13. Dzīvības apdrošināšana 4  
14. Pensiju apdrošināšana 4  
15. Neto prēmija 4  
16. Neto prēmiju rezerves 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

2 kontroldarbi semināru laikā (20%);  



 

 

5 nelieli pārbaudes darbi lekcijās un/vai semināros (10%);  
4 mājas darbi (20%);  
Eksāmens – tests un uzdevumi (50%).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Hazāns M., BāliĦa S. Kā auga nauda. Ievads finansu matemātikā. Rīga, 1994.  
2. Четыркин Е. М. Финансовая математика. Mосква, 2000.  
3. Gerber H. U., Cox S.H. Life Insurance Mathematics. Springer-Verlag, 1997  
4. Mikosch T. Non-Life Insurance Mathematics: An Introduction with Stochastic Processes. University of 
Copenhagen, 2000  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Malliaris A. G., Brock W. A. Stochastic methods in economics and finance. Elsevier, 1982  
2. Cissell H., Cissell D. C. Mathematics of Finance. Houghton Mifflin Company, 1998.  
3. Grigham E.F., Houston J.F.. Fundamentals of Financial Management.. Harcourt, 1999.  
4. Williams W.E., Reed J.H. Fundamentals of Business Mathematics. WCB Group, 1987.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Finanšu ekonometrija 

Kursa kods EkonP052 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Ekonometrija 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

32 

Laboratorijas darbu stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 27.04.2004 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Matemātikas doktors, prof. Ismena Revina 

Kursa anotācija 

Kursa galvenais mērėis sniegt studentiem to ekonometrijas pamatjēdzienu un problēmu izpratni, kas plaši 
tiek izmantoti mūsdienu ekonomikas modelēšanā, it sevišėi finansēs. Studiju procesā studentiem jāiegūst 
tādas zināšanas, prakse un iemaĦas, kas Ĝauj radoši izmantot modelēšanu finansēs un interpretēt ar modeĜu 
palīdzību veikto aprēėinu rezultātus. Norādīto mērėu sasniegšanai nepieciešams:1) saprast ăenerālās 
kopas parametru vērtēšanas ideju  
2) apgūt mazāko kvadrātu metodes (MKM) pielietojumu vienkāršā un daudzfaktoru regresijā  
3) iepazīstināt studentus ar iegūto regresiju koeficientu ticamību un ekonomisko interpretāciju  
4) iepazīstināt studentus ar MKM pielietošanas problēmām kā multikolinearitāte, heteroscedasticitāte un 
autokorelācija  
5) iepazīstināt studentus ar dažādiem finansu modeĜiem 

Rezultāti 

Studiju procesā studentiem jāiegūst tādas zināšanas, prakse un iemaĦas, kas Ĝauj radoši izmantot 
modelēšanu finansēs un interpretēt ar modeĜu palīdzību veikto aprēėinu rezultātus. 

Kursu apraksts-plāns 

1 Matemātiskās statistikas pamatjēdzieni. Nenobīdīts, efektīvs un konverăējošs vērtējums.  
2 Hipotēžu pārbaudes vispārīgie principi. Sadalījumi un to pielietojumi hipotēžu pārbaudēm.  
3 Regresijas interpretācija. Mazāko kvadrātu metode ( MKM). MKM estimatori, to īpašības.  
4 MKM pieĦēmumi. Determinācijas koeficients. Korelācijas koeficients.  
5 Normalitātes pieĦēmums. MKM estimatoru īpašības normalitātes pieĦēmuma gadījumā.  
6 Regresijas koeficientu ticamības intervāli. Regresijas koeficientu nozīmīguma pārbaude. Prognozēšana.  
7 Vienkāršās regresijas finansu modeĜu piemēri. PortfeĜa ienesīgums un tirgus indeksi. Daudzfaktoru 
regresija.  
8 Parciālie regresijas koeficienti. MKM estimatori. Normalitātes pieĦēmums.  
9 Hipotēžu pārbaude daudzfaktoru regresijā. Marginālais ieguldījums.  
10 Korektētais determinācijas koeficients. Ierobežotie mazākie kvadrāti.  
11 Multikolinearitātes daba un sekas. Multikolinearitātes atklāšana. Tolerance. VIF.  
12 Heteroscedasticitātes daba un sekas. Vispārinātie mazākie kvadrāti.  
13 Heteroscedasticitātes atklāšana: Grafiskā metode. Spīrmana rangu korelācijas tests. Goldfelda - 



 

 

Kvandta tests.  
14 Autokorelācijas būtība un sekas. Autokorelācijas atklāšana: Grafiskā metode. Skrējiena tests.  
15 Autokorelācijas atklāšana: Durbina - Vatsona tests. ModeĜa vērtēšana ar autokorelāciju.  
16 Daudzfaktoru regresijas finansu modeĜu piemēri.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

2 kontroldarbi ( 20 %)Praktiskie darbi ( 25%)Eksāmens ( 55%) 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Revina I. Ekonometrija.University of Latvia EuroFaculty. 2002.  
2. Gujarati D. Basic Econometrics, Irwin/McGraw Hill, 2002  
3. Wang P. Financial Econometrics: Methods and Models,Routledge, 2002  
4. Gourieroux Ch., Jasiak J. Financial econometrics: problems, models, and methods, Princeton 
University Press, Cambridge Univesrity Press, 2001  
5. Kennedy P. A Guide to Econometrics, 5th edition, MIT Press, 2003 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. KrastiĦš O. Ekonometrija. 2003  
2. Brooks Ch. Introductory econometrics for finance, 2002  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Journal of econometrics  
2. Econometrica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Komercdarbības finanses 

Kursa kods Ekon2058 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

32 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Elvīra Zelgalve 

Priekšzināšanas 

Ekon2031, Matemātika ekonomistiem  
Ekon2109, Finanšu grāmatvedība  
EkonP040, Mikroekonomika 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis ir dot nepieciešamās zināšanas un profesionālās iemaĦas komercdarbības finanšu 
jomā, komercsabiedrības finanšu pārskatu analīzē, aktīvu un pasīvu pārvaldībā un finanšu plānošanā, 
veidot izpratni par uzĦēmuma kapitāla apriti, finansēšanas veidiem, kā arī finansēšanas un investēšanas 
lēmumu pieĦemšanu, lai students spētu profesionāli strādāt finanšu un apdrošināšanas nozarēs. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti pārzina uzĦēmuma mērėus finanšu kontekstā, līdzekĜu aprites 
pamatprincipus, kapitāla vajadzības veidošanos uzĦēmumā, komercdarbības iekšējos un ārējos 
finansēšanas avotus, to priekšrocības un trūkumus, prot analizēt un izvērtēt uzĦēmējdarbības finanšu 
rezultātus un to ietekmējošos faktorus, prot sastādīt un novērtēt komercsabiedrību finanšu plānus, zina 
investīciju pamatprincipus un prot novērtēt dažādu investīciju projektu izdevīgumu. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Finanšu loma komercsabiedrībā 2  
2. Kapitāla aprite uzĦēmumā 4  
4. Komercsabiedrības investīciju projektu novērtēšanas metodes 6  
5. Finanšu pārskatu koeficientu analīze 10  
6. Finansēšanas būtība un noteikumi 4  
7. Finansēšanas veidi 10  
8. PeĜĦu un rentabilitāti ietekmējošo faktoru analīze 4  
9. Naudas plūsmas analīze 6  
10. Komercsabiedrības finanšu plānošana 6  
11. Naudas līdzekĜu pārvaldība 4  
12. Debitoru parādu pārvaldība 4  
13. Krājumu pārvaldība 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts, semināru apmeklējums obligāts.  



 

 

3 kontroldarbi (35%) + 1 patstāvīgais darbs (15%).  
Kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).  
Pārbaudījumi notiek rakstveidā.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Brealey R.A., Myers S.C., Marcus A.J. Fundamentals of corporate finance. Boston: McGraw-
Hill/Irwin, 2004.  
2. Higgins R.C. Analysis for financial management. Boston: McGraw-Hill, 2003.  
3. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskola, 2005.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. LR Komerclikums.  
2. LR Gada pārskatu likums.  
3. Бочаров, В. В. Комплексный финансовый анализ. Москва: Питер, 2005.  
4. Ковалева, А. М. Финансы фирмы. Москва: Инфра-М, 2003.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Ekonomists  
2. Bilance  
3. Kapitāls  
4. Dienas Bizness  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Nedzīvības apdrošināšana I 

Kursa kods Ekon2059 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
64 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

Lekciju stundu skaits 38 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
26 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, doc. Marina Kudinska 

Priekšzināšanas 

Ekon1030, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I 
Ekon1031, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika II 
Ekon2054, Apdrošināšanas teorija 

Ekvivalentais studiju kurss 

Ekon3340, Apdrošināšana 
 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar nedzīvības apdrošināšanas nozari un tās nozīmi 
valsts ekonomikā, noskaidrot nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību vispārīgos darbības 
principus, padziĜināti iepazīties ar galvenajiem apdrošināšanas veidiem, apdrošināšanas 
noteikumiem, apdrošināšanas riska segumu, apdrošināšanas prēmiju un tarifu veidošanās 
principiem, kā arī nodokĜu sistēmu apdrošināšanā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par nedzīvības apdrošināšanas industriju un 
tās darbības principiem.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Riska vadība, tā klasifikācija un būtība 6  
2. Nedzīvības apdrošināšana veidi, to dalījums 4  
3. Nedzīvības apdrošināšanas terminoloăija, pamatjēdzieni un atlīdzību izmaksas principi 8  
4. Nedzīvības apdrošināšanas līguma noslēgšanas posmi 2  
5. Nedzīvības apdrošināšanas līgumu uzbūve un analīze 6  
6. Apdrošināšanas sabiedrību formas 2  
7. Statistisko datu izmantošana apdrošināšanā 6  
8. Faktori, kas ietekmē riska lielumu nedzīvības apdrošināšanā 6  
9. Apdrošināšanas prēmiju un tarifu veidošanās pamati nedzīvības apdrošināšanā 10  
10. Apdrošināšanas atlīdzību noteikšana nedzīvības apdrošināšanā. Zaudējumu regulēšana. 4  
11. Nedzīvības apdrošināšanas tirgus dalībnieki 4  
12. Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus 6  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 



Lekciju apmeklējums obligāts,  
Praktiskie darbi, semināri, referāts, prezentācijas – obligāti (50%)  
Kursa pārbaudījums (tests un uzdevumi) – eksāmens (50%).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. SūniĦa-Markēviča K. Apdrošināšana. - Rīga : Junior Achievement-Latvija, 2003.  
2. Rubanovskis A. Apdrošināšana: principi, teorija, plānošanas problēmas. Rīga, 2003.  
3. Principles of Risk Management and Insurance (10th Edition) by George E. Rejda (Hardcover - 
Jan 10, 2007)  
4. Harrington Niehaus, Risk Managment & Insurance, NY USA, 2004  
5. The Tools & Techniques of Risk Management & Insurance (Tools & Techniques) (Tools & 
Techniques) by Stephan R. Leimberg, Donald J. Riggin, Albert J. Howard, and James W. 
Kallman (Paperback -, 2002)  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Dictionary of Insurance Terms (Barron's Business Dictionaries) by Harvey W. Rubin Ph.D. 
CLU CPCU (Paperback -, 2000)  
2. Rubanovskis A. Apdrošināšana: principi, teorija, plānošanas problēmas. Rīga, EKA, 2003., 
201 lpp.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. "Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums" ("LV", 188/189 (1249/1250), 
30.06.1998.) [spēkā ar 01.09.1998.]  
2. Likums "Par apdrošināšanas līgumu" ("LV", 188/189 (1249/1250), 30.06.1998.) [spēkā ar 
01.09.1998.]  
3. Dienas Bizness  
4. Страховое дело  
5. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapa: http://www.fk.lv  
6. Latvijas Apdrošinātāju asociācijas mājaslapa: http://www.laa.lv  

 



 

 

Kursa nosaukums Nedzīvības apdrošināšana II 

Kursa kods Ekon3059 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

Lekciju stundu skaits 30 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

34 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Ekonomikas doktors, doc. Marina Kudinska 

Priekšzināšanas 

Ekon1030, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I  
Ekon1031, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika II 
Ekon2054, Apdrošināšanas teorija 
Ekon2059, Nedzīvības apdrošināšana I  

Ekvivalentais studiju kurss 

Ekon3340, Apdrošināšana  

Kursa anotācija 

Kurss sniedz pamatzināšanas atsevišėo nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu izpratnē, to sniegšanas 
procedūrās, riska parakstīšanā, apdrošināšanas prēmiju un tarifu veidošanās principos, kā arī nodokĜu 
sistēmas saistību ar apdrošināšanu.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst teorētiskās zināšanas par nedzīvības apdrošināšanas veidiem, 
to īpatnībām, pakalpojumu pārdošanas kanāliem kā arī iegūs profesionālas kompetences apdrošināšanas 
prēmiju noteikšanā un riska novērtēšanā un parakstīšanā.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Atbildības apdrošināšana 8  
2. Transporta apdrošināšana 8  
3. Īpašuma apdrošināšana 8  
4. Personu apdrošināšana 8  
5. Specifiskie apdrošināšanas veidi 4  
6. Marketings nedzīvības apdrošināšanā 6  
7. Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana 8  
8. Riska novērtēšana un parakstīšana 10  
9. NodokĜu atvieglojumi apdrošināšanā 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
Praktiskie darbi, semināri, referāts, prezentācijas – obligāti (50%)  



 

 

Kursa pārbaudījums – eksāmens (tests un uzdevumi) - (50%).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Rubanovskis A. Apdrošināšana: principi, teorija, plānošanas problēmas. Rīga, EKA, 2003., 201 lpp.  
2. SūniĦa-Markēviča K. Apdrošināšana. - Rīga : Junior Achievement-Latvija, 2003. - 143 lpp.  
3. Property and Casualty Insurance License Exam Cram (Exam Cram 2) by Bisys Educational Services , 
2006  
4. Harrington Niehaus, Risk Managment & Insurance, NY USA, 2004  
5. Health Insurance Resource Manual: Options for People with a Chronic Disease or Disability by 
Dorothy E. Northrop and Stephen E. Cooper, 2003  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Страховое дело в вопросах и ответах. Учебное пособие для студентов экономических вузов и 
колледжей. Серия «Учебники, учебные пособия». Составитель М. И. Басаков.- Ростов-на Дону: 
«Феникс», 1999. —576 с.  
2. Principles of Risk Management and Insurance (10th Edition) by George E. Rejda (Hardcover - Jan 10, 
2007)  
3. Commercial Property Insurance and Risk Management by Jerome; Flitner, Arthur L.; American 
Institute for Chartered Property Casualty Underwriters Trupin, 2001  
4. Глущенко В.В.Управление рисками. Страхование. - г. Железнодорожный, Моск. обл.:ТОО НПЦ 
«Крылья», 1999.- 336с  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. "Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums" ("LV", 188/189 (1249/1250), 30.06.1998.) 
[spēkā ar 01.09.1998.]  
2. Likums "Par apdrošināšanas līgumu" ("LV", 188/189 (1249/1250), 30.06.1998.) [spēkā ar 01.09.1998.] 
3. Dienas Bizness  
4. Страховое дело  
5. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapa: http://www.fk.lv  
6. Latvijas Apdrošinātāju asociācijas mājaslapa: http://www.laa.lv  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kursa nosaukums Banku darbība* 

Kursa kods Ekon2055 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

32 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, doc. Marina Kudinska 

Priekšzināšanas 

Ekon1028, Globālās finanses 
Ekon2057, Finansu matemātika 
Ekon2069, Makroekonomika* 
Ekon2109, Finanšu grāmatvedība  

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar komercbanku darbības principiem izpētot svarīgāko 
banku pakalpojumu veikšanas procedūras, apskatot bankas kapitāla veidošanas principus, bankas 
piesaistīto līdzekĜu avotus un līdzekĜu ieguldīšanas iespējas, izskaidrojot Eiropas Savienībā un Latvijas 
Republikā esošo banku darbības normatīvo regulējumu.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par banku darbību, banku lomu mūsdienu ekonomikā, 
studenti apgūs banku pakalpojumu veikšanas procedūras, pratīs veikt klientu un darījuma partneru analīzi, 
zinās līdzekĜu piesaistīšanas avotu īpatnības, iegūs praktiskās iemaĦas dažādu banku pakalpojumu 
veikšanā, iegūs izpratni par komercbanku un apdrošināšanas sabiedrību sadarbības iespējām.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Banku loma ekonomikā. Banku un apdrošināšanas sabiedrību sadarbības jomas. 4  
2. Bankas izveides principi. 2  
3. Bankas pašu kapitāla veidošana. 4  
4. Bankas darbība līdzekĜu piesaistīšanā. 8  
5. 1. starppārbaudījums 2  
6. Kreditēšanas principi, kredītu veidu raksturojums 4  
7. Kredītu izsniegšanas procedūras. Apdrošināšanas loma kreditēšanas drošības nodrošināšanā. 8  
8. Kredītu administrēšanas un uzraudzības procedūras. 4  
9. 2. Starppārbaudījums 2  
10. Bankas valūtas operācijas, to veikšanas un uzraudzības procedūras 8  
11. Bankas darbība ar vērtspapīriem 4  
12. Bankas norēėinu operāciju veikšanas procedūras 4  
13. 3. Starppārbaudījums 2  



 

 

14. Bankas likviditātes jēdziens. Likviditātes pārvaldīšana. 4  
15. Bankas procentu riska pārvaldīšanas principi. 4  
16. Bankas maksātnespēja un tās risinājumi. 4  
Kopā 64  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
semināru apmeklējums – obligāts + 3 starppārbaudījumi (20%* 3 = 60%),  
grupu darbs – obligāts (20%)  
kursa pārbaudījums – eksāmens – tests un uzdevumu risinājumi (20%).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Kudinska M. Kreditēšana. Rīga: Latvijas Komercbanku asociācija, 2008.  
2. Kudinska M. Finanšu tirgus – Latvijā un Eiropas Savienībā. Rīga: Banku augstskola, 2001,  
3. Kudinska M. Komercbanku riski un to atbilstība pašu kapitālam. Rīga: Datorzinību centrs, 2005  
4. Vaidere I. Banku sistēmas attīstība Latvijā. Rīga: Latvijas Universitāte, 2006.  
5. Saksonova S. Banku darbība. Rīga: Latvijas komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 
2006.  
6. Dūdele A., Korsaka T. Finansu vadības pamati. Rīga: 42.-48. lpp. Banku augstskola, 2001,  
7. Rupeika – Apoga R. Valūtas tirgus un valūtas darījumi. Rīga, Datorzinību centrs, 2003  
8. Sēle A. Dokumentārie maksājumi : Rīga : Turība, 2001.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Zelgalve E. The Role of Financial Analysis in Credit Risk Management. //LU Finansu instutūta 
Starptautiskās konferences rakstu krājumas Nr.644.  
2. Hipotēku banka - vakar, šodien, rīt . Rīga: Latvijas Hipotēku un zemes banka, 2003  
3. Zubkova J. Procentu likmju termiĦstruktūra Latvijā monetārās politikas kontekstā, Rīga: Latvijs Banka, 
2003, lpp. 59  
4. Commercial bank financial management in the financial srevice industry : Joseph F. Sinkey, Jr. 3th ed. 
New York :London : Macmillan, 2002.  
5. Higgins M., Platonov V.. Strategic banking manual, 2004, 107  
6. Materiāli no EBSCO datu bāzes.  
6. Kohn M. Financial institutions and markets. 2nd ed. New York ;Oxford : Oxford University Press.  
7. Bank ownership type and banking relationships / Washington, DC : World Bank, 2006.  
8. Панова Г. Кредитная политика коммерческого банка. 3-е издание. Москва: ИКЦ «ДИС» , 2002.  
9. Edward I. Altman. Bankruptcy, credit risk and high yield junk. Massachusetts ;Oxford, UK : 
Blackwell,2002.  
10. Bank loan classification and provisioning practices in selected developed and emerging countries / 
Washington, D.C. : World Bank, cop. 2003  
11 Банковское дело. Под редакцикй Лаврушина О. Издание 2-е. Москва: Финаннсы и статистика, 
2002, стр. 69.-93.  
11. Хелферт Э. Техника финансового анализа. 10-е издание. Санкт – Петербург: Питер, 2003  
12. Кулаков А. Управление активами и пассивами банка. Москва: БДЦ – пресс, 2004  
13. Батракова Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка. –Москва: Логос, 2002  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Universitātes studiju noteikumi: http://www.lu.lv/jauna/studijas/stud_kartiba.html  
2. Saeimas mājas lapa: http://www.saeima.lv  
3. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapa http://www.fktk.lv  
4. Latvijas Bankas mājas lapa http://www.bank.lv  
5. Komercbanku Interneta mājas lapas.  
 



 

 

Kursa nosaukums Projektu finansēšana* 

Kursa kods Ekon2061 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

16 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, asist. Inna Romānova 

Priekšzināšanas 

Ekon2055, Banku darbība* 
Ekon2058, Komercdarbības finanses 
Ekon2109, Finanšu grāmatvedība  
EkonP040, Mikroekonomika 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis ir sniegt nepieciešamās teorētiskās zināšanas par projektu finansēšanas 
pamatprincipiem, projektu finansēšanas veidiem un to izvēles kritērijiem, potenciāliem nacionālajiem un 
ārvalstu finansēšanas avotiem un uzĦēmumu projektu finansēšanas nosacījumiem, projektu finansēšanas 
dalībniekiem, to interesēm un īpatnībām, mūsdienu projektu finansēšanas metožu attīstības tendencēm 
pasaulē, kā arī praktiskās zināšanas par projekta finansēšanas plāna sastādīšanu, resursu un izmaksu 
plānošanu, datorprogrammas Microsoft Project pielietošanu projektu, to finansēšanas plāna izstrādē un 
pārraudzībā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par projektu finansēšanas būtību un to lomu 
uzĦēmumu veiksmīgajā darbībā. Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt projektus no to specifisku 
risku viedokĜa, identificēt un analizēt projektu dalībnieku intereses, izstrādāt priekšlikumus par projektu 
finansēšanas struktūru. Sekmīga kursa apguve dod iespēju veikt dažādu finansēšanas avotu izmantošanas 
efektivitātes analīzi, kā arī iespējamo projektu finansēšanas problēmu identificēšanu. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Projektu finansēšana un tās pamatprincipi. Mūsdienu projektu finansēšanas metožu attīstības tendences 
pasaulē. 4  
2. Projektu finansēšanas un projektu vadīšanas mijiedarbība. Projektu vadīšana riska un nenoteiktības 
apstākĜos. 4  
3. Projektu finansēšanas galvenie dalībnieki, to loma un saistības. 4  
4. Projekta finansēšanas avoti. Finansēšana ar pašu un aizĦemtiem līdzekĜiem. 2  
5. Banku kredīti, obligāciju aizĦēmumi. Finanšu līzings. Garantijas un apdrošināšana. 6  
6. Finansēšana caur dalību kapitālā. PP, IPO un jaunu akciju emisija publiskajā tirgū. 2  
7. Stratēăiskie un tiešie finanšu investori. 2  
8. Finansēšanas strukturēšana un dažādu avotu apvienošana. Projektu finansēšanas organizēšanas 
problēmas. Grantu izmantošanas iespējas. Dažāda tipa projektu finansēšanas tipveida struktūras. 4  



 

 

9. Projekta finansēšanas plāna sastādīšana. Microsoft Project pielietošana projektu, to finansēšanas plāna 
izstrādē un pārraudzībā. 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
semināru apmeklējums – obligāts (10%),  
2 starppārbaudījumi – kontroldarbi praktisko nodarbību laikā (30%),  
kursa pārbaudījums – eksāmens (60%).  
Pārbaudījums (rakstveida) – tests.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Forands I. Projekta menedžments. – Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2006 – 258 lpp.  
2. Uzulāns J. Projektu vadība. – Rīga: Jumava, 2004 – 242 lpp.  
3. Briede I. Banku finanšu pakalpojumi. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004 – 123 lpp.  
4. Leonoviča L. UzĦēmējdarbība un investīcijas. – Rīga: RTU Izd., 2005 – 118 lpp.  
5. Saksonova, S. Banku darbība. – Rīga: Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību 
centrs, 2006 – 197 lpp.  
6. Ieteikumi projektu iesniegšanai VIP. LR EM, Rīga.  
7. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness, Rīga, 2003.  
8. Zommers, J. Datorizēta projekta vadīšana: programma Microsoft Project. – Rīga: Biznesa augstskola 
Turība, 2000, 114 lpp.  
9. Сергеев И. В. Организация и финансирование инвестиций. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 
398 с.  
10. Попков В.П., Семенов В.П. Организация и финансирование инвестиций. – СПб.: Питер, 2001. – 
221 с.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Gray C., Larson E. Project Management. The Managerial Process. – McGraw-Hill higher Education, 
2000.  
2. Nevitt, P., Fabozzi F. Project financing. – Euromoney, 2000 – 411 p.  
3. Звонова Е. А. Международное внешнее финансирование в современной экономике. – М.: 
Экономика, 2002. - 326 с.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Nacionālās Projektu Vadīšanas Asociācijas mājas lapa: http://www.lnpva.lv  
2. ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. LR EM, Rīga.  
3. Žurnāls "Projektu vadīšana"  
4. Comer B., Bodnar M. Godnar Project Finance Teaching Note. The Wharton School - 
http://finance.wharton.upenn.edu/~bodnarg/ml/projfinance.pdf  
5. Microsoft Office Project Standard 2007 product overview. http://office.microsoft.com/en-
us/project/HA101656381033.aspx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kursa nosaukums Dzīvības apdrošināšana 

Kursa kods Ekon3056 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

32 

Kursa apstiprinājuma datums 29.01.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Pedagoğijas doktors, Jānis Bokāns 

Priekšzināšanas 

Ekon2054, Apdrošināšanas teorija 
Ekon2057, Finansu matemātika 

Kursa anotācija 

Kursa “Dzīvības apdrošināšana” mērėis ir iepazīstināt ar aktuāraprēėinu pamatmetodēm dzīvības 
apdrošināšanā, attīstīt prasmi patstāvīgi veikt apdrošināšanas šodienas vērtību un apdrošināšanas neto 
prēmiju aprēėinu dzīvības apdrošināšanas pamatveidiem. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot kursu studenti iegūst izpratni par dzīvības apdrošināšanas pamatveidiem, par dzīvības 
apdrošināšanu kā finanšu darījumu starp apdrošināto un apdrošināšanas fonda turētāju.  
Studenti spēj patstāvīgi aprēėināt mirstības un izdzīvošanas varbūtību izmantojot mirstības tabulas, 
šodienas vērtības un neto prēmijas dzīvības apdrošināšanas pamatveidiem.  
Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziĜināti apgūt aktuārmatemātiku un tās pielietojumus 
apdrošināšanā.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Dzīvības apdrošināšana, tās būtība 4  
2. Apdrošināšanas rente 6  
3. Uzkrājošā apdrošināšana (endowment) 4  
4. TermiĦapdrošināšana 4  
5. Mūža apdrošināšana 2  
6. Starppārbudījums 2  
7. Dzīvības apdrošināšanas neto apdrošināšanas prēmija 4  
8. Apdrošināšanas fonds, tehniskā rezerve 8  
9. Dzīvības apdrošināšanas līguma izmaiĦas 6  
10. Strppārbaudījums 2  
11. Ekvivalences vienādojuma CF aprēėina metode 8  
12. Aktuāraprēėinu saturs dzīvības apdrošināšanā 4  
13. Dzīvības apdrošināšanas tirgus 4  
12. Dzīvības apdrošināšanas tirgus regulācija 6  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums ir obligāts.  



 

 

Praktisko darbu apmeklējums – obligāts + 2 starppārbaudījumi (20%).  
Kursa pārbaudījums – eksāmens (80%).  
Pārbaudījums - rakstveida.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. K.Black Jr, H.D.Skipper Jr. Life Insurance. NY: Prentice-Hall Inc., 1994.  
2. Life assurance mathematics. Scott, W. F. Heriot-Watt University, 1999. 343 pages.  
3. The Life Insurance Handbook by Louis S. Shuntich (Paperback - Jul 25, 2003)  
4. Revealing Life Insurance Secrets: How the Pros Pick, Design, and Evaluate Their Own Policies by 
Richard M. Weber (Paperback - Sep 2005)  
5. Questions and Answers on Life Insurance: The Life Insurance Toolbox by Anthony Steuer (Paperback 
- Jul 29, 2004)  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. W.O.Menge, C.H.Fischer. The Mathematics of Life Insurance. Michigan: Ulrich's Books, Inc., 1985.  
2. Actuarial mathematics. Bowers, N. L.; Gerber, H. U.; Hickman, J. C. et al. 2nd ed. Society of 
Actuaries, 1997. 753 pages. ISBN: 0938959468  
3. H.U.Gerber, S.H.Cox. Life Insurance Mathematics. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & 
Co. K. 2004. ISBN: 354062242X  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Journal of Insurance Issues. http://www.wria.org/journal.html  
2. Likums „Par apdrošināšanas līgumu”  
3. „Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums”  
4. Latvijas apdrošinātāju asociācijas Interneta resurss http://www.laa.lv  
5. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Interneta resurss http://www.fktk.lv/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

Kursa nosaukums Apdrošināšanas finanses 

Kursa kods Ekon3071 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

16 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, doc. Marina Kudinska 

Priekšzināšanas 

Ekon2058, Komercdarbības finanses 
Ekon2059, Nedzīvības apdrošināšana I  
Ekon3056, Dzīvības apdrošināšana 
Ekon3059, Nedzīvības apdrošināšana II 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar apdrošināšanas sabiedrības finanšu novērtēšanu un 
pārvaldību, kompānijas budžetu sastādīšanas principiem, sabiedrības likviditātes un pelnītspējas 
uzturēšanas metodēm.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par apdrošināšanas sabiedrību finanšu plūsmām, 
sabiedrību finanšu novērtēšanu. Studenti spēs patstāvīgi analizēt un vērtēt apdrošināšanas sabiedrību 
darbību, zinās sabiedrības budžeta izveidošanas principus, orientēsies iespējamās stratēăijās sabiedrības 
vērtības paaugstināšanai.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Apdrošināšanas sabiedrības finanšu vispārējs raksturojums 2  
2. Sabiedrības investīcijas, investīciju riski 6  
3. Apdrošināšanas sabiedrības rezervju sistēma 4  
4. Apdrošināšanas sabiedrības finanšu darbības pamati: maksātspēja un ienesīgums. 6  
5. Starppārbaudījums 2  
5. Apdrošināšanas sabiedrības produktu tarifu sistēma 4  
6. Apdrošināšanas sabiedrību budžets, tā sastādīšana 6  
7. Starppārbaudījums 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums ir ieteicams;  
semināru apmeklējums – obligāts + 2 starppārbaudījumi (40%);  
kursa pārbaudījums – eksāmens (60%).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Insurance: From Underwriting to Derivatives: Asset Liability Management in Insurance Companies 



 

 

(Wiley Finance) by Eric Briys and François de Varenne (Hardcover - Jun 22, 2001)  
2. Principles of Risk in Insurance by Harold D. Skipper; June 2006; ISBN 0256233039  
3. Handbook of Asset and Liability Management by Stavros A. Zenios and William T. Ziemba 
(Hardcover - Aug 30, 2006)  
4. Asset/Liability Management of Financial Institutions: Maximising Shareholder Value through Risk-
Conscious Investing by Leo M. Tilman (Paperback - Oct 1, 2003)  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Corporate Finance (McGraw-Hill/Irwin Series in Finance, Insurance, and Real Est) by Stephen A. Ross 
(Hardcover - Mar 2004)  
2. Risk Management and Insurance by Scott E Harrington, Scott Harrington, and Gregory Niehaus 
(Hardcover - Jul 15, 2003)  
3. Risk Management and Insurance : A Global Approach by W. J. Kwon and Harold D. Skipper; June 
2006  
4. Structured Finance and Insurance : The ART of Managing Capital and Risk by Christopher L. Culp; 
January 2006  
5. Risk Analysis in Finance and Insurance by Alexander Melnikov; August 2003  
6. Handbook of Asset and Liability Management by Alexandre Adam (Hardcover - Sep 14, 2007)  
7. Asset/Liability Management of Financial Institutions: Maximising Shareholder Value through Risk-
Conscious Investing by Leo M. Tilman (Paperback - Oct 1, 2003)  
8. Асват Дамодаран. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов (3-е 
издание). Москва: Альпина Бизнес букс, 2006  
7. Страхование. Учебное пособие ; Сплетухов Ю.А. , Дюжиков Е.Ф. ; 2007 ; Инфра-М ; 5-16-
002176-8  
8. Андеррайтинг в страховании. Теоретический курс и практикум ; Архипов А.П. ; 2007 ; Юнити  
9. Страхование. Теория и практика. Учебное пособие ; Никулина Н.Н. , Березина С.В. ; 2007 ; 
Юнити  
10. Финансовый анализ страховых организаций, Куликов С.В., Феникс, 2006  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapa: http://www.fktk.lv  
2. Eiropas savienības valstu apdrošinātāju uzraugu un asociāciju mājas lapa: http://www.insurance-
finance.com  
3. Latvijas apdrošinātāju asociācijas mājas lapa: http://www.laa.lv  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kursa nosaukums Demogrāfija  

Kursa kods Demo1005 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Demogrāfija 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

32 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Hd. Ekonomikas habil. doktors, doc. Juris KrūmiĦš 

Ekvivalentais studiju kurss 

Demo1007, Demogrāfija   

Kursa anotācija 

Kursa mērėis: Dot studentiem zināšanas par demogrāfisko notikumu un procesu analīzes galvenajām 
metodēm un demogrāfiskajām likumsakarībām.  
Kursa uzdevumi:  
1) apzināt datu avotus un galvenos informācijas resursus par iedzīvotājiem;  
2) apgūt iedzīvotāju dabiskās kustības un migrācijas procesu izpētes metodes;  
3) iegūt zināšanas par demogrāfisko situāciju Latvijā, Eiropā un pasaulē.  
Kurss sniedz pamatzināšanas par iedzīvotājiem, to vietu sabiedrības attīstībā, akcentējot iedzīvotāju 
atražošanās aspektus. Iepazīstina ar tautas skaitīšanas, iedzīvotāju kārtējās uzskaites, reăistru u.c. ziĦu 
avotiem, svarīgākajām iedzīvotāju izpētes metodēm. Kursā tiek aplūkoti iedzīvotāju izvietojuma, sastāva 
raksturojumi, kā arī visu demogrāfisko procesu (laulību noslēgšanas, šėiršanas, dzimstības, mirstības un 
migrācijas izpētes metodes un rādītāji, šo procesu dinamika un diferenciācija Latvijā, Eiropā un pasaulē.  
Īpaša vērība veltīta veselības, mirstības un mūža ilguma analīzes metodēm, matemātiskās un ekonomiskās 
demogrāfijas un izdzīvošanas analīzes aspektiem, kuri pielietojami apdrošināšanā, kā arī demogrāfiskās 
situācijas, demogrāfiskās politikas un demogrāfiskās prognozēšanas jautājumiem.  

Rezultāti 

Kursā iegūstamās akadēmiskās kompetences:  
- Terminoloăijas apguve.  
- Matemātisko un statistisko metožu lietošanas iespēju apguve demogrāfisko struktūru un procesu izpētē.  
- Galveno demogrāfisko teoriju, koncepciju, rādītāju un analīzes metožu apguve.  
- Demogrāfiskās analīzes atziĦu apguves nepieciešamības apzināšana izdzīvošanas analīzē un dzīvības 
apdrošināšanā.  
Kursā iegūstamās profesionālās kompetences:  
- Internetā pieejamo demogrāfisko datu un datu bāžu meklēšanas un izmantošanas iemaĦu apguve.  
- Excel un specializētās programmatūras izmantošanas iemaĦu apguve demogrāfiskajā analīzē un 
programmēšanā.  
- Terminoloăijas angĜu valodā lietošanas apguve.  
- Grupu darba un diskutēšanas iemaĦu da apguve.  

Kursu apraksts-plāns 



 

 

1. Demogrāfijas priekšments, vēsture, datu un informācijas avoti 2+2  
2. Demogrāfisko izmaiĦu grafiskā attēlošana. Koeficienti un varbūtību. 2+2  
3. Iedzīvotāju skaita izmaiĦu rādītāji un to komponentes. 2+2  
4. Dzimuma un vecuma sastāvs, tā analīzes metodes 2+2  
9. Iedzīvotāju sociāli ekonomiskais sastāvs. ĂimeĦu un mājsaimniecību ana līze. 2+2  
10. Standartizācijas metodes. Perioda un kohortu rādītāji. 2+2  
11. Iedzīvotāju veselības un mirstības analīzes metodes. 2+2  
12. Dzimstības analīzes metodes 2+2  
13. Kontroldarbs 4  
14. Demogrāfiskās tabulas, to veidi un aprēėināšanas metodes 2+2  
15. Daudzstatusu demogrāfiskās tabulas. 2+2  
16. Stacionāro un stabīlo iedzīvotāju modeĜi. ModeĜtabulas. 2+2  
17. Iedzīvotāju izvietojuma analīze. 2+2  
18. Migrācija. 2+2  
19. Ekonomiskās demogrāfijas pamatjēdzieni. 2+2  
20. Demogrāfiskā prognozēšana. 2+2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Studentiem ir jāpiedalās semināru nodarbībās, demonstrējot tajos sagatavotos mājas darbus vai 
prezentējot un izdiskutējot tajos patsāvīgi sagatavotu materiālu par semināra jautājumiem.  
Studentiem obligāti ir jāpiedalās kontroldarbā, iegūstot tajā 15 punktus.  
Visiem studentiem ir jānokārto rakstisks eksāmens, kas aptver visus studiju kursa tematus.  
Nodarbību veida īpatsvars kopējās atzīmes veidošanā:  
semināri un prakstiskās nodarbības 15 punkti,  
kontroldarbs 25 punkti,  
eksāmens 60 punkti.  
Summārais semestra vērtējums līdz 30 punktiem ir nepietiekams kursa sekmīgai apgūšanai.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Handbook of Population. Edited by Dudley L.Poston and Michael Micklin. NY, Boston, Dordrecht, 
London, Moscow: Kluwer Academic / Plenum Publishers, 2005. 918 p. (EVF bibliotēkas lasītavā)  
2. ZvidriĦš P. Demogrāfija.Rīga: LU. 2003. 280.lpp. (EVF bibliotēkas lasītavā)  
3. The Life Table. Modelling Survival and Death. Edited by Guillaume Wunsch, Michel Mouchart and 
Josianne Duchene. European Studies of Population. Vol. 11. Dordrecht, Boston, London: Kluwer 
Academic Publishers, 2002. 306 p. (EVF bibliotēkas lasītavā)  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. The Demography of Health and Health Care. 2nd ed. Lois G. Pol and Richard K.Thomas. NY, Boston, 
Dordrecht, London, Moscow. Kluwer Academic / Plenum Publishers, 2001. 374 p. (EVF bibliotēkas 
lasītavā)  
2. Demografija: Textbook / Edited by N.A.Volgin. Moscow: RAGS, 2003. 384 p. (In Russian) (EVF 
bibliotēkas lasītavā)  
3. Newell.C. Methods and models in demography.John Willey and Sons, 1994. (LU Bibliotekā)4. 
Rowland D. Demographic methods and concepts. Oxford University Press, 2003. 546 p.  
5. Shiva S.Halli and K.Vaninadha Rao. Advanced Techniques of Population Analysis. The Plenum series 
on Demographic Methods and Population Analysis. NY and London: Plenum Press. 226 p. (EVF 
bibliotēkas lasītavā)  
6. Siegel Jacob S., and David A.Swanson. The Methods and Materials of Demography. 2nd ed. Elsevier 
Academic Press, 2004. 819 p.  
7. Smith, Stanley k., Jeff Tayman and David A.Swanson. State and local population projections: 
methodology and analysis. NY, Boston, Dordrecht, London, Moscow. Kluwer Academic / Plenum 
Publishers, 2001 126 p. (EVF bibliotēkas lasītavā)  
8. Demogrāfisko terminu skaidrojošā vārdnīca.Rīga: LU, 2001. 130 lpp.  



 

 

9. Multilingual demographic dictionary. English selection.IUSSP, Liege.161pp.  
10. Latvijas demogrāfijas gadagrāmata un www.csb.lv datu bāzes  
11. Vienna Institute of Demography www.oeaw.ac.at/vid  
12. Council of Europe www.coe.int/population/  
13. http://data.euro.who.int/hfadb/  
14. UN: http://esa.un.org/unpp/  
15. www.undp.org  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Population (INED) In English.  
2. Population Economics (EVF bibliotēkas lasītavā)  
3. www.demographic-research.org  
4. www.moress.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Kursa nosaukums NodokĜi  

Kursa kods EkonP811 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
64 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 

skaits 
32 

  

Kursa autori 

Sociālo zinātĦu mağistrs ekonomikā, lekt. Līga Leitāne 

Priekšzināšanas 

Ekon2063, Publiskās finanses* 
Ekon2109, Finanšu grāmatvedība  

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis ir ievadīt ekonomisko specialitāšu studentus nodokĜu jomā , atklājot LR 
NodokĜu sistēmu. Iepazīstināt ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un sniegt praktisku 
zināšanu kopumu nodokĜu piemērošanas un aprēėināšanas jautājumos.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par LR NodokĜu sistēmu, uz katra nodokĜa 
normatīvās bāzes pamata izskatīt nodokĜa piemērošanu, aprēėināšanas īpatnības un 
interpretācijas .  
Studenti spēj patstāvīgi analizēt, aprēėināt piemērot praktiskajās situācijas nodokĜu normatīvos 
aktus un tos ekonomiski novērtēt, lemt jautājumus un plānot..  
Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziĜināti apgūt finanšu priekšmetus.  

Kursu apraksts-plāns 

11. LR nodokĜu sistēma L2 S2  
2. Valsts obligātās sociālās iemaksas L2 S2  
3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis L6 S6  
4. Nekustamā īpašuma nodoklis L4 S4  
5. Izložu un azartspēĜu nodoklis un nodeva L2 S2  
6. Pievinotās vērtības nodoklis L4 S6  
7. Akcīzes nodoklis L4 S4  
8. Dabas resursu nodoklis L2 S2  
9. Vieglo automašīnu un motociklu nodoklis L2 S2  
10. UzĦēmuma ienākuma nodoklis. L4 S4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
semināru apmeklējums – nav obligāts + 2 starppārbaudījumi (50%),  
kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).  
Pārbaudījums (rakstveida) – uzdevumi ar aprēėiniem.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Budžeta reformas. Valsts budžeta veidošanas attīstības tendences Latvijā un pasaulē. Valsts 
Kanceleja.2003.  



2. Rešina.G.Latvijas Republikas budžets: vakar, šodien, rīt. Rīga.2003.  
3. Public Finance. Harvey S.Rosen,2000.  
4. Managing Public Expenditure. A Reference Book for Transition Countries.  
Edited by Richard Allen and Daniel Tommasi.2001.  
5. Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu”  
6. MK noteikumi Nr. 968 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes 
sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2006.gadā  
7. MK noteikumi Nr. 1017 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes 
sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2005.gadā  
8. MK noteikumi Nr. 799 Kārtība, kādā Valsts ieĦēmumu dienests sniedz Valsts sociālās 
apdrošināšanas aăentūrai ziĦas par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām  
9. MK noteikumi Nr. 709 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes 
sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2004.gadā  
10. MK noteikumi Nr. 230 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem  
11. MK noteikumi Nr. 397 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
veicēju reăistrāciju un ziĦojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un 
iedzīvotāju ienākuma nodokli  
12. MK noteikumi Nr. 193 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
objekta minimālo un maksimālo apmēru  
13. MK noteikumi Nr. 164 Kārtība, kādā tiek aprēėinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts 
sociālās apdrošināšanas iemaksas  
14. MK noteikumi Nr. 397 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
veicēju reăistrāciju un ziĦojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un 
iedzīvotāju ienākuma nodokli  
15. Likums par iedzīvotāju ienākuma nodokli.  
16. MK noteikumi Nr. 793 Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas 
kārtība"  
17. MK noteikumi Nr. 780 Noteikumi par papildu deklarācijas par ienākumiem, ieĦēmumiem, 
naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiĦu veidlapu un kārtību, kādā Valsts 
ieĦēmumu dienests uz aprēėinu pamata nosaka iedzīvotāju  
18. MK noteikumi Nr. 41 Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās 
aizpildīšanas kārtību  
19. MK noteikumi Nr. 481 Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokĜa 
atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokĜa aprēėināšanai  
20. MK noteikumi Nr. 219 Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba 
braucieniem saistītie izdevumi  
21. MK noteikumi Nr. 337 Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju 
ienākuma nodokli  
22. MK noteikumi Nr. 112 Noteikumi par ienākumiem, par kuriem jāmaksā algas nodoklis  
23. MK noteikumi Nr. 233 Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekami fizisko 
personu ienākumi no izlozēm un azartspēlēm  
24. MK noteikumi Nr. 138 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokĜa papildu atvieglojumiem 
invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem  
25. Likums par” Nekustamā īpašuma nodokli”  
26. MK noteikumi Nr. 533 Noteikumi par biedrībām un nodibinājumiem, kas atbrīvoti no 
nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumiem par tiem piederošajām ēkām un būvēm  
27. MK noteikumi Nr. 495 Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas 
kārtība  
28. MK noteikumi Nr. 285 Noteikumi par kritērijiem, pēc kuriem biedrībām un nodibinājumiem 
piederošās ēkas un būves netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli  



29. MK noteikumi Nr. 955 Noteikumi par ēku un būvju nekustamā īpašuma nodokĜa 
deklarācijām un pārskatiem  
30. MK noteikumi Nr. 677 Noteikumi par sabiedriskajām organizācijām, kas atbrīvotas no 
nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumiem par sabiedriskajām organizācijām un to uzĦēmumiem 
piederošajām ēkām un būvēm  
31. MK noteikumi Nr. 76 Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek zemi, kuru 
aizĦem atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes  
32. MK noteikumi Nr. 396 Noteikumi par masu aktīvās atpūtas centru, sporta būvju un ēku, kā 
arī to uzturēšanai nepieciešamās zemes neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli  
33. AzartspēĜu un izložu likums  
34. Likums par „Par izložu un azartspēĜu nodevu un nodokli”  
35. Likums par „Pievienotās vērtības nodokli”  
36. MK noteikumi Nr. 276 Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” normu piemērošanas 
kārtība  
37. MK noteikumi Nr. 239 Kārtība, kādā Valsts ieĦēmumu dienests personu izslēdz no Valsts 
ieĦēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reăistra  
38. MK noteikumi Nr. 680 Noteikumi par medicīniskajām ierīcēm un medicīnas precēm, to 
komplektējošām daĜām, rezerves daĜām un piederumiem, kuru piegādēm piemēro pievienotās 
vērtības nodokĜa piecu procentu likmi  
39. MK noteikumi Nr. 782 Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās 
vērtības nodokĜa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros 
un pieĦem lēmumu par pievienotās vērtības nodokĜa iekĜaušanu projektu attiecināmajās izmaksās 
40. MK noteikumi Nr. 271 Noteikumi par medikamentiem, kuru piegādēm piemēro pievienotās 
vērtības nodokĜa piecu procentu likmi  
41. Likums „Par akcīzes nodokli.  
42. Dabas resursu nodokĜa likums  
43. MK noteikumi. Nr. 504 Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība  
44. MK noteikumi Nr. 404 Noteikumi par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokĜa 
samaksas par videi kaitīgām precēm  
45. MK noteikumi Nr. 503 Noteikumi par dabas resursu nodokĜa maksāšanas un atmaksāšanas 
kārtību par transportlīdzekĜiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokĜa samaksas 
par transportlīdzekĜiem  
46. MK noteikumi Nr. 555 Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība  
47. MK noteikumi Nr. 270 Dabas resursu nodokĜa atvieglojumu piemērošanas kārtība 
uzĦēmumiem (uzĦēmējsabiedrībām), kuri realizē brīvprātīgu izlietotā iepakojuma 
apsaimniekošanas programmu"  
48. Likums „Par uzĦēmumu ienākuma nodokli”  
49. MK noteikumi Nr. 556 Likuma "Par uzĦēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas 
noteikumi  
50. MK noteikumi. Nr. 927 Noteikumi par uzĦēmumu ienākuma nodokĜa taksācijas gada 
deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību  
51. Likums „Par vieglo automašīnu un motociklu nodokli”.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Atsevišėu Latvijas nodokĜu prakses skaidrojumi.O.Lukašina.2003  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls „Kapitāls”  
2. Finanšu ministrijas mājas lapa: http://www.fm.gov.lv  
3. Valsts IeĦēmumu dienesta mājas lapa: http://www.vid.gov.lv  
4. Saeimas mājas lapa: http://www.saeima.lv  
5. Žurnāls „Latvijas Ekonomists”  



 

Kursa nosaukums Pārapdrošināšana 

Kursa kods Ekon3061 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
10 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, doc. Marina Kudinska 

Kursa anotācija 

Pārapdrošināšana ir neatĦemama apdrošināšanas darbības daĜa. Tā satur veselu rindu īpatnību, 
kas prasa speciālu apmācību. Kursā tiek apskatīta virkne pārapdrošināšanas principu, tiek 
veikta pāreja no klasiskās sfēras darbības izpratnes līdz mūsdienīgai pieejai optimālu 
pārapdrošināšanas programmu izveidē, balstoties uz kompleksu finansiālo pārapdrošināšanas 
izpratni.  
Materiāls ietver starptautisko pieredzi un mūsdienu Baltijas tirgu un tiek pasniegts tādā formā, 
kas Ĝauj iegūt gan universālas zināšanas, gan pieredzi šajā jautājumā.  
Kursam piemīt praktisks virziens, nodarbību laikā tiek apskatīti praktiski piemēri, kas balstīti 
uz apdrošināšanas tirgus datiem.  
Dotā kursa uzdevums ir sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas 
pārapdrošināšanas jomā. Īpaša uzmanība tiks veltīta pārapdrošināšanas praktiskās ietekmes uz 
apdrošinātāja finansiālo stāvokli un efektīvas pārapdrošināšanas programmas izveidošanas 
izpētei.  

Rezultāti 

Minētās disciplīnas apgūšanas rezultātā students zinās kādi ir pārapdrošināšanas mērėi un 
uzdevumi un varēs izprast pārapdrošināšanas tirgu, zināt pārapdrošināšanas pamatveidus, cenu 
veidošanas principus, pārapdrošināšanas līgumu sastādīšanu, vadīšanu un pārtraukšanu, pušu 
savstarpējās mijiedarbības veidus, pārapdrošināšanas lomu, pārapdrošināšanas programmas 
kritēriju efektivitāti un programmas sastādīšanas veidus.  
 

Kursu apraksts-plāns 

1. Ievads pārapdrošināšanā 2  
2. Pārapdrošināšanās pamati 2  
3. Pārapdrošināšanās formas 2  
4. Pārapdrošināšanās cena 6  
5. Norēėini pārapdrošināšanā 4  
6. Ugunsrisku pārapdrošināšanā risks 2  
7. Tehnisko risku pārapdrošināšanā 2  
8. Katastrofu pārapdrošināšanā 4  



9. Atbildības pārapdrošināšanā 2  
10. Jūras un aviācijas risku pārapdrošināšanā 2  
11. Finanšu un citu risku pārapdrošināšanā 2  
12. Pārapdrošināšanās kompānija 2  
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Rakstisks eksāmens, kurā iekĜauti jautājumi par kursā aplūkotajām problēmām un patstāvīgi 
apgūto materiālu.  
Galīgā atzīme tiek noteikta, balstoties uz sekojošiem rezultātiem :  
• darbs nodarbībās semestra laikā (kontroldarbi, aktīva piedalīšana diskusijās, seminari) -50%  
• eksāmena atbildes (50%).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Carter, R.L., Lucas L., Nigel R. Reinsurance. Reactions Publishing Group. 2000  
2. Liebwein, P. Klassische und moderne Formen der Rueckversicherung. Karlsruhe: Verlag 
Versicherungswirtschaft e.V. 2000  
3. Schwepcke, A. Reinsurance / Principles and State of Art. Swiss Re Germany AG, 2004  
4. The law of reinsurance./ Colin Edelman. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2005  
5. Klassische und moderne Formen der Rückversicherung. Peter Liebwein. - Karlsruhe: VVW, 
2000  
6. Reinsurance and international financial markets .Washington : Group of Thirty, 2006  
7. Hammesfahr, R. W. Reinsurance claims .London: Reactions, 2004  
8. Wedge, P. Reinsurance claims management. London : Witherby, 2005.  
9. History of insurance. ed. by David - London : Pickering & Chatto, 2000  
10. Rubanovskis A. Apdrošināšanas pamati : teorija, plānošana, problēmas . Rīga : 
Ekonomikas un kultūras augstskola, 2004  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1 Brauner, Chr. Risikolandschaft der Zukunft . - Zürich : Swiss Re, 2004  
2 Baur, P.- Understanding reinsurance : how reinsurers create value and manage risk ; publ. by: 
Swiss Re. - Zurich : Swiss Re, 2004  
3 Stettler, H. - Reinsurance matters : a manual of the non-life branches. - Zurich : Swiss Re  
4. Excess of Loss. Methods of Reinsurance. Report by Advanced Study Group of The 
Insurance Institute Of London.  
5. Schwepcke, A. Rueckversicherung. Karlsruhe: Deutsche Versicherungsakademie, 2001  
6. Zimmerli, P. - Naturkatastrophen und Rückversicherung = Risk perception natural 
catastrophs.Hrsg. Swiss Re. - Zürich : Swiss Re, 2003  
7. Пфайфер К. Введение в перестрахование. Москва, АНКИЛ. 2000.  
8. Основы страховой деятельности: Учебник . Ответственный ред. проф. Т.А. Федорова. 
— Москва: изд-во БЕК, 2001  
Likumdošana  
1. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums http://www.fktk.lv  
2. Sauszemes transportlīdzekĜu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 
likums. http://www.fktk.lv  
3. Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums http://www.fktk.lv  
4. Par apdrošināšanas līgumu. http://www.fktk.lv  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Global Reinsurance. http://www.globalreinsurance.com  
2. Review. http://www.thereview.biz/ipi/thereview.jsp  
3. Sigma. Swiss Re. http://www.swissre.com/sigma  
4. The Insurer. Russian Polis Infoemation Group. 



 

 

Kursa nosaukums Apdrošināšanas grāmatvedība 

Kursa kods Ekon3052 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

32 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Profesionālā augstākā izglītība(līm.), pasn. Sarmīte Glāzere 

Priekšzināšanas 
Ekon2059, Nedzīvības apdrošināšana I  
Ekon2109, Finanšu grāmatvedība  
Ekon3056, Dzīvības apdrošināšana 
Ekon3059, Nedzīvības apdrošināšana II 
 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērėis ir iepazīstināt studentus, kuri apgūst apdrošināšanas un finanšu izglītības 
programmu, ar likumdošanas prasībām, kādas ir noteiktas apdrošināšanas sabiedrību uzskaitē un 
finanšu pārskatu sagatavošanā, iepazīstināt ar praksi kā tiek veikti aprēėini un sagatavoti finanšu 
pārskati, kā arī analizēta apdrošināšanas sabiedrības darbība, pamatojoties uz informāciju, kuru iegūst 
no finanšu pārskatiem.  
 

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par apdrošināšanas sabiedrību finanšu pārskatiem 
un tajos atspoguĜojamās informācijas būtību.  
Studenti spēs patstāvīgi analizēt un vērtēt apdrošināšanas sabiedrību finanšu pārskatus.  
 

Kursu apraksts-plāns 
1. Uzskaite apdrošināšanā 2  
2. Finanšu pārskatu sagatavošanas principi apdrošināšanā 2  
3. Bilances forma apdrošināšanā 4  
4. Apdrošināšanas sabiedrības ieĦēmumi/ izdevumi un to klasifikācijas principi 12  
5. PeĜĦas vai zaudējumu aprēėina forma apdrošināšanā 6  
6. Tehnisko rezervju atspoguĜošana uzskaitē 6  
7. Pārapdrošināšanas un kopapdrošināšanas ietekme uz finanšu darbības rezultātu un šādu darbību 
atspoguĜojums 8  
9. Uzskaites īpatnības personu apdrošināšanā 8  
10. Apdrošināšanas starpnieku darbības ietekme uz finanšu darbības rezultātu un šādas darbības 
atspoguĜojums 2  
11. Apdrošināšanas sabiedrību darbības analīze 10  



 

 

12. Iekšējā kontrole apdrošināšanā. 4  
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
semināru apmeklējums – obligāts + 2 starppārbaudījumi (50%), kuri notiek semināru laikā  
kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).  
 

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Blends D. "Apdrošināšana: pamatprincipi un prakse". Rīga, 1995.  
2. Diana W. Wormuth, Larissa V. Rybalko "The insurance Company: Strategy and Solvency" 
Stockholm, 1998.  
3. Canner K. "Motor insurance Theory and Practice" London, 1994.  
4. Kiln, Robert J. "Reinsurance and Practice" London, Witherby&Co, 1981.  
5. National Assotiation of Insurance Commissioners. "Annal Stastement Instructions: Title" Kansas 
City, 1998.  
6. Contractors All Risks Insurance – Zurich: Swiss Re, 1992  
7. Н.С. Ковалевская “Система страхового права и система страхового законодательства”, 
СТРАХОВОЕ ПРАВО, №3/2000.  
8. Ю. Фогельсон "Введение в страховое право" Москва, Бик, 2001.  
9. М. Зайцева, С. Хацкин "Как выбрать страховую компанию?" Финансовая Россия № 4, 1999.  
 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapa: http://www.fktk.lv  
2. Latvijas Universitātes studiju noteikumi: http://www.lu.lv/jauna/studijas/stud_kartiba.html  
3. Ministru kabineta mājas lapa: http://www.mk.gov.lv  
4. Saeimas mājas lapa: http://www.saeima.lv  
5. Eiropas savienības valstu apdrošinātāju uzraugu un asociāciju mājas lapa: http://www.insurance-
finance.com  
6. Latvijas apdrošinātāju asociācijas mājas lapa: http://www.laa.lv  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kursa nosaukums Finanšu pakalpojumu tirgvedība  
Kursa kods Ekon4032 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Ekonomika 
Lekciju stundu skaits 16 
Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 03.12.2007 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 
  
Kursa autori 
Ekonomikas mağistra grāds, lekt. Ivars Vanags 

Priekšzināšanas 
Ekon3068, Komercbanku operācijas un vadība I 
Ekon3069, Komercbanku operācijas un vadība II 
EkonP011, Apdrošināšana  
EkonP804, Monetārā un banku ekonomika  
Kursa anotācija 
Studiju kursa mērķis – atklāt studentiem tirgvedības nepieciešamību, likumsakarības un nozīmi, 
finanšu institūcijām piedāvājot savus pakalpojumus finanšu pakalpojumu tirgū. Studiju kursa 
uzdevumi:  
1) izanalizēt finanšu pakalpojumu tirgvedības mikrovidi un makrovidi;  
2) iepazīstināt ar finanšu pakalpojumu tirgus segmentācijas metodēm;  
3) noskaidrot finanšu pakalpojumu tirgus izpētes veidus;  
4) izpētīt finanšu institūciju tirgvedības nodaļas darbības procesa posmus un likumsakarības;  
5) iepazīstināt ar finanšu pakalpojumu tirgvedības plāna sastādīšanas nosacījumiem un prasībām. 
Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par finanšu institūciju tirgvedības 
likumsakarībām, finanšu pakalpojumu tirgus segmentācijas metodēm un finanšu pakalpojumu 
tirgus izpētes veidiem, kā arī finanšu pakalpojumu veicināšanas iespējām finanšu tirgū.  
Studenti spēj patstāvīgi analizēt finanšu institūciju pakalpojumu tirgu un vērtēt finanšu 
pakalpojumu tirgvedības likumsakarības.  
Kursu apraksts-plāns 
1. Tirgvedības nepieciešamība un būtība 2  
2. Finanšu pakalpojumi kā tirgvedības izpētes objekts 2  
3. Finanšu institūciju makrovidi ietekmējošie faktori un to analīze 2  
4. Finanšu pakalpojumu tirgus segmentācija 2  
5. Finanšu pakalpojumu patērētāji un finanšu institūciju piedāvājuma formēšana 2  
6. Finanšu pakalpojumu tirgus izpēte 4  
7. Finanšu institūciju SWOT analīze 4  
8. Finanšu pakalpojumu klāsta stratēģijas veidošana 2  
9. Finanšu pakalpojumu pozīcijas noteikšana un veidošana 4  
10. Finanšu pakalpojumu portfeļa pārvaldīšana 2  
11. Finanšu pakalpojumu tirgvedības plāna sastādīšana 2  



12. Finanšu pakalpojumu tirgvedības ziņojuma sagatavošana 2  
13. Finanšu pakalpojumu veicināšanas pasākumu plānošana 2  
Kopā 32  
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums – obligāts (35%)  
Praktisko darbu un semināru apmeklējums – obligāts (35%)  
Kursa pārbaudījums – eksāmena tests (30%)  
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Beļčikovs J., Praude V. Mārketings. – Rīga: Vaidelote, 2005.  
2. Blaits Dž. Mārketings. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.  
3. Briede I. Banku finanšu pakalpojumi. – Rīga: Biznesa Augstskola Turība, 2005.  
4. Brauns T. Zīmola filozofija. – Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007.  
5. Briģe A. Lietišķais mārketings. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.  
6. Edeirs Dž. Līderība un inovācija. – Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007.  
7. Harvard Business Review. Lēmumu pieņemšana. – Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 
2007.  
8. Jēgere S. Finanšu pakalpojumu mārketings. – Rīga: Latvijas Komercbanku asociācija, 2007.  
9. Kalka R., Mēsene A. Mārketings. Rīga: De Novo, 2004.  
10. Kotlers F. Mārketings no A līdz Z. – Rīga: Jumava, 2007.  
11. Kotlers F. Mārketinga pamati. – Rīga: Jumava, 2006.  
12. Krēmers A., Vilgers G. Tirgus izpēte. Rīga: De Novo, 2004.  
13. Kudinska M., Baltača B., Kaužēns E. Finanšu tirgus Latvijā un Eiropas Savienībā. – Rīga: 
Banku augstskola, 2001.  
14. Leihers R. Veiksmīga pārdošana. Rīga: De Novo, 2004.  
15. Niedrītis J. Mārketings. – Rīga: Biznesa Augstskola Turība, 2005.  
16. Praude V. Mārketinga komunikācijas: teorija un prakse. - Rīga: Vaidelote, 2006.  
17. Spīča I. Tirgvedība. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2002.  
18. Tirgzinības pamati. – Rīga: Jumava, 2002.  
19. Veide M. Reklāmas psiholoģija. – Rīga: Jumava, 2006.  
20. Blythe J. Principles & Practice of Marketing. - London: Thomson, 2006.  
21. Church R. The emergence of modern marketing. Southgate: Frank Cass, 2003.  
22. Dowling G. The art and science of marketing. Oxford: Oxford University Press, 2004.  
23. Davidson Rob. Marketing Destinations and Venues for Conferences, Conventions and 
Business Events. - Oxford & Burlington: Butterworth-Heinemann, 2006.  
24. Foss Nicolai J. Strategy, Economic, Organization, and the Knowledge Economy : the 
coordination of firms and resources. - Oxford: Oxford University Press, 2006.  
25. Jobber D. Principles and practice of marketing. London: McGraw-Hill Company, 2001.  
26. Kotler P. A Framework for Marketing Management. Pearson Education, 2003.  
27. Marketing Communication: new approaches, tehnologies, and styles. - Oxford & New York: 
Oxford University Press, 2005.  
28. Mishkin Frederic S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. - 8th ed. - 
Boston: Pearson Education, 2006.  
Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Akuļičs I. Šalkovska J. Mārketinga pētījumu veikšanas problēmu analīze. LU Zinātniskie 
raksti, 647.sējums, 2002.  
2. Batraga A. Reklāmas ietekme sabiedrībā. LU Zinātniskie raksti, 647.sējums, 2002.  
3. Batraga A. Reklāmas ekonomiskā un sociālā loma. Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības 
ilgtspējīgā attīstībā. Rēzeknes Augstskolas Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. – 
Rēzekne, 2002.  
4. Brasliņš Ģ. Mārketinga informācijas nozīme Latvijas komercbankās. Nauda, bankas, 
vērtspapīri. LU Finanšu institūta zinātniskie raksti. 2.krājums. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000.  



5. Brasliņš Ģ. Mārketings Latvijas komercbankās. LU Zinātniskie raksti, 627.sējums, 2000.  
6. Danovska B., Orupa I. Reklāmas psiholoģiskā ietekme uz patērētāja uzvedību. LU Zinātniskie 
raksti, 647.sējums, 2002.  
7. Goldšteins A., Krūze M. Kvalitātes vadības metodoloģiju pielietojuma analīze. 
Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas. Rēzeknes Augstskolas Starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli. – Rēzekne, 2006.  
8. Grēviņa R. Pakalpojumi un to kvalitāti iespaidojoši nosacījumi. LU Zinātniskie raksti, 
647.sējums, 2002.  
9. Ķestere I. Lietišķā etiķete : Eiropas pieredze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007.  
10. Mašarskis A., Jadčenko L. Atvasinātie finanšu instrumenti un finanšu tirgus regulēšana. LU 
Zinātniskie raksti, 647.sējums, 2002.  
11. Nazarenko J. Mārketinga aktivitāšu efektivitātes mērīšana un analīze, lietojot neirona tīklus. 
LU Zinātniskie raksti, 665.sējums, 2003.  
12. Romānovs A. Informācijas sistēmas dzīves cikls. LU Zinātniskie raksti, 637.sējums, 2001.  
13. Šalkovska J. Tirgus subjektu konkurētspējas mārketinga vides faktori. Tradicionālais un 
novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Rēzeknes Augstskolas Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli. – Rēzekne, 2002.  
14. Višņevskaja A. Reklāmas vieta mārketinga sistēmā. EKA Zinātniskie raksti, Rīga: 
Ekonomikas un kultūras augstskola, 2003.  
15. Zalpēteris N. Pakalpojumu sniegšanas stimulēšana banku sektorā. LU Zinātniskie raksti, 
647.sējums, 2002.  
16. Вествуд Дж. Маркетинговый план. – Санкт-Петербург: Питер, 2001.  
17. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. - 7-е изд. - Санкт-Петербург: 
Бизнес-Пресса, 2004.  
18. Котлер Ф. Основы маркетинга- Москва: Вильямс, 2007.  
19. Кутлалиев A. Эффективность рекламы. - 2-е изд. - Москва: Eksmo Education, 2006.  
20. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. - Москва: Сибирское соглашение, 2006.  
21. Черчиль Г.А. Маркетинговые исследования. – Санкт-Петербург: Питер, 2001.  
 

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Reklāma, Latvija 2007/08 : Latvijas reklāmas gadagrāmata. - Rīga : Latvijas Reklāmas 
Asociācija, 2007.  
2. Journal of Marketing  
3. Finance & Development  
4. Wirtschaft & Markt  
5. Harvard Business School Bulletin  
6. www.mar-keting.ru  
7. www.marketing.web-standart.net  
 



 

 

Kursa nosaukums Kvalitātes vadība  

Kursa kods EkonP062 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

16 

Kursa apstiprinājuma datums 17.05.2004 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Dr. Ekonomikas doktors, asist. Aina Joppe 

Kursa anotācija 
Kvalitātes vadības galvenais mērėis ir izveidot tādu vadības sistēmu, kas ir dzīvotspējīga un virzīta uz 
pastāvīgu uzĦēmuma pilnveidošanu. Studiju kursa mērėis ir sniegt zināšanas par kvalitātes vadības 
politikas izstrādi, noteikt uzĦēmuma mērėus un uzdevumus, analizēt uzĦēmuma sākotnējo situāciju, 
noteikt, aprakstīt, ieviest un pilnveidot vadības procesu savstarpējo mijiedarbību, noteikt preventīvās 
darbības, organizēt vadības pārskatus. Ieviešot kvalitātes vadību, uzĦēmums sekmēs klientu 
apmierinātības palielināšanos, pilnveidos uzĦēmumā notiekošos procesus un nodrošinās saskanīgu 
uzĦēmuma darbu. Studentiem ir iespēja iepazīties ar kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas posmiem, 
uzturēšanas un pilnveidošanas procesiem, dokumentācijas sagatavošanu, statistiskām metodēm, klientu 
apmierinātības vērtēšanu, pārmaiĦu vadību, sertifikāciju. 
 

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par procesa pieeju kvalitātes pārvaldības sistēmas 
izstrādi, ieviešanu un efektivitātes uzlabošanu, iepazīsies ar starptautiskā standarta 
ISO9000:2000prasībām un skaidrojumiem, lai iegūtās zināšanas varētu pielietot sava uzĦēmuma KVS 
ieviešanā vai pilnveidošanā. 
 

Kursu apraksts-plāns 
1. Kvalitātes vadības sistēmas nepieciešamība un būtība 2  
2. Kvalitātes prasības dokumentācijai 4  
3. Pārvaldības atbildība, kvalitātes rokasgrāmata 2  
4. Plānošana, atbildība, pilnvaras, komunikācijas 4  
5. Resursu pārvaldība, resursu nodrošināšana 2  
6. Cilvēku resursi, infrastruktūra, darba vide 6  
7. Produkta īstenošana, ar klientiem saistīti procesi 4  
8. Projektēšana, izstrāde, sagāde, ražošanas pakalpojumu nodrošināšana 4  
9. Mērīšana , analīze un uzlabošana 4  
10. kopā 32  
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Lekciju apmeklējums nav obligāts,  



 

 

semināru apmeklējums – obligāts + 1 starppārbaudījums (kontroldarbs)i (20%),  
1grupu darbs-obligāti(30%);  
kursa nobeiguma pārbaudījums(50%).  
 

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Kvalitātes vadības sistēma / red. Ligita Liepa ; māksl. Viesturs OzoliĦš ; ZBC (Zygon Baltic 
Consulting), Latvija. - Rīga : Biznesa partneri, 2004.d. KVS iekšējais audits. - 78 lpp. : ISBN 9984-
96106-0  
2. Kvalitātes vadības sistēma : rokasgrāmata / ZBC (Zygon Baltic Consulting), Latvija ; red. Ligita 
Liepa ; māksl. Viesturs OzoliĦš. - Rīga : Biznesa Partneri, apg., 2002.1.d. KVS pamati. - 111 lpp.  
3. Kvalitātes vadības sistēma : [rokasgrāmata uzĦēmumu vadītājiem] / red. Ligita Liepa ; māksl. 
Viesturs OzoliĦš ; ZBC (Zygon Baltic Consulting), Latvija. - Rīga : Biznesa partneri, 2003. 2.d. ISO 
9001:2000 prasību skaidrojums. - 174 lpp. : ISBN 9984-595-49-8 l  
4. Kvalitātes vadības sistēma : rokasgrāmata / ZBC (Zygon Baltic Consulting), Latvija ; red. Ligita 
Liepa ; māksl. Viesturs OzoliĦš.  
4.d. KVS izveidošana, ieviešana un uzturēšana. - Rīga : Biznesa Partneri, apg., 2005. - 165, [2] lpp. : 
ISBN 9984985105i  
5. Foster, S.T. Managing Quality. An Integrative Approach / S. Thomas Foster. – 2nd ed. - Prentice 
Hall, 2004. – 518 p. + CD  
6. Tidd, J. Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change / Joe 
Tidd, John Bessant, Keith Pavitt. - 2nd ed. - JOHN WILEY & SONS, LTD, 2001. - 388, [16] p.  
7. Goetsch, D.L. Quality Management / David L. Goetsch, Stanley B. Davis – 4th ed. – Prentice Hall, 
2003. – 858 p.  
8. Pildavs J., Ruperte I.Kvalitātes vadīšana, Rīga, 1999.  
9. Vincent K.Omachonu, Joel E.Ross.”Principles of total quality”, CRC Press, 2004.  
 

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Trott, P. Innovation Management and New Product Development / Paul Trott. – 2nd ed. - Prentice 
Hall, 2002. – 426 p.  
2. Heizer, J. Principles of Operations Management / Jay Heizer, Barry Render. – 5th ed. - Prentice 
Hall, 2004. – 638, [33] p. + CD  
3. Clow, K.E. Integrated Advertising, Promotion, & Marketing Communications / Kenneth E. Clow, 
Donald Baack. – 2nd ed. - Prentice Hall, 2004. – 538 p. + CD  
4. Jobber, D. Selling and Sales Management / David Jobber, Geoff Lancaster – 6th ed. - Prentice Hall, 
2003. – 476 p.  
5. Dessler, G. Management. Principles and Practices for Tomorrow's Leaders / Gary Dessler. - 3rd ed. 
- Prentice Hall, 2004. - 546, [48] p. + CD  
6. Ball, Donald A. International Business. The Challenge of Global Competition / Donald A. Ball, 
Wendell H. McCulloch, Paul L. Frantz, J. Michael Geringer, Michael S. Minor. - 10th ed. - McGraw-
Hill, 2006. - 693, [72] p.  
7. Fill, Chris Marketing Communications. Engagements, Strategies and Practice / Chris Fill. - 4th ed. - 
Prentice Hall, 2006. - 911, [38] p.  
8. George Stephen ”Vseobščeje upravĜenije kačestvom”, Sanktpēterburga, 2002.  
9. V.G.Parry.”The Control of Quality”, London, Basingstoke MacMillan, 1973.  
 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. Žurnāls „Kvalitāte”, 1999.-2008.  
2. žurnāls „Kapitāls”, 2008.  
2. http://www.Ika.lv   
4. International Journal of Economics of Business  



 

 

 
Kursa nosaukums Sociālā apdrošināšana 

Kursa kods Ekon2065 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

16 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Vilnis Ādamsons 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērėis ir pilnveidot profesionālās programmas studentu zināšanas par valsts un privāto 
sociālo apdrošināšanu un sociālo palīdzību, to mērėiem un uzdevumiem. Tiks apskatīta Latvijas 
sociālās apdrošināšanas darbības specifika, pensiju sistēma, sociālie budžeti, to ieĦēmumi un 
izlietojuma virzieni, izanalizēta pensiju noteikšana, kā arī sociālie pabalsti, atlīdzības un 
kompensācijas.  
 

Rezultāti 
Studenti iegūs teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas Ĝaus tās izmantot nākamajā profesionālajā 
darbā. Kurss nodrošina studentus ar padziĜinātu izpratni par valsts un nevalstiskās sociālās sistēmas 
nozīmi iedzīvotāju materiālā nodrošināšanā to grūtajos un nelabvēlīgajos dzīves periodos. Iegūtās 
zināšanas palīdzēs arī labāk orientēties sociālajās problēmās un to risināšanā Latvijā. 
 

Kursu apraksts-plāns 
1. Sociālās drošības sistēmas raksturojums 2  
2. Latvijas sociālā apdrošināšana: līdzekĜi un to pārvalde 4  
3. Valsts pensijas 8  
4. Sociālās apdrošināšanas pabalsti un atlīdzības 8  
5. Valsts sociālā palīdzība 6  
6. Valsts un privātie pensiju fondi 4  
Kopā 32  
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
semināru apmeklējums – nav obligāts + 2 starppārbaudījumi (40%),  
kursa pārbaudījums – eksāmens (tests rakstveidā un tests no ekrāna) (60%).  
 

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. O.Mitchell „Politics and the elderly: historic social movements and their lessons for our agine 



 

 

society”, New York; England: M.E.Sharpe,2000.  
2. Bondi,Giuliano „The politics of pensionē reforms”, Cambridge University Press, 2000.- 112-117.p.  
3. Managing Public Expenditure. A Reference Book for Transition Countries. Edited by Ričard Allen 
and Daniel Tommasi. 2001.  
4. G.Rešina.” Latvijas republikas budžets: vakar,šodien, rīt”, Rīga, Turība.2003  
5. J. Punculis. „Privātie pensiju fondi”, Rīga,2000.  
6. „Darba drošība”, grāmata, Rīga, 2003. 288 lpp  
7. „Pensiju sistēma Latvijā”, Rīga, VSAA, 2005.  
8. Budžets un statistika/ budžets”. http://www.vsaa.lv/  
9. Pabalsti. http://www.vsaa.lv/  

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Budžets un statistika/ budžets”. http://www.vsaa.lv/  
2. Pabalsti. http://www.vsaa.lv/  
3. Latvijas Universitātes Zinātniskie raksti Nr.627, 636 un 644 (2000/2001.gg)  
4. Par valsts pensiju politiku. „Latvijas Vēstnesis”Nr.66,2003.gada 6.maijs  

 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Likums par sociālo drošību  
2. Likums Par privātiem pensiju fondiem LR  
3. Kapitāls  
4. Grāmatvedība un audits  
5. Dienas bizness, Diena, u.c.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Investīcijas* 

Kursa kods Ekon2073 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

16 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Ekonomikas mağistra grāds, lekt. Vineta ŠĦepste 

Priekšzināšanas 
Ekon1026, Finanšu instrumentu tirgus 
Ekon1028, Globālās finanses 
 

Ekvivalentais studiju kurss 
Ekon3351, Investīcijas   

 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērėis ir nodrošināt iespēju apgūt investēšanas pamatprincipus, iepazīstinot studentus ar 
investēšanas teorijas svarīgākajiem aspektiem.  
Studiju kursā tiks apskatīti jautājumi par investīciju procesu, stratēăiju un vidi, kā arī par 
daudzveidīgajām alternatīvajām investīciju iespējām un portfeĜinvestēšanas pamatprincipiem.  

 
Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par investīciju tirgus darbības pamatprincipiem, 
alternatīvo investīciju iespēju priekšrocībām un trūkumiem.  
Studenti spēj patstāvīgi izvērtēt alternatīvo investīciju iespējas un izmantojot zināšanas par riskiem, 
ienesīgumu, likviditāti un citiem svarīgiem jautājumiem, veidot investēšanas mērėiem atbilstošus 
investīciju portfeĜus.  

 

Kursu apraksts-plāns 
1. Ievads investīcijās 2  
2. Investēšanas process un stratēăija 2  
4. Investīciju vide 2  
5. Risks, ienesīgums un likviditāte 4  
6. Alternatīvās investīciju iespējas 12  
7. Investīciju portfeĜi, to veidošana un pārvaldīšana 10  
KOPĀ 32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 



 

 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
semināru apmeklējums – obligāts + 2 starppārbaudījumi (40%),  
kursa pārbaudījums – eksāmens (60%).  
Pārbaudījums (rakstveida) – tests un uzdevumi.  

 
Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Bodie, Zvi Принципы инвестиций. Москва : Вильямс, 2002.  
2. Damodaran, Aswath Инвестиционная оценка : инструменты и методы оценки любых активов. 
Москва : Альпина бизнес букс, 2004.  
3. Gitman, Lawrence. Fundamentals of Investing. Addison Wesley,2002.  
4. Sharpe, William F. Investments. London:Prentice-Hall, 1999  

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Babuškins S. Labvēlīgas investīciju vides veidošanas problēmas Latvijā. Rīga, 2004  
2. Damodaran, Aswath. Investment philosophies. Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2003.  

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1. www.fool.com  
2. www.financialengines.com  
3. www.stern.nyu.edu  
4. www.moodys.com  
5. www.bloomberg.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums AngĜu valoda apdrošināšanā 

Kursa kods Valo3238 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišėā valodniecība 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

32 

Kursa apstiprinājuma datums 06.12.2006 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Valodu centrs 

  

Kursa autori 
Sociālo zinātĦu mağistrs sabiedrības vadībā, lekt. Ruta SvētiĦa 
Sociālo zinātĦu mağistrs sabiedrības vadībā, lekt. Līga BeĜicka 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērėis ir pilnveidot studentu angĜu valodas prasmes, kas nepieciešamas, lai lietotu angĜu 
valodu profesionāli apdrošināšanas jomā- mutiskai un rakstiskai komunikācijai starptautiskā vidē un 
dokumentu precīzai izpratnei un veidošanai angĜu valodā, kā arī sniegt atbalstu studiju kursu apguvei 
angĜu valodā. 

 
Rezultāti 

Kursa beigās studenti spēj:  
1.orientēties apdrošināšanas terminoloăijā angĜu valodā, spēj to lietot praksē.  
2.izveidot apdrošināšanas jomas tekstu akadēmisko anotāciju.  
3.atpazīt juridisko dokumentu stilu angĜu valodā un saprast to būtību.  
4.diskutēt par apdrošināšanas jautājumiem . 

 

Kursu apraksts-plāns 
Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1.Apdrošināšanas finansiālie pamati 2 stundas.  
2.Apdrošināšanas juridiskie aspekti un dokumenti 4 stundas.  
3.Veselības un dzīvības apdrošināšana 2  
4.Mājas lasīšana 4 stundas.  
5.Sociālā apdrošināšana, pensijas un pensiju fondi 2 stundas.  
6.Kontroldarbs 2 stundas.  
7.Īpašumu, kredītu un civiltiesiskā apdrošināšana 4 stundas.  
8.Mājas lasīšana 2 stundas.  
9.Pārapdrošināšana 2 stundas.  
10.Riska pārvaldība un apdrošināšana 2 stundas.  
11.Kontroldarbs 2 stundas.  
12.Mājas lasīšana 2 stundas.  
13.Apdrošināšanas organizācijas 2 stundas.  
14.Eksāmens  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 



 

 

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI  
•regulārs apmeklējums(10%)  
•kontroldarbi(20%)  
•mājas lasīšanas(30%)  
•prezentācija (10%)  
•eksāmens(30%)  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1.Sneyd, Michael R. Insurance (Professional reading skills series). Prentice Hall, 1999.  
2.Haigh, Rupert. Oxford Handbook of Legal Correspondence. Oxford University Press, 2006.  
3.A.Ashley. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. Oxford University Press, 2003.  

 
Literatūra (02-papildliteratūra) 
1.Bland, David. Apdrošināšana: pamatprincipi un prakse. (Insurance: principles and practice). Rīga, 
Akreditētais apdrošinātāju institūts, 1995.  
2.Dorfman, Mark S. Introduction to risk management and insurance. Premtice Hall, 1994  

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1.Insurance Information Institute, http://www.iii.org/  
2.Insurance – Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Insurance  
3.Insurance –Wex, http://www.law.cornell.edu/wex/index.php/Insurance  
4.Insurance, http://www.bls.gov/oco/cg/cgs028.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Finanšu kompāniju vadības grāmatvedība 

Kursa kods Ekon3063 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

16 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Dr. Ekonomikas doktors, doc. Svetlana Saksonova 

Priekšzināšanas 
Ekon2109, Finanšu grāmatvedība  
EkonP040, Mikroekonomika 

 
Kursa anotācija 
Kursa mērėis ir nodrošināt studentus ar zināšanām vadības grāmatvedības jomā, lai viĦi varētu sekmīgi 
pieĦemt lēmumus un plānot darbību finanšu un saimnieciskās darbības jomā. 

 

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par vispāratzītākajām vadības grāmatvedības 
sistēmām, dažādām lēmumu pieĦemšanas tehnoloăijām. Studenti spēj patstāvīgi pielietot izmaksu 
novērtēšanas, kalkulāciju sastādīšanas metodes lēmumu pieĦemšanā, prognozēt nākamos uzĦēmuma 
izmaksas un ieĦēmumus, plānot budžetus.  

 
Kursu apraksts-plāns 
1. Ievads vadības grāmatvedībā 2  
2. Izmaksu klasifikācija un raksturojums 4  
3. Pilnas pašizmaksas kalkulācija 6  
4. Mainīgo izmaksu pašizmaksas kalkulācija 6  
5. Lēmumu pieĦemšana 4  
6. UzĦēmuma budžeta plānošana un kontrole 6  
7. Naudas līdzekĜu plānošana 4  
Kopā 32  

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
semināru un praktisko darbu apmeklējums – obligāts + 2 kontroldarbi (30%),  
kursa pārbaudījums- eksāmens (70%)  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 



 

 

1. R. AlsiĦa, K.Zolotuhina, J.Bojarenko, Vadības grāmatvedības pamati, Rīga, 2000. g.  
2. K. Hofs sadarbībā ar Karinu Marinsku “Biznesa Ekonomika”, Rīga,2002.g.  
3. M. Rurāne. UzĦēmuma finanšu vadība. Rīga, Turības mācību centrs, 2000.g.  
4. M. Rurāne. Finanšu pārvaldība. Rīga, Latvijas izglītības fonds, 2000.g.  
5. H. Diderihs. UzĦēmuma ekonomika, Rīga, Zinātne, 2000.g.  
6. A. Pelšs.Vadības grāmatvedība, 1.-4. sējumi, Rīga, 2001.g.  
7. S. Saksonova Finanšu vadības praktiskās metodes, Rīga 2006  
8. S. Saksonova. UzĦēmumu darbības plānošanas paĦēmieni, Rīga, 2006  

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Latvijas nacionālais standarts Nr. 2 „Par naudas plūsmu”  
2. R. H. Garrison. Managerial Accounting, Concepts for Planning, Control, Decision Making, Business 
Publications, 2004  
3. C.Drury. Management and cost accounting. Chapmanand Hall, 2003.  
4. И. А. Бланк, Финансовый менеджмент: Учебный курс – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002.  
5. Ван Хорн, Основы управления финансами, Москва „Финансы и статистика”, 2001.  

 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Ekonomists  
2. Žurnāls „Kapitāls”  
3. Žurnāls „Grāmatvedība un audīts”  
4. The Economist  
5. Business Stategy Review  
6. International Journal of Economics and Business  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Optimizācijas teorija ekonomikā 

Kursa kods Ekon3064 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

16 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Dr. Matemātikas doktors, asoc.prof. Māra Gulbe 

Priekšzināšanas 
Ekon2031, Matemātika ekonomistiem  

 

Kursa anotācija 
Kursā apgūst matemātiskās metodes, ko pielieto optimālās plānošanas ekonomisko modeĜu 
uzdevumos, lēmumu analīzē un racionālas darbības analīzē. Paredzēts apskatīt matemātiskās 
modelēšanas teorētiskos pamatus, matemātisko modeĜu klasifikāciju un izmantošanas iespējas, kā arī 
lineārās optimizācijas metožu teorētiskos pamatus, to praktisko pielietojumu; optimizācijas uzdevuma 
dualitāti, duālā uzdevuma sastādīšanu un ekonomisko interpretāciju; dot pārskatu par pēcoptimizācijas 
analīzi; izskatīt svarīgākās skaitĜošanas metodes un to realizāciju ar datoriem, iegūto rezultātu 
ekonomisko interpretāciju un izmantošanu lēmumu pieĦemšanā. Kursa mērėis ir dot studentiem 
zināšanas par optimizācijas teoriju un metodēm tālākām ekonomikas studijām. 

 

Rezultāti 
Kursā iegūtās zināšanas un apgūtās metodes līdz ar citām ekonomiskās analīzes metodēm Ĝauj risināt 
konkrētus ražošanas un plānošanas uzdevumus, analizēt saimnieciskās darbības rezultātus un pieĦemt 
optimālus (no izraudzītā optimalitātes kritērija viedokĜa) lēmumus. 

 

Kursu apraksts-plāns 
1. Optimizācijas teorijas pamatjēdzieni 2  
2. Lineārās programmēšanas uzdevums, tā formas 2  
3. Lineārās programmēšanas uzdevuma ekonomiskā interpretācija 2  
4. Lineārās programmēšanas uzdevuma grafiskā interpretācija 4  
5. Simpleksa metode 4  
6. Dualitāte lineārajā programmēšanā 4  
7. Pēcoptimizācijas analīze 2  
8. Transporta uzdevuma matemātiskais modelis 2  
9. Transporta uzdevuma atrisināšanas metodes 4  
10. Transporta uzdevuma analīze 4  
11. Lineāro uzdevumu atrisināšanas datoru programmu paketes 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 



 

 

Praktiskie darbi - 10%.  
Kontroldarbi - 20% (praktisko nodarbību laikā).  
Rakstisks eksāmens - 60%.  
Ārpusstudiju kursa materiālu apgūšana - 10%. 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1.M.Gulbe M.PeĜĦa Optimizācijas uzdevumi ekonomikā.R.:Datorzinību centrs,2003.-189.lpp.  
2.KĜaviĦš D. Optimizācijas metodes ekonomikā I,II. R.:Datorzinību centrs,2000.-229.lpp.  

 
Literatūra (02-papildliteratūra) 
1.Eric V.Denardo Dynamic Programming : Models and Applications. Dover Pubns,2003.  
2. Hubertus Th.Jongen Klaus Meer and Eberhard Triesch Optimization theory, Springer verlag,2004,-
456.lpp.  
3.Matthias Ehrgott Multicriteria optimization, Springer verlag, 2000.  
4.Daniel Leonard Ngo V.Long and Ngo Van Long Optimal Control Theory and Static Optimization in 
Economics, Cambridge University Press, 2002.-368.lpp. 

 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
1.Quarterly Journal of Economics.  
2.Journal of Economic Theory.  
3.Journal of Economic Studies. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbība 

Kursa kods Ekon3058 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

16 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Uldis Paukšēns 

Priekšzināšanas 
Ekon1026, Finanšu instrumentu tirgus 
Ekon2063, Publiskās finanses* 
Ekon2069, Makroekonomika* 

 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērėis ir ievadīt finanšu specialitātes studentus līdzekĜu pārvaldīšanas specifikā, 
noskaidrot ieguldījumu pārvaldes sabiedrību būtību un tiesisko regulējumu, iepazīstināt ar Latvijas un 
starptautiskajiem finanšu tirgiem un līdzekĜu ieguldīšanas iespējām tajos.  

 

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par līdzekĜu pārvaldīšanas būtību, mērėiem un 
priekšstatu par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību lomu mūsdienās.  
Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziĜināti apgūt specifiskas finanšu nozares, piemēram, 
atvasinātos finanšu instrumentus.  

 

Kursu apraksts-plāns 
1. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības 2  
2. Ieguldījumu fonds 2  
3. Valsts fondētās pensijas un privātie pensiju fondi 2  
4. Ieguldījuma objekti 4  
5. Turētājbanka 2  
6. Sabiedrības amatpersonas 2  
7. Ieinteresētās personas 2  
8. Starppārbaudījums 2  
9. Riski un to samazināšanas iespējas 4  
10. Pārvaldes pakalpojumi 4  
11. Ieguldījumu fondu pārvalde 2  
12. Valsts fonēto pensiju shēmas līdzekĜu pārvalde 2  
13. Privāto pensiju fondu līdzekĜu pārvalde 2  



 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
semināru apmeklējums – obligāts + 1 starppārbaudījums (40%),  
kursa pārbaudījums – eksāmens (60%).  
Pārbaudījums (rakstveida) – tests.  
 

Literatūra (01-mācību literatūra) 
1. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums. 1997. gada 30. decembris. Spēkā no 01.07.1998.  
2. Komerclikums 2000. gada 4. maijs. Spēkā no01.01.2002.  
3. Finanšu nodrošinājuma likums. 2005. gada 11. maijs. Spēkā no 25.05.2005.  
4. Valsts fondēto pensiju likums. 2000. gada 8. marts. Spēkā no 01.07.2001.  
5. Par privātajiem pensiju fondiem. 1997. gada 20. jūnijs. Spēkā no 05.06.1997.  
6. Finanšu instrumentu tirgus likums. 2003. gada 11. decembris. Spēkā no 01.01.2004.  
7. Par noziedzīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšanu. 1998. gada 18. decembris. Spēkā no 01.06.1998.  
8. Ieguldītāju aizsardzības likums. 2001. gada 23. novembris. Spēkā no 01.01.2002.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Ievads aktuārajā matemātikā 

Kursa kods Mate3021 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Matemātika 

Zinātnes apakšnozare Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 

Lekciju stundu skaits 44 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

20 

Kursa apstiprinājuma datums 16.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
Hd. Matemātikas habil. doktors, prof. Andrejs Reinfelds 

Priekšzināšanas 
Ekon1030, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I  
Ekon1031, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika II 
Ekon2031, Matemātika ekonomistiem  
Ekon2057, Finansu matemātika 

 

Kursa anotācija 
Studiju kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar dzīvības apdrošināšanas matemātiskajiem pamatiem. 

 
Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst nepieciešamās zināšanas dzīvības apdrošināšanas 
matemātiskajos pamatos. Šīs zināšanas ir nepieciešamas, lai iegūtu aktuāra licenci un sekmīgi strādātu 
dzīvības apdrošināšanas sabiedrībās, kā arī spētu atrisināt jautājumus citās apdrošināšanas sabiedrības 
un finansu iestādēs, kad jārisina ar dzīvības apdrošināšanu saistīti jautājumi.  
Sekmīga kursa apguve dod iespēju patstāvīgi izstrādāt jaunus dzīvības apdrošināšanas produktus.  

 
Kursu apraksts-plāns 

1. Mirstības tabulas 6  
2. Izlases mirstības tabulas 2  
3. Apdrošināšana 6  
4. Rentes 6  
5. Bonusu aprēėināšana 2  
6. Prēmijas 4  
7. Rezerves 6  
8. Rezervju izlietojums 4  
9. PeĜĦas tests 8  
10. Saistīto dzīvību funkcijas 4  
11. Kontigentā apdrošināšana 4  
12. Reversētās rentes 4  



 

 

13. Daudzdekrementu tabulas 4  
14. DaudzstāvokĜu modeĜi 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
Praktisko darbu apmeklējums – obligāts + 1 mājas darbs par peĜĦas testu,  
kursa pārbaudījums – eksāmens.  
Pārbaudījums (mutisks vai rakstveida – tests).  

 
Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. W.F.Scott. Life Assurance Mathematics,: Institute of Actuaries, London, 1999 (343 p).  
2. H.U.Gerber. Life Insurance Mathematics. Springer-Verlag,1990 (131 p)  
3. N.Bowers, H.Gerber, J.Hickman, D.Jones, S,Nesbitt. Acturial Mathematics. Society of Actuaries 
USA, 1986 (625 p)  
4. Formulae and Tables for Acturial Examinations. Institute of Actuaries. London, 1980 (125 p.)  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. R.Norberg. Financial Mathematics in Life and Pension Insurance. Summer School in Mathematical 
Finance, Dubrovnik 16-22, September 2001 (117 p)  
2. A.Matvejevs. Dzīvības apdrošināšanas matemātiskie modeĜi. Rīga, RTU, 2005 (156 lapp.)  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Finansu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapa: http://www.fktk.lv  
2. LR Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa: http://www.csb.gov.lv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursa nosaukums Apdrošināšanas tiesības  

Kursa kods JurZ2031 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Valsts tiesības 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8 

Kursa apstiprinājuma datums 16.12.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte 

 

Kursa autori 

Sociālo zinātĦu mağistrs tiesību zinātnē, zin. asist.. Vadims Mantrovs 

 

Priekšzināšanas 

JurZP020, Ievads tiesību zinātnē* 

 
Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar apdrošināšanas tiesību būtību un pamatprincipiem, Eiropas 
Savienības un Latvijas Republikas normatīvo regulējumu, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas 
starpnieku darbības un uzraudzības kārtību, apdrošināšanas līgumu specifiku un to sastādīšanu. 
 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūs izpratni par apdrošināšanas tiesībām un to regulējumu Latvijā un 
Eiropas Savienībā, iegūs praktiskas iemaĦas apdrošināšanas līguma sastādīšanā un analīzē, spēs veikt atsevišėu 
tipisku apdrošināšanas gadījumu analīzi no tiesiskā viedokĜa. 

Kursu apraksts-plāns 

Apdrošināšanas tiesības: jēdziens un saturs 2  
Apdrošināšanas objekti. Apdrošinātie riski. 2  
Apdrošināšanas tiesību subjekti. 6  
Apdrošināšanas līgums: jēdziens un saturs. 6  
Apdrošinātāja un apdrošinātā interešu aizsardzība.6  
Apdrošināšanas veidi un to raksturojums. Personu apdrošināšana 2  
Apdrošināšana pret zaudējumiem un bojājumiem. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. 4  
Apdrošināšanas sabiedrību un starpnieku regulējums 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
semināru apmeklējums – obligāts (40%),  
pārbaudes darbi semināru beigās – 20 %.  
kursa pārbaudījums – eksāmens (testa/kāzusa veidā) (40%).  



 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Apdrošināšana: pamatprincipi un prakse. Sast. Deivids Blens. Rīga, 1995.  
Likums “Par apdrošināšanas līgumu”. www.likumi.lv  
 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums  
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums  
Pārapdrošināšanas likums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums  
Sauszemes transportlīdzekĜu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums un uz šī likuma 
pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi  
Likums "Par privātajiem pensiju fondiem"  
Valsts fondēto pensiju likums  
Komerclikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi. http://www.fktk.lv  
Lowry John. Insurance law: Doctrines and principles. London : Hart Publishing, 1999  
Jerry Robert H. Understanding insurance law. 2nd ed. New York : LEXIS Publishing, 1996  
Merkin Robert. EC insurance law. London ; New York : Longman, 1997  
Professional liability: Law and insurance. Ed. Ray Hodgin. 2nd ed. London : LLP, 1999  
Privātā pensija - valsts piedāvātā iespēja. Latvijas Vēstnesis. 2. aprīlis (2008)  
Rubene A. Apdrošinājuma Ħēmēja tiesības saĦemt atlīdzību. Jurista vārds. Nr. 6 (361) Otrdiena, 2005. gada 15. 
februāris.  
Legal framework for doing business in Latvia / LejiĦš, Torgāns & Vonsovičs. - Tallin : RoschierRaidla, 2005.  
LR Augstākās tiesas prakses vispārinājums “Par likumu piemērošanu, izšėirot tiesās strīdus, kas saistīti ar 
sauszemes transportlīdzekĜu apdrošināšanas un to īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 
līgumu saistību izpildi”. www.at.gov.lv  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

LR Augstākā tiesa. www.at.gov.lv.  
International Law office. www.internationallawoffice.com  
Saeimas mājas lapa: http://www.saeima.lv  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapa http://www.fktk.lv  
Eiropas Savienības tiesību portāls. http://eur-lex.europa.eu  
Apdrošināšanas sabiedrību Interneta mājas lapas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kursa nosaukums Studiju darbs Finansēs 

Kursa kods Ekon2067 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, doc. Marina Kudinska 

Priekšzināšanas 

Ekon1026, Finanšu instrumentu tirgus 
Ekon1028, Globālās finanses 
Ekon2055, Banku darbība* 
Ekon2058, Komercdarbības finanses 
Ekon2063, Publiskās finanses* 
VadZ1016, Zinātniskā darba organizācija 

 
Kursa anotācija 

Studiju darbs paredzēts mācību gaitā iegūto teorētisko zināšanu nostiprināšanai, prasmju iegūšanai 
izmantot teorētiskās zināšanas analizējot konkrētu problēmu. Studiju darba izstrādes gaitu un darba 
uzbūvi veido atbilstoši LU Finanšu institūta apstiprinātiem norādījumiem zinātnisko darbu izstrādei 
un aizstāvēšanai.  

Rezultāti 

Studenti iegūs praktiskās iemaĦas veikt finanšu parādību analīzi un risināt konkrētu finanšu problēmu. 

 
Kursu apraksts-plāns 

1. Studiju darba tēmas izvēle un apstiprināšana.  
2. Studiju darba plāna saskaĦošana ar vadītāju.  
3. Darba izstrāde un konsultācijas ar vadītāju.  
4. Darba aizstāvēšana studiju darbu aizstāvēšanas komisijā.  

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sekmīgi aizstāvēts studiju darbs. 

 
Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Zinātnisko darbu rakstīšanas noteikumi. LU Finanšu institūts, 2003  
2. U.Eko. „Kā uzrakstīt diplomdarbu”. JāĦa Rozes apgāds. 2006., 314 lpp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Materiāli no EBSCO datu bāzes. 



 

 

 

Kursa nosaukums Studiju darbs Apdrošināšanā 

Kursa kods Ekon3067 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, doc. Marina Kudinska 

Priekšzināšanas 

Demo1005, Demogrāfija  
Ekon2059, Nedzīvības apdrošināšana I  
Ekon3056, Dzīvības apdrošināšana 
Ekon3059, Nedzīvības apdrošināšana II 
Ekon3061, Pārapdrošināšana 
Ekon3071, Apdrošināšanas finanses 
VadZ1016, Zinātniskā darba organizācija 

 
Kursa anotācija 

Studiju darbs paredzēts mācību gaitā iegūto teorētisko zināšanu nostiprināšanai, prasmju iegūšanai 
izmantot teorētiskās zināšanas analizējot konkrētu problēmu apdrošināšanā. Studiju darba izstrādes 
gaitu un darba uzbūvi veido atbilstoši LU Finanšu institūta apstiprinātiem norādījumiem zinātnisko 
darbu izstrādei un aizstāvēšanai. 

 
Rezultāti 

Studenti iegūs praktiskās iemaĦas veikt finanšu parādību analīzi un risināt konkrētu problēmu 
apdrošināšanā. 

 
Kursu apraksts-plāns 

1. Studiju darba tēmas izvēle un apstiprināšana.  
2. Studiju darba plāna saskaĦošana ar vadītāju.  
3. Darba izstrāde un konsultācijas ar vadītāju.  
4. Darba aizstāvēšana studiju darbu aizstāvēšanas komisijā.  

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Studenti iegūs praktiskās iemaĦas veikt finanšu parādību analīzi un risināt konkrētu problēmu 
apdrošināšanā. 

 
Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Zinātnisko darbu rakstīšanas noteikumi. LU Finanšu institūts, 2003  
2. U.Eko „Kā uzrakstīt diplomdarbu”. JāĦa Rozes apgāds. 2006., 314 lpp.  



 

 

 
Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Materiāli no EBSCO datu bāzes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Prakse I 
Kursa kods Ekon4019 
Kredītpunkti 16 
ECTS kredītpunkti 24 
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 
skaits semestrī) 256 

Zinātnes nozare Ekonomika 
Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 
Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 
  
Kursa autori 
Dr. Ekonomikas doktors, doc. Marina Kudinska 

Priekšzināšanas 
Ekon2059, Nedzīvības apdrošināšana I  
Ekon3056, Dzīvības apdrošināšana 
Ekon3059, Nedzīvības apdrošināšana II 
Ekon2055, Banku darbība 
Ekon2074, Investīcijas 
Ekon3058, Ieguldījumu pārvaldes darbība 
Ekon4032, Finanšu pakalpojumu tirgvedība 
 
Kursa anotācija 
Profesionālās prakses I mērķis ir veidot profesionālo kompetenču sistēmu apdrošināšanas 
sabiedrības vai citas finanšu iestādes darbības organizēšanā, tās sniedzamiem pakalpojumiem, 
resursu veidošanos virzieniem, pakalpojumu izplatīšanas kanāliem, izpētot finanšu iestādes 
iekšējos dokumentus.  

 
Rezultāti 
Studenti iegūs praktiskās iemaņas apdrošināšanas sabiedrību un citu finanšu uzņēmumu resursu 
veidošanas operāciju veikšanā, nostiprinās auditorijās iegūtās teorētiskās zināšanas par iestādes 
darbības organizēšanu un pakalpojumu izplatīšanas kanāliem. 
 
Kursu apraksts-plāns 
1. Finanšu uzņēmuma vispārējs raksturojums 58 
2. Finanšu uzņēmuma pakalpojumu veidi, to raksturojums 68  
3. Apdrošināšanas prēmiju aprēķināšanas principi (apdrošināšanas sabiedrībām), noguldījumu 
pieņemšanas noformēšana, vērtspapīru emisijas kārtība, starpbanku aizdevumu saņemšanas 
kārtība (komercbankām) 66  
4. . Finanšu uzņēmuma pakalpojumu izplatīšanas kanāli 64  

 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izpildīta prakses programma un sekmīgi aizstāvēts prakses pārskats. 
 
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Finanšu uzņēmuma politikas un procedūras 



 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapa http://www.fktk.lv  
2. Latvijas Bankas mājas lapa http://www.bank.lv  
3. http://www.wria.org/journal.html  
4. http://www.laa.lv  
5. http://bankasoc.lv 
6. Finanšu uzņēmumu mājas lapas  
 

 



Kursa nosaukums Prakse II  

Kursa kods Ekon4021 

Kredītpunkti 10 

ECTS kredītpunkti 15 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
160 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, doc. Marina Kudinska 

Priekšzināšanas 

Ekon2059, Nedzīvības apdrošināšana I  

Ekon3056, Dzīvības apdrošināšana 

Ekon3059, Nedzīvības apdrošināšana II 

Ekon3061, Pārapdrošināšana 

Ekon3071, Apdrošināšanas finanses 

Ekon2055, Banku darbība 

Ekon2074, Investīcijas 

Ekon3058, Ieguldījumu pārvaldes darbība 

 

 

Kursa anotācija 

Profesionālās prakses II mērėis ir veidot profesionālo kompetenču sistēmu apdrošināšanas 

sabiedrības vai citas finanšu iestādes investīcijām un ieguldījumiem, specifiskiem finanšu 

sabiedrības darījumiem, izpētot apdrošināšanas kompānijās procedūras un veikt finanšu iestādes 

finanšu analīzi par pēdējiem pieciem atskaites gadiem. 

 

Rezultāti 

Studenti iegūs praktiskās iemaĦas apdrošināšanas sabiedrību un citu finanšu uzĦēmumu 

ieguldījumu operāciju un specifisko finanšu iestādes darījumiem veikšanā, veiks finanšu iestādes 

darbības  analīzi par pēdējiem pieciem atskaites gadiem, nostiprinās auditorijās iegūtās 

teorētiskās zināšanas. 

 

Kursu apraksts-plāns 

1. Apdrošināšanas atlīdzību izmaksas (apdrošināšanas sabiedrībām), kreditēšanas darījumu 

veikšana un noformēšana (komercbankām) 40  

2. Pārapdrošināšana (apdrošināšanas sabiedrībām), darījumi ar maksājumu kartēm, attālinātie 

pakalpojumi ( komercbankām) 40  

3. Investīcijas un ieguldījumi vērtspapīros 40  

4. Veikt finanšu uzĦēmuma finanšu analīzi pēdējo piecu gadu laikā 40  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Izpildīta prakses programma un sekmīgi aizstāvēts prakses pārskats. 

 



Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. . Finanšu uzĦēmumu politikas un procedūras 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapa http://www.fktk.lv  

2. Latvijas Bankas mājas lapa http://www.bank.lv  

3. http://www.wria.org/journal.html  

4. http://www.laa.lv  

5. http://bankasoc.lv 

6. Finanšu uzĦēmumu mājas lapas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa nosaukums Bakalaura darba iestrāde  

Kursa kods Ekon4025 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, doc. Marina Kudinska 

Kursa anotācija 

Students izvēlas bakalaura darba tēmu, un apstiprina to pie programmas direktora. Darba 

izvēlētai tēmai jābūt aktuālai, veltītai konkrētu ar apdrošināšanu vai ar finansēm saistītu 

problēmu izpētei. Students apspriež ar programmas direktora apstiprinātu vadītāju bakalaura 

darba saturu un iesniedz darba vadītājam teorētiskās daĜas pirmo redakciju.  

 

Rezultāti 

Studenti izvēlās bakalaura darba tēmu, saskaĦo ar vadītāju saturu un iesniedz vadītājam pirmo 

nodaĜu. 

 

Kursu apraksts-plāns 

1. Bakalaura darba tēmas izvēle un apstiprināšana.  

2. Bakalaura darba plāna saskaĦošana ar vadītāju.  

3. Darba pirmās nodaĜas izstrāde un konsultācijas ar vadītāju.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Iesniegtā vadītājam teorētiskā daĜa un saskaĦotais ar vadītāju darba saturs. 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Zinātnisko darbu rakstīšanas noteikumi. LU Finanšu institūts, 2003  

2. U.Eko. „Kā uzrakstīt diplomdarbu”. JāĦa Rozes apgāds. 2006., 314 lpp.  

 



 

Kursa nosaukums Bakalaura darbs  

Kursa kods Ekon4018 

Kredītpunkti 10 

ECTS kredītpunkti 15 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
160 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, doc. Marina Kudinska 

Kursa anotācija 

Pastāvīgs zinātniski - pētnieciska rakstura darbs, kas apliecina studenta gatavību profesionāli 

veikt kvalificēta finansista pienākumus. Izstrādājot bakalaura darbu, students parāda prasmi 

apkopot studiju laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaĦas, izstrādāt pamatotus 

priekšlikumus un tos aizstāvēt. Priekšlikumu pamatošanai izmanto materiālus, kas savākti un 

apkopoti prakses laikā. Izteiktie priekšlikumi un secinājumi izriet no konkrētā pētījuma, ko 

apstiprina savāktā informācija.  

 

Rezultāti 

Studenti apkopo teorētiskās zināšanas, iegūtās studiju laikā un, izmantojot praktiskās iemaĦas, 

iegūtās profesionālās prakses laikā, izpētīa konkrētu problēmu un izdara pamatotus 

secinājumus.  

 

Kursu apraksts-plāns 

1. Darba izstrāde un konsultācijas ar vadītāju.  

2. Darba aizstāvēšana bakalaura darbu pārbaudījumu komisijā.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Bakalaura darbs sekmīgi jāaizstāv bakalaura darbu pārbaudījumu komisijā. 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Zinātnisko darbu rakstīšanas noteikumi. LU Finanšu institūts, 2003  

2. U.Eko. „Kā uzrakstīt diplomdarbu”. JāĦa Rozes apgāds. 2006., 314 lpp.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. PIELIKUMS 

INFORMĀCIJA PAR STUDIJU PROGRAMMAS REALIZĀCIJĀ 

IESAISTĪTIEM MĀCĪBSPĒKIEM 

 

 

 



2.1. MĀCĪBSPĒKU SARAKSTS 
 

Docētāja uzvārds, vārds Kvalifikācija Akadēmiskais 
amats 

Statuss  Pamatdarba 
vieta  

Elēna Dubra  Dr. ekon. Profesore Pamata darbs LU 

Juris Krūmiņš  Dr. ekon. Profesors Pamata darbs LU 

Elvīra Zelgalve  Dr. ekon. Profesore Pamata darbs LU 

Lūcija Kavale  Dr. ekon. Profesore Pamata darbs LU 

Roberts Škapars  Dr. ekon. Profesors Pamata darbs LU 

Edgars Kasalis  Dr. ekon. Profesors Pamata darbs LU 

Andris Reinfelds Dr. math. Profesors Pamata darbs LU 

Ismena Revina  Dr. math. Profesore Pamata darbs LU 

Uldis Rozevskis Dr. ekon. Profesors Pamata darbs LU 

Veronika Bikse Dr. ekon. Profesors Pamata darbs LU 

Vilnis Ādamsons  Dr. ekon.   Asoc. profesors Pamata darbs LU 

Inta Krūmiņa  Dr. ekon. Asoc. profesore Pamata darbs LU 

Māra Gulbe Dr. math. Asoc. profesore Pamata darbs LU 

Vizma Niedrīte Dr. ekon Asoc. profesore Pamata darbs LU 

Signe Bāliņa Dr. ekon  Asoc. profesore Pamata darbs LU 

Marina Kudinska Dr. ekon  Docente     Pamata darbs  LU 

Svetlana Saksonova Dr. ekon  Docente  Pamata darbs  LU 

Ramona Rupeika-Apoga Dr. ekon Docente  Pamata darbs LU 

Edgars Brēķis Dr. ekon. Docents Pamata darbs LU 

Aina Joppe Dr. ekon. Docente Pamata darbs LU 

Inga Vilka Dr. sabiedrības 
vadībā 

Docente Pamata darbs LU 

Aleksandrs Koļesovs  Dr. psih. Docents Pamata darbs LU 

Karmena Beķere Soc. zinātņu 
maģistre 

Lektore Pamata darbs LU 

Ruta Svētiņa Soc. zinātņu 
maģistre 

Lektore Pamata darbs LU 



Gundars Bērziņš Mag.ekon. Lektors Pamata darbs LU 

Līga Leitāne Mag.ekon. Lektore Pamata darbs LU 

Larisa Bule Mag.ekon. Lektore Pamata darbs LU 

Ivars Vanags Mag.ekon. Lektors Pamata darbs LU 

Vineta Šņepste Mag.ekon. Lektore Pamata darbs LU 

Ludmila Sečenova Filoloģijas maģistre Lektore Pamata darbs LU 
 
     Diāna Apse 

 
Mag. tiesību      

zinātnē 

 
Lektore 

 
Pamata darbs 

 
LU 

Jānis Bokāns Dr. pead. Pasniedzējs Blakus darbs DnB Nord banka 

Sarmīte Glāzere Ekonomists 
grāmatvedis 

Pasniedzēja Blakus darbs FKTK 

Uldis Paukšens Ekonomists Pasniedzējs Blakus darbs LR Valsts Kase 

Mihails Kuharenoks Jurists Pasniedzējs Blakus darbs Gen Re Riga 

Nataļja Svetlova Mag.ekon. Pasniedzēja Blakus darbs Apdrošināšanas 
sabiedrība  „Egro” 

Toms Liepiņš Mag. ekon. Pasniedzējs Blakus darbs Apdrošināšanas 
sabiedrība  AIG 

Europe S.A 
Vadims Mantrovs Mag,jur. Pasniedzējs Blakus darbs Zvērinātu advokātu 

birojs „Rozenfelds 
un partneri” 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. MĀCĪBSPĒKU CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Dr.oec., asoc.prof. Viļņa Ādamsona 
dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
 

 
Dzimšanas gads, vieta : 1951.g., Rīga 

 
Adrese:  Stirnu iela 57 dz.12. Rīga, LV 1084 
 
Tālrunis, E-pasts: t.9410562,  adamsons@lanet.lv/ 
 
Izglītība: 
1972 – 1977  1977.g. – P. Stučkas Latvijas Valsts Universitātes Finansu un 

tirdzniecības fakultāte, finansu un kredīta specialitāte. 
1982 – 1984 aspirantūra, Maskavas Finansu Institūts Finansu katedra  
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi.   
1985. ekonomikas  zinātņu kandidāta grāds; 
1989.  docenta zinātniskais nosaukums; 
1992.      docenta akadēmiskais nosaukums; 
1993      ekonomikas doktora  zinātniskais grāds.   
1999       asociētā profesora  akadēmiskais  nosaukums. 
2006      asociētā profesora  akadēmiskais  nosaukums 
 
Nodarbošanās: 
1985.- 1998  docents, LU Finansu un kredīta katedra (institūts),   
 no 1999   asoc. profesors, LU Finansu institūts  (katedra)                                               
 
Zinātniskās darbības virziens – Sociālās drošības sistēma Latvijā 
       
Dalība LZP un ESF projektos: 
1. Projekta koordinators Labklājības ministrijas valsts pasūtījumam 2002.gadā “Par 

bērna kopšanas pabalstu, tā efektivitāti un vēlamajiem izmaksas periodiem”. 

2. Projekta vadītājs 2005 gada PIAA apstiprinātajā Eiropas Savienības struktūrfondu 
projektā „ Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju programmas Finansu 
menedžments studentu prakses realizēšana Valsts Ieņēmumu Dienestā”. Līguma 
Nr.2007/0021/VPDI/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0017/0063 

3. Vadošais pētnieks Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas “Darba 
tirgus pētījumi” 2005,gada -2006. projektā "Labklājības ministrijas pētījumi” ( 
identifikācijas Nr. LM 2004/39.03) 

4. Eiropas Sociālais Fonds. IZM un PIAA. 3. prioritāte „Cilvēktiesību attīstība un 
nodarbinātības veicināšana”. Projekts „Latvijas Universitātes augstākās profesionālās 
studiju programmas Finanšu menedžments studentu mācību prakses realizēšana Valsts 
Ieņēmumu dienesta sistēmā”, projekta vadītājs. Līgums Nr. 
2005/0201/VPDI/ESF/PIAA/05APK/3.2.6.3/0110/0063. 

5. Eiropas Sociālais Fonds. IZM un PIAA. 3. prioritāte „Cilvēktiesību attīstība un 
nodarbinātības veicināšana”. Projekts „Tālākizglītības iespēju papaplašināšana 
ekonomikai svarīgās nozarēs”, pētnieks.  



6. ES struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi” Pētījums „Darbaspēka 
profesionālā mobilitāte”, vadošais pētnieks. Projekta Nr. 
VPDI/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1/0001/0003, Līguma Nr. LM17.6-04/8-2006. 

7. Eiropas Sociālais Fonds, projekts „LU profesionālo studiju programmu mācībspēku 
kompetenču  paaugstināšana  banku un uzņēmējdarbības sektorā”, eksperts. Projekta 
Nr. VPDI/ESF/PIAA/05/APK 3.2.5.2/ 0135/0063. 

8. Zinātniski pētnieciskais projekts: „ Ģimenes ārsta prakses medicīnisko pakalpojumu 
materiālo  izdevumu saraksta un optimālā finansējuma aprēķinu izstrādāšana un 
rekomendāciju sagatavošana”. Projekta vadītājs. Pasūtītājs – Latvijas Ģimenes ārstu 
asociācija. LU Līgums Nr 2403 no 16.07.2007.    

 
Publikācijas. 
1. V.Ādamsons, K.Purmalis, Issues Concerning the Pensions of People Employed in 

Companies. Entrepeneurship in Latvia. Humanities and Social Sciences. Latvia, 
3(32)/2001. 

2. V.Ādamsons, Latvian pension reform prospects: LU Zinātniskie raksti 644.sēj. 
Finanses un kredīts: problēmas,koncepcijas,vadība. Rīga,- 2001.  

3. V.Ādamsons, Pensiju sistēmas pilnveidošanas aspekti Latvijā. LU Zinātniskie raksti, 
636.sēj. Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas,II. Rīga,-2001. 

4. V.Ādamsons, Финансовые проблемы социальной системы Латвии.  РИМЭ.  
Научные Труды , выпуск 6.  Рига 2002. 

5. V.Ādamsons,  Latvijas otrā pensiju līmeņa administrēšanas problēmas. Starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli: Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības 
ilgspējīgā attīstībā. Rēzekne 2002. 

6. V.Ādamsons, Strādājošo finansiālais nodrošinājums vecumdienās.- Zinātniskie raksti, 
2.laidiens.- Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola, 2003. 

7. V.Ādamsons, Private income taxation problems in Latvia.- Zinātniskie raksti  
“INFORMATION SOCIETY and MODERN BUSINESS”:Jumava, Ventspils 
Augstskola 2003.   

8. V.Ādamsons, Проблемы налогообложения личных доходов в Латвии –
Материалы 3-й международной научно-практической конференции, Минск: 
ВУЗ-ЮНИТИ, 2004. 

9. V.Ādamsons, Sociālās nodrošināšanas finanšu problēmas Latvijā.- Starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli: Tautsaimniecības attīstības problēmas un 
risinājumi.  Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, 2008. 33-38 lpp.  

10. Darba tirgus pētījums „Darbaspēka profesionālā mobilitāte”, autoru kolektīvs. LU: 
Rīga,2007,XI+ 219 lpp.  

11. Labklājības ministrijas pētījums “Nereģistrētās nodarbinātības novērtējums”, autoru 
kolektīvs. LM, Rīga, 2007. 

 
Piedalīšanās konferencēs:     
1.  Dalība 8 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs; 

 
 
 

 



Pedagoģiskā darbība -akadēmiskie kursi Latvijas Universitātē: 
 
  
Studiju kursa 
nosaukums 

Apjoms 
kredīt-
punktos 

Apjoms 
(stundās) 

Programmas sadaļa 
(A,B,C) 

Cenu teorija un 
prakse 

4 64 A 

Finansu teorija         
Cenas un cenu 
veidošana  

4 
2 

64 
32 

A 
B 

Finanses 3 64 A 
Sociālā 
apdrošināšana 

2 32 B 

Sociālās drošības 
sistēmas finanses 

2 32 B          

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
   -  Finanšu sektora vadības programmas direktors. 
Piedalīšanās finansu menedžeru programmas izstrādē. 
   -  Programmu un prakses vadīšana. 
Profesora mācību-metodiskās grupas vadīšana LU 
 
Kvalifikācijas celšana. 
Stažēšanās Ķekavas, Lauberes un Mālpils pašvaldībās par pašvaldību budžetu veidošanas, 
sociālās palīdzības un sociālās aprūpes jautājumiem;2005.gada marts – maijs. 
 
 
 
2008.gada 7.oktobris                                                                                  V.Ādamsons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mag. iur, lektores Diānas Apses  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1965.    
 
Izglītība:   
2003.-2007.            LU doktorantūra 
    
1983.-1989.    Studijas  LU Juridiskajā  fakultātē 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  
2001.    LU sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē 
 
Nodarbošanās:  
1983. aug.-okt.   Rīgas rajona tiesas sēžu sekretāre 
1983.-1985.    Augstākās tiesas krimināllietu tiesas kolēģijas   
      tiesas sēžu sekretāre 
1985.-1989.    Augstākās tiesas priekšsēdētāja sekretāre 
1989.-1997.   Augstākās tiesas Kodifikācijas galvenā  konsultante 
1997. -1998.  Augstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses 

 vispārināšanas daļas   konsultante 
1998. - 2004.   Satversmes tiesas tiesneša palīdze 
2000. - 2002.   LU Tiesību zinātņu pamatu katedras lektore 
no 2002. 2. sept.  LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un  vēstures katedras 
lektore 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 
1. Tiesu prakse un Latvijas Senāta Administratīvais departaments. Tiesu prakses 

veidošana: LU zinātniskie raksti. Dr. habil.iur. prof. E.Meļķīša redakcijā.- Rīga, LU, 
2001., 68.-101.lpp. 

2. Palīgavotu mijiedarbības aspekti administratīvajā un Satversmes tiesas jurisdikcijā. 
Nolasīts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “ Tiesību harmonizācija Baltijas jūras 
reģionā 20.-21.gs. mijā” 2004.gada 29.-30.janvārī LU Juridiskajā fakultātē, publicēts 
krājumā ar tādu pašu nosaukumu angļu un latviešu valodās.  Riga, LU Juridiskā 
fakultāte, 2006., 263.-280.lpp. 

3. Interplay of subsidiary sources in the constitutional and administrative jurisdiction. 
Rīga,  „Law and Justice” specizlaidums, 2005. Referāts nolasīts Starpt. programmas 
Socrates/Erasmus koordinatoru sanāksmē – kolokvijā 2004. g. 27.-29. maijā LU 
Juridiskajā fakultātē. 

4. Tiesību palīgavoti un Satversmes tiesa. Rīga, Latvijas Universitātes  Raksti, 2006, 
703.sējums, 7.-20.lpp. 

5. Atsevišķie viedokļi un tiesību palīgavoti. Nolasīts 2005.gada 25. oktobrī kongresā 
„Letonika” un nodots publicēšanai . 

6. Sekundāro tiesību avotu fraktalitāte.  Rīga,  Latvijas Universitātes Filozofijas un 
socioloģijas institūta  rakstu krājumā „Drošība un tiesiskums Latvijā”,  2007, 78.-
92.lpp. 

7. Dissenting opinion as creators of legal ideas in the period of legal system collapse. 
Nolasīts 2006.gada 21.aprīlī starptautiskajā zinātniskajā koferencē „Pēc 2004.gada ES 



paplašināšanās: atbildot uz politiskiem, juridiskiem un sociālekonomiskiem 
izaicinājumiem” (Beyond EU Enlargement 2004, Responding to Challenges, Jean 
Monnet Conference) ,  publicēts „European Union Enlargement of 2004 and Beyond: 
Responding to the Political, Legal ando Socio-Economic Challenges„ University of 
Latvia, 2006, 29-38.lpp. 

8. Tiesību palīgavotu izpratnes evolūcija. Vai  izaicinājums  Latvijas tiesiskai 
domai ? Referāts nolasīts  Starptautiskajā  zinātniskajā konferencē “ Tiesību 
harmonizācija Baltijas jūras  reģionā  pēc ES paplašināšanās” 2007.gada 24.-
27.janvārī LU Juridiskajā fakultātē, nodots publicēšanai. 

9. Dissenting opinion and other subsidiary sources of Law  as  creators of legal idea 
in the period of the legal system  collapse.  Rīga,  LU Raksti. Juridiskā zinātne  
719.sēj. , 2007, 101.-11.lpp. 

10. Kazuistikas nozīme Lavijas tiesību teorijā un vēsturē. Referāts nolasīts Voldemāra 
Kalniņa simtgadei veltītajā piemiņas konferencē 23.-24.11.2007.gadā,  publicēts 
žurnālā „Likums un Tiesības” 2008.gada jūnijā, 10.sējums, Nr. 6/(106), 177.-189.lpp. 

11. Karjeras konsultēšanas un vadības tiesiskā regulējuma aspekti. Karjeras attīstības 
atbalsts. Izglītība, konsultēšana, pakalpojumi. Valsts izglītības attīstības aģentūra, 
2008, 197.-213.lpp. (0.8. a.l.). 

 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 10 
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi     1 
Konferenču tēzes      7 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Pētījums par abstraktu un kazuistisku normu pielietojuma  problemātiku valsts pārvaldē. 
  
Pēc Tieslietu ministrijas pasūtījuma. Rīga, 2007, 80 lpp.   
 
Akadēmiskie kursi: 
1. Tiesību teorija  A daļa  4 KP 
2. Ievads tiesību zinātnē A daļa  4 KP 
3. Saimnieciskās tiesības  B daļa  4 KP 
4. Ievadprakse tiesā    2 KP 
5. Tiesību pozitīvisms.  (Tiesību integrācija Eiropā - doktorantiem) 

6. Likumdošana karjeras atbalsta sistēmā. (Lekciju cikla izstrādāšana profesionālās 
augstākās izglītības maģistra studiju programmai “Karjeras konsultants”) 
   
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
No 2004. gada novembra –  2007. gada septembrim Juridiskās fakultātes Apelācijas 
komisijas locekle. 
 
Tālākizglītība 
LU Attīstības un plānošanas departamenta sertifikāts Nr. 005380, laikā no 26.03.2008. līdz 
18.04.2008. noklausījās un apguva tālākizglītības programmu „Eiropas Savienības 
struktūrfondu projektu administrēšana” 30 stundu apjomā. 
 
 
2008. gada  30. oktobrī.                                              

        D. Apse 



 
Dr. ekon., AS. prof. Signes Bāliņas 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads:  1965 
 
Izglītība: 
1983. - 1988.  Latvijas Valsts universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, 
lietišķās matemātikas specialitāte, studente 

1996. - 1999.  Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte,  
doktorante  

   
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1994. Mg. Math.  

2002. Dr. oec. 

 

Nodarbošanās:  

1988. - 1992.  RTU ASTF Skaitļošanas tehnikas katedra, vecākais inženieris 

1991. - 1994.  LU Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte, lektore 

1994. - 1996. LU Ekonomikas fakultāte, lektore 

1997. - 2002. LU Ekonomikas un vadības fakultāte, lektore 

2002.-  2008. LU Ekonomikas un vadības fakultātes Matemātiskās ekonomikas katedras 
docente 

2008. LU Ekonomikas un vadības fakultātes Matemātiskās ekonomikas katedras asociētā 
profesore 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Balina S., Lapins J., Vaskis E., Priede Z. Households Survey in Latvia; Statistics in 

Transition, Warzawa, 2002. 

2. Bāliņa S., Krastiņš O. Par izlases datiem, ciktāl tie ir pareizi un precīzi. Vai patiesību 
uzzinām santīmos, vai tikai latos. Latvijas Vēstnesis, 2002. 

3. Balina S., Lapins J., Vaskis E., Priede Z. Household Surveys in Developing and 
Transition Countries: Design, Implementation and Analysis, United Nations, pp. 26 – 30, 
2003 

4. Bāliņa S., Arhipova I. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel – 
Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 

5. Bāliņa S., Revina I., Peļņa M., Gulbe M. Matemātika ekonomistiem. ( Teorija + 
uzdevumi ). – Rīga: Izglītības soļi, 2003. 

6. Balina S., Arhipova I. Profession Segregation Decrease in the Latvia Branch of 
Information Technologies. Proceedings of International Congress of Information 
Technology in Agriculture, Food and Environment, isbn 975-487125-6, Adana, Turke, 
2005, pp. 176-181. 



7. Balina S., Lapins J., Vaskis E., Priede Z. Design and Implementation of Households 
Surveys in Latvia. Households Sample Surveys in Developing and Transition Countries, 
United nations, 2005, ST/ESA/STATT/SER.P/96, PP. 586-600. 

8. Bāliņa S.,Arhipova I., Rudusa I. Latvijas reģionu attīstības rādītāju kvantitatīvā 
analīze/The Quantitative Analysis of Latvia Reģions Development Criteria. LUraksti, 
Vadības zinātnes, Nr. 690, Rīga, 2005, pp. 151-159. 

9. Bāliņa S., Arhipova I. The Analysis of Income and Expenditures of Latvian Households. 
Proceedings of the International Scientific Conference „Economic Science for Rural 
Development”, Nr. 11, Jelgava, 2006, pp.35-41. 

10. Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālā darbība pēc mācību 
beigšanas. ES struktūrfonda nacionālā programma “Darba tirgus pētījumi”projekts 
“Labklājības ministrijas pētījumi” Nr.VPD1/ESF/NVA/ 04 NP/3.1.5/0001/0003. Rīga: 
Latvijas Universitāte, 2007, -227 lpp. 

11. Balina S., Arhipova I.Income, Consumption and Living Condition in Real Areas of 
Latvia. IX starptautiskās zinātniskās konferences “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai”. 
Zinātnisko rakstu krājums, Jelgava, 2008. 

12. Arhipova I., Balina S. The Possibilities of European Social Fund Projects in the 
Information Society Regional Development. IX starptautiskās zinātniskās konferences 
“Ekonomikas zinātne lauku attīstībai”. Zinātnisko rakstu krājums, Jelgava, 2008. 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Izlases apsekojumu metodoloģija un praktiskie pielietojumi. Latvijas mājsaimniecību 
budžeta pētījumu datu reprezentativitātes novērtēšana, pētījuma izlases izveide, datu 
analīze. Datu statistiskā analīze. Ekonometriskie modeļi. 
Informāciju t3hnioloģiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības 
Universitātē.  
Darba tirgus pētījumi Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālā 
darbība pēc mācību beigšanas. Profesiju segregācijas cēloņu izpēte un analīze. 
 

Akadēmiskie kursi: 
Matemātika ekonomistiem, 4 kredītpunkti 
Finansu matemātika, 2 kredītpunkti 
Sabiedriskās finanses, 4 kredītpunkti 
Ekonomisko pētījumu metodoloģija, 4 kredītpunkti 
Ekonometrija, 4 kredītpunkti 
Lietišķā ekonometrija, 2 kredītpunkti 
Finanšu ekonomikas modeļa, 4 kredītpunkti 
Statistika un ekonometrija, 6 kredītpunkti 
Monetārās ekonomikas modeļi, 4 kredītpunkti 
Finanšu analīzes kvantitatīvas metodes, 2 kredītpunkti 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

2. Dalība  starptautiskajās zinātniskajās konferencēs; 
3. Latvijas informācijas tehnoloģiju un telekomunikācijas asociācijas valdes locekle, 2003. 

– 2004. 
 

2008.gada 13. oktobrī 
Signe Bāliņa 

 
 



Soc.zin.maģistres Karmenas Beķeres 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads: 1949. 
 
Izglītība:  
1967. - 1973.  LVU  Svešvalodu fakultāte, kvalifikācija - filologs,   angļu valodas 

pasniedzējs 
1998.-2000.  LU Ekonomikas un vadības fakultāte, maģistratūra               

kvalifikācija - sociālo zinātņu maģistrs. 
 
Nodarbošanās: 
1971.-1975.   sekretāre – tulks Augstākās un vidējās speciālā izglītības ministrijā. 
1975.-1991.   stundu pasniedzēja, vecākā pasniedzēja LU Svešvalodu katedrā 
Kopš 1991.    lektore LU Valodu Centrā. 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 
1.Latvijas iedzīvotāju sastāvs 21 gs. sākumā. Rīga: LU Demogrāfijas centrs, 2004.-38 lpp. 

   Population and Labour Force: Žurnāls „ Humanities and Social Sciences Latvia „ Nr 4.                          

   (44), Rīga: LU,2004. 

2.LZ Latvijas zinātnieki. Latvijas Zinātņu akadēmiķis LU Profesors Pēteris Zvidriņš.  

   Bibliogrāfija. Rīga. Latvijas akadēmiskā bibliotēka, 2003. 

3.Business Management English, book 2, „Understanding and Managing Business        

   Finance, Rīga 2004. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 
2002. – 2008. – Nozares valodu kursu atbilstība Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu 

apguvei. Studējošo valodas prasmju raksturošanas iespējas atbilstoši 6 līmeņu 
sistēmai. 

 
LU konferences (5) 
Starptautiskas konferences (6) 
2004.g.februāris – referāts „ Mācību līdzekļu  izveide profesionālās studiju programmas 
studentiem” , LU 62. zinātniskajā konferencē. 
2005.g.februāris – referāts „ Vērtēšanas kritēriji profesionālo studiju programmu mutiskos un 
rakstiskos pārbaudījumos”, LU 63. zinātniskajā konferencē. 
2007.g.februāris – referāts „Aktuālās ESP problēmas 9. Starptautiskajā  Cercles konferencē” 
LU 65.zinātniskajā konferencē. 
2007.gada aprīlis – referāts „ Participation of ESP teachers in curriculum design”, 41.IATEFL 
konferencē Aberdīnā, Lielbritānijā 

 
Akadēmiskie kursi: 

 
       1. Angļu valodu biznesa vadības studentiem I,  A daļa       4KP 
       2.Angļu valoda biznesa vadības studentiem II,   A daļa       4KP 
       3.Finanšu angļu valoda I,           A daļa       4KP 



       4.Finanšu angļu valoda II,                        B daļa       2KP 
       5.Komerckorespondence angļu valodā,          A daļa       2KP 
       6.Angļu valoda e-biznesa vadībai,                 A daļa       2KP 
       7.Angļu idiomu lietošana komunikācijā I,       C daļa       2KP 
       8.Angļu idiomu lietošana komunikācijā II,        C daļa       2KP 
       9.Angļu valoda finansēs I                               A daļa       4KP  
     10.Angļu valoda finansēs II                      A daļa       2KP  
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
 
Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības 
darba vadība- 2006.g.,sertifikāts Nr.113  
LU Valodu centra Domes locekle. 
LATE (Latvian Association of Teachers  of English )  locekle. 
IATEFL (International Association of Teachers of English  as a Foreign Language) locekle. 
 
 

2008.gada 3. oktobrī. 
Karmena Beķere 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M.b.a., lekt. Gundara Bērziņa 

dzīves un darba gājums 
(Curriculum vitae) 

 
 

Dzimšanas gads: 1971. 
 
Izglītība: 
1979.-1990. Rīgas N. Draudziņas vidusskola 
1990.-1995. Latvijas Universitāte, Biznesa vadības bakalaurs, Ražošanas vadības specialitāte 
1993.  Kopenhāgenas Biznesa Koledža 3 mēnešu kurss 
1995.-1998. Latvijas Universitāte, Biznesa vadības maģistrs 
kopš 2001. Latvijas Universitāte, doktorantūra,Vadībzinību specialitāte 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1995.  Biznesa vadības bakalaurs 
1998.  Maģistra grāds vadībzinībās 
 
Nodarbošanās: 
1991.  Instruktors vasaras nometnē ASV 
1993. – 1995. SIA Banex izpilddirektors  (augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība) 
1995. – 1998. SIA HZ Trans  izpilddirektors (starptautiskie autopārvadājumi ar temperatūras 
kontroli) 
1998. – 2001. SIA AD Trans izpilddirektors (starptautiskie autopārvadājumi ar temperatūras 
kontroli) 
2001.  - LU Ekonomikas un vadības fakultātes izpilddirektors LU Ekonomikas un vadības 
fakultātes lektors  
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. G.Bērziņš. “Jaunākās stratēģijas uzņēmuma izaugsmei un to iespējamais pielietojums 
Latvijā”, Latvijas Universitātes Zinātniskie raksti, Rīga 2002.g. 

2. 2. G.Bērziņš ar līdzaut. Statistical Inference Equivalence Principle and its Applications 
to Yield Management Proceedings of the 11th World Multi-Conference on Systemics, 
Cybernetics and Informatics: WMSCI 2007, Orlando, Florida, USA, July 8-11, Vol. 4, 
2007, pp. 141-146. 

3. 3. G.Bērziņš ar līdzaut. In-Service Inspection Strategies for the Case of Unexpected 
Detection of Fatigue Cracks in a Fleet of Aircraft  Proceedings of the 11th World 
Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2007, Orlando, 
Florida, USA, July 8-11, Vol. 4, 2007, pp. 191-196. 

4. G.Bērziņš ar līdzaut. Artificial Neural Network Based Prediction of Fatigue Crack 
Propagation  Proceedings of the 2007 International Conference on Artificial Intelligence 
and Pattern Recognition (AIPR-07), Orlando, FL, USA, July 9-12, Vol.1, 2007, pp. 423-
430 

5. 5. G.Bērziņš ar līdzaut. Recognition of Vibration Signal Changes for Real-Time 
Detection of Developing Cracks in Jet Engine Rotors Proceedings of the 2007 
International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition (AIPR-07), 
Orlando, FL, USA, July 9-12, Vol. 1, 2007, pp. 431-434. 

 

Raksti žurnālos un rakstu krājumos  23 



 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2006. - 2008. Efektīva organizācija sarežģītās stohastiskās apkalpojošās sistēmās, izmantojot 

statistisko secinājumu ekvivalences principu 
2007. – 2009. Materiālu noguruma stohastiskie modeļi un lidaparātu apkopes termiņu un 

inspekciju periodu efektīvas plānošanas kritēriji 
 
Akadēmiskie kursi:  
1. Saimniecisko procesu tehnoloģiju vadīšana   A daļa           4 KP 
2. Uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana  B daļa           4 KP 
3. Uzņēmējdarbības stratēģiskā un operatīvā plānošana  
    (angļu val.)      B daļa  2 KP 
4. Stratēģiskā vadīšana    B daļa  2 KP 
 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:    

LU Finanšu un uzskaites departamenta direktors 
 
 
 
 
2008.gada 06.oktobrī 
Gundars Bērziņš 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dr. oec., prof. Veronika Bikse 
dzīves un darba gājums 

(crriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads:  1941 
Izglītība:   
1960 – 1962 Rīgas uzskaites un kredīta tehnikums, grāmatvedis 
1963 – 1968  Latvijas Valsts universitātes Tautsaimniecības fakultāte, ekonomists 
1975 – 1978  Studijas aspirantūrā, Ekonomikas zinātņu kandidāts 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1978 Ekonomikas zinātņu kandidāta grāds, PSRS Ministru padomes augstākā 

atestācijas komisija 
1984 Docenta akadēmiskais nosaukums, PSRS Ministru padomes augstākā 

atestācijas komisija 
1992 Ekonomikas doktora zinātniskais grāds, Latvijas Universitāte 
1994 Docenta akadēmiskais nosaukums, Latvijas Universitāte 
1999 Asociētā profesora akadēmiskais nosaukums ekonomikā, Latvijas 

Universitāte 
2003 Profesora akadēmiskais nosaukums Ekonomikas nozarē Ekonomikas 

teorija apakšnozarē, Latvijas Universitāte 
Nodarbošanās:  
1962.-1965.  grāmatvede Valsts Bankas Proletāriešu nodaļā 
1965.-1966.  ekonomiste Rīgas Labierīcības kombinātā  
1966.-1967.  ekonomiste Meliorācijas un ūdenssaimniecības ministrijā 
1967.-1975.  uzskaites sektora vadītāja LĻKJS 
1978.-1991. vec. pasniedzēja, docente Latvijas Valsts Universitātes Politekonomijas 

katedrā 
1991.-1995. docente Latvijas Universitātes Vadības un ekonomiskās informātikas 

fakultātes Ekonomikas teorijas katedrā  
1996.-1999. Ekonomikas teorijas katedras vadītāja LU Ekonomikas un vadības  

fakultātē, LU Ekonomiskās izglītības centra Ekonomists direktore 
1999.-2003.  Asociētā profesore LU Ekonomikas un vadības fakultātē 
2001.-2006.  LU valsts starpnozaru konsultācijas centra ’’Ekonomists’’ direktore 
2003. -   profesore LU Ekonomikas un vadības fakultātē 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Bikse V. Economic Education in Latvia: Yesterday, Today, and Tomorrow. Grāmatā: 
Reforming Economics and Economics Teaching in the Transition Economies. Edited M. 
Watts amd W.B. Walstad. // - Edwaed Elgar Publishing Limited. Cheltenham, UK* 
Northamptom, MA, USA, 2002,  p. 161 -175  

2. Bikse V. Makroekonomika. Tālmācības kurss.-R.: SIA Izglītības soļi, 2003, 314 lpp. 

3. Bikse V. The concept “Entrepreneurial ability” and the role of the educational system in 
the Enrepreneurship teaching in Latvia. Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi: jauni 
izaicinājumi un perspektīvas. Banku augstskola. Rīga 2004. 24.-30.lpp. 

4. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Mācību līdzeklis. – Rīga: Izglītības soļi, 
2007, 454.lpp.  

5. Bikse V. Knowledge – based Economy and Developing of Entrepreneurship Competence 
in the Education System.. LU raksti. 717. sējums, Vadības zinātne - Rīga 2007. 128 – 141 
lpp.  



 
Raksti zinātniskos krājumos un rakstu krājumos 76 
Konferenču tēzes      50 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1. “Ekonomikas teorija un makroekonomiskā politika.” “Izglītības sistēmas loma 
cilvēkkapitāla attīstībā un sagatavošanā uzņēmējdarbībai”.  
 

2. LR Ekonomikas ministrijas un LR Izglītības un zinātnes ministrijas līgums Nr. 1649 –
1999.gads par tēmu: ’’Ekonomiskās izglītības analīze Latvijā’’ (projekta vadītāja)  
 

3. LR Ekonomikas ministrijas un LR Izglītības un zinātnes ministrijas līgums Nr.1648  - 
1999. gads par tēmu: ’’Ekonomikas terminu skaidrojošā vārdnīca’’ (projekta vadītāja)    
 

4. LU līgums 2003.gads par tēmu: “Augstākās izglītības loma uzņēmējspēju veidošanā 
globalizācijas un Eiropas Savienības paplašināšanas kontekstā”.  
 

5. 1999.-2006. gads  Pasaules Bankas projekta Pasaule un Latvija ( World Bank Institute 
Knowledge Products and Outreach Division, Department of International Economics and 
Business ‘’The World and Latvia’’ Project)  vadība.  
 

6. 2002.-2007. gads starptautiskā projekta  Economic Literacy of Secondary schools students 
in cooperation with National Council on Economic Education and Indiana University  
(USA) vadība. 
 

7. Līdzdalība Nord Plus projektā “Harmonization problems of lifelong learning in the 
context of provading quality and recognition” 2004.-2007. 
 

8. 2006 – 2007. Eiropas Komisijas projekta - European Commission, ELAN – European 
languages in enterprise ( SMEs – export strategies and foreign language skills) Pasūtītājs - 
Interact International Ltd (Research and Management Company in the UK) vadība. 
 

9. Līdzdalība pētījumā “Project INTERREG III B Female Entrepreneurial Meetings (FEM) 
in the Baltic Sea Region (2004-2007)”. 

 
Akadēmiskie kursi: 
Makroekonomika     A daļa   4 KP 
Naudas un finansu problēmas    A daļa   2 KP 
Makroekonomika     A daļa   4 KP 
Ekonomikas teorija     B daļa   4 KP 
Pasaule un Latvija     C daļa   2 KP  
Ekonomikas mācību metodika   A daļa   6 KP 
Finanšu sistēma     A daļa  4 KP 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

1. Eiropas Komisijas eksperte par ekonomikas izglītības jautājumiem Latvijā no 2002.-
2005.gadam; 

2. LU EVF Domes locekle; 
3. Kopš 2004. gada LU skolotāju izglītības un izglītības zinātņu akadēmiskās komisijas 

locekle; 
4. Vadību zinību studiju programmu padomes priekšsēdētāja vietniece; 



5. Kopš 1996. gada atbildīga par vidusskolēnu pētniecisko darbu izstrādāšanu un LR IZM 
un LU organizētās ikgadējās noslēguma konferences Ekonomikas sekcijas organizēšanu 
un vadību; LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centrā 
par galveno ekspertu jautājumos par centralizēto eksāmenu vidusskolēniem mācību 
priekšmetā Biznesa ekonomiskie pamati. 

6. Nordic Association of Agricultural Scientists locekle. 

  
2008. gada 9. oktobrī 
Veronika Bikse 
 



Dr.paed., Jāņa Bokāna 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads: 1955 
 
Izglītība:   
1973. Rīgas 1. vidusskola  
1973. – 1978. Latvijas valsts Universitāte, iegūta fiziķa kvalifikācija (diploms: Ю Nr. 

405465) 
1997. Diploma in Actuarial Science. Vilnius University in association with the 

Institute of Actuaries (London) and the Faculty of Actuaries (Edinburgh). 
1999. International Certificate for Financial Advisers. Chartered Insurance 

Institute (UK) 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1993. LU iegūts Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds (diploms: sērija C-D, 

Nr.000631) 
 
Nodarbošanās:  
1978 – 1990  Latvijas Universitāte. Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks. Klātienes 

aspirants. 
1990 – 1994  LR Izglītības un zinātnes ministrija. Departamenta direktors. LR pārstāvis 

Eiropas Padomes Kultūras sadarbības padomes Izglītības komitejā.  
1994 – 1995  Apdrošināšanas akciju sabiedrība "Pirmais Nacionālais Pensiju Fonds". 

Aktuārmenedžeris, valdes loceklis. 
1995 –2001 Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija. Aktuārs. Inspekcijas priekšnieka 

vietnieks. 
2001 – 2002 Finansu un kapitāla tirgus komisija. Uzraudzības departamenta 

Apdrošināšanas daļas vadītājs. 
2002 – 2003  Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes 
izpilddirektors. 
2003 – 2007  Apdrošināšanas akciju sabiedrība "ERGO Latvija". Galvenais aktuārs.  
2007 –   AS DnB NORD Banka. Kredītrisku modelēšanas daļas vadītājs, aktuārs.  
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. The Development of the Life Insurance Sector in the Baltic Countries. Policy Issues in 
Insurance No 7: Insurance in the Baltic Countries. OECD, 2004. Pp. 9-42. 

2. Ziņojumi par Latvijas apdrošināšanas sistēmas rerormām EURACS (European Actuarial 
Consultancy Services) konferencēs (1997.gadā Bratislavā, 1998.gadā Krakovā, 
1999.gadā Rīgā), ES PHARE konferencē Varšavā (1997.gads), OECD semināros 
(1999.gadā Budapeštā, 2000.gadā Rīgā, 2001.gadā Sofijā). 

3. Nodaļas redaktors UNDP izdevumam “Latvia Human Development Report 1996”. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: Latvijas apdrošināšanas sektora attīstība 
 
Akadēmiskie kursi: 
Dzīvības apdrošināšana un aktuārmatemātikas pamati (Banku augstskola, profesionālo studiju 
programma, 2 k.p.) – līdz 2007.gadam. 
Dzīvības apdrošināšana un aktuārmatemātikas pamati (Rīgas tehniskā Universitāte, maģistra 
profesionālā studiju programma, 2 k.p.) – pašlaik. 



 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
1. Kopš 1997.gada Latvijas aktuāru asociācijas Valdes loceklis. 
2. Regulāra dalība profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas semināros: 
2.1. Seminar of European Actuarial Academy “Quantitative Risk Management: Concepts, 

Techniques and Tools”. Amsterdama, 2008.gads. 
2.2. Seminar of the European Actuarial Academy “Risk Management”. Rīga, 2005.gads. 
2.3. Seminar “New Solvency Requirements”. Tallina, 2004.gads. 
2.4. Health Seminar (Howard J. Bolnick, FSA, MAAA, Hon FIA). Tallina, 2001.gads. 
2.5. PRIME Management Exercise. General Cologne Re lietišķā spēle apdrošināšanā. Rīga, 

2000.gads 
 
 
2008. gada 1. oktobrī 
Jānis Bokāns 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dr. ekon.,docenta Edgara Brēķa 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1972 
 
Izglītība:   
1995. – 1997. Studijas maģistrantūrā LU Fizikas un matemātikas fakultātē, matemātikas 

maģistrs 
1990. – 1994. Studijas LU Fizikas un matemātikas fakultātē, matemātikas bakalaurs 
2002. – 2006. Doktorantūrā LU Ekonomikas un vadības fakultātē ekonomikas zinātnes 

ekonometrijas apakšnozarē 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2001. lektors, Ekonomikas un vadības fakultāte, Latvijas Universitāte 
2007. docents, Ekonomikas un vadības fakultāte, Latvijas Universitātes 

matemātiskās ekonomikas katedra 
Nodarbošanās:  
1993.- 1998.  Matemātikas skolotājs Rīgas japāņu valodas un kultūras vidusskolā 
1998.- 2001.   Direktors Rīgas Japāņu valodas un kultūras vidusskolā. 
2000.- 2001. Stundu pasniedzējs LU Ekonomikas un vadības fakultātes matemātiskās 

ekonomikas katedrā. 
2001. – 2007. Lektors LU Ekonomikas un vadības fakultātes Matemātiskās ekonomikas 

katedrā. 
2007.  Docents Ekonomikas un vadības fakultātes, Latvijas Universitātes 

matemātiskās ekonomikas katedrā 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Brēķis E. Nodokļu politikas un ēnu ekonomikas mijiedarbības modelēšana ar logit modeli// 

Latvijas Universitātes raksti. Ekonomika, I. 658.sēj., 2003, 41.-53.lpp. 

2. Brēķis E. Economic Growth of Latvia, Lithuania and Estonia: the Industrial Structures’ 
Comparison// Research for Rural Development, 10th International Scientific conference 
proceedings, Jelgava, LLU, 2004, pp. 76-80. 

3. Input-Output and General Equilibrium: Data, Modeling, and Policy Analysis, conference 
proceedings, Brussels, September 2-4, 2004 – 18 lpp. 

4. Ēnu ekonomikas ekonometriskā novērtēšanas metode// Latvijas Universitātes Brēķis E., 
Revina I. The Indicators of Macroeconomic Policy in Baltic Countries raksti. 677.sējums 
Ekonomika un vadības zinātne, 2004, 113.-122.lpp. 

5. Brēķis E. Tiešo - netiešo nodokļu ieņēmumu attiecība un ēnu ekonomikas apjoma izmaiņas, 
Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas, Starptautiskās zinātniskās konferences 
materiāli 2006. gada 24.marts. - Rēzekne, 2006 - 37.-44. lpp. 

6. Brēķis E. The underground economy in Latvia: the currency demand approach (1995-2003)// 
Latvijas Universitātes Raksti, 696 sēj.: Ekonomikas un vadības zinātne, 2006, 73.-88.lpp. 

7. Revina I., Brēķis E. The Indicators of Macroeconomic Policy in Baltic Countries.// 
Proceedengs of International conference „Input-Output and General Equilibrium Modeling: 
Data, Modeling and Policy Analysis” - Brussels-September02-04,2004. 



www.ecomod.net/conferences/iioa2004/iioa2004_papers/456.pdf [Elektroniskais resurss, uz 
27.11.2007.] 12) . 

8. Brēķis E. The Underground Economy and The Tax Mix Changes.// 2. starptautiskā 
zinātniskās konferences „Information Society and Modern Business” materiāli, Ventspils 
Augstskola, 2007., 103.-111.lpp. 

9. Brēķis E. Ēnu ekonomika: izskaust vai integrēt? IX Biznesa Augstskolas Turība starptautiskās 
zinātniskās konferences „Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi” Rakstu 
krājums.// SIA „Biznesa augstskola Turība”, Rīga, 2008 (CD) 

10. Duka U., Brēķis E. Latvijas Radio objektu savstarpējo saišu modelis.// Latvijas ekonomikas 
un sabiedrības pārstrukturizācijas ietekme uz uzņēmējdarbības konkurētspēju un iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti : monogrāfija / Roberta Škapara un Ērikas Šumilo redakcijā; Latvijas 
Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 
324.-337.lpp. 

11. Karnups V.P., Šķiltere D., Škapars R., Ādamsons V., Kavale L., Dovladbekova I., Oļevskis 
G., Šavriņa B., Vaskis G., Danusevičs M., Brēķis E., Baumane I., Lauze A. Darbaspēka 
profesionālā mobilitāte: Nr.VPD1/ESF/NVA/04/np/3.1.5.1..0001/0003/Latvijas Universitāte// 
LR LM: Rīga, 2007.-XI, 219 lpp. 

12. Vaskis G., Katnups V.P., Šavriņa B., Šķiltere D., Škapars R., Ādamsons V., Kavale L., 
Oļevskis G., Dovladbekova I., Danusevičš M., Baumane I., Sloka I., Muštavinska L., Brēķis 
E., Paņkova M. u.c. Nereģistrētās nodarbinātības novērtējums: 
Nr.VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003/Latvijas Universitāte// LR LM: Rīga, 2007. -
XI, 212 lpp. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens – Ekonometrijas teorija, laika rindu analīze, kvalitatīvu 
atbilžu regresijas modeļi. Ēnu ekonomikas pētījumi. 

Akadēmiskie kursi: 
• Starptautiskā monetārā ekonomika [Ekon4081], kredītpunkti 4 
• Matemātika ekonomistiem I [Ekon1310], kredītpunkti 4 
• Matemātika ekonomistiem II [Ekon1312], kredītpunkti 4 
• Biznesa matemātika [Ekon2045], kredītpunkti 4 
• Matemātika ekonomistiem [Ekon1300], kredītpunkti 4 
• Matemātika ekonomistiem I [Ekon1883], kredītpunkti 4 
• Matemātika ekonomistiem II [Ekon1884], kredītpunkti 4 
• Augsmes teorijas modeļi [Ekon5015], kredītpunkti 4 
• Riska teorija [Ekon5538], kredītpunkti 4 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

Dalība 10 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs; 
Profesionālā stažēšanās Oslo Universitātē (Norvēģija);  

 
2008. gada 27.oktobrī 
Edgars Brēķis 
 
 
 



M. oec., lektores  Larisas Bules 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads: 1975  
 

Izglītība:   
1983. – 1993.   Rīgas 40.vidusskola 
1993. – 1994.   Rīgas Purvciema ģimnāzija 
1993. – 1997. Rīgas Aviācijas universitātes Ekonomikas fakultāte, Ekonomikas zinātņu 

bakalaurs (diploms BD Nr. 002233) 
1997.   Rīgas Aviācijas universitātes Ekonomikas fakultāte, Ekonomista 

kvalifikācija (diploms KD Nr.002212) 
1997. – 1999.   Rīgas Aviācijas universitātes Ekonomikas fakultāte, Ekonomikas maģistrs 

(diploms MD Nr.001651) 
2000. – 2004.   Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, doktorante 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1997.   Ekonomikas zinātņu bakalaure (diploms BD Nr. 002233) 
1997.    Ekonomista kvalifikācija (diploms KD Nr.002212) 
1999.   Ekonomikas maģistrs (diploms MD Nr.001651) 
 

Nodarbošanās:  
1999.  Rīgas Aviācijas Universitātes Finansu un banku darbības katedras 

asistente 
1999. – 2001.   Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes asistente 
2001.- 2002.  Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Finansu Institūta   

lektore 
2002.-2007.  Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Humanitārā 

Institūta lektore 
Kopš 2007.  Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu katedras 

lektore 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. The Importance of Social Insurance Payments in the Forming of the Social Insurance 
System in Latvia// Finances and Credit: problems, conceptions, management: Scientific 
Papers: Acta Universitatis Latviensis vol. 644. Riga, University of Latvia, 2001, p. 84. 

2. Latvian System of Pension Provision and its Development Perspectives After Joining the 
EU// Social Sciences: Acta Universitatis Latviensis vol. 665. Riga, University of Latvia, 
2003, p. 73. 

3. The Forming of a Common Insurance Market in the EU and Its Problems// Financial 
Market and Management: Proceedings. Riga, University of Latvia, 2003, p. 30. 

4. The Opportunities of Latvian Insurers Joining the EU Common Market// Selected 
Proceedings of International Scientific Conference “Information Society and Modern 
Business. Riga: “Jumava”, 2004, p. 71 

5. Современные теории пенсионного обеспечения// Проблемы экономики и права. 
Сборник научных статей. РАЕН (Российская академия естественных наук) часть 4, 
Коломна 2004г., стр.8. 



6. The Role of Personal Saving Accounts in Pension Insurance// Starptautiskās zinātniskās 
konferences „Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas” rakstu krājums.- 
Rēzekne, 2006.- 45.lpp. 

7. Latvijas pensiju sistēmas darbība: kas ir jāzina cilvēkiem un ko tie zina.// Starptautiskās 
zinātniskās konferences „Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinajumi” rakstu 
krājums.- Rēzekne, 2008.- 117.lpp. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens – LR sociālās apdrošināšanas sistēmas attīstība 

 

Akadēmiskie kursi: 
Apdrošināšana (tiek pasniegts kopš 2000.gada) 32 akad. st.- 2 k.p. 

Finanses (tiek pasniegts kopš 2002.gada) 64 akad. st.- 4 k.p. 

Investīciju fondi (tiek pasniegts kopš 2002.gada) 32 akad. st.- 2 k.p. 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
1. Dalība starptautiskajās zinātniskajās konferencēs – 5. 

2. Dalība profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas semināros – 2. 

3. Semināru „Ieguldījumu fondi” vadīšana A/S Aizkraukles banka darbinieku kvalifikācijas 
celšanai - 2 (21 akad. st.). 

4. Piešķirts sertifikāts par kvalifikācijas paaugstināšanas kursu „Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide” apgūšanu (2008.gada jūnijs). 

5. Dalība profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas kursā „Uzņēmuma grāmatvedība” (170 
akad.st., līdz 2009.gada janvārim).    

 

   

 

 

2008. gada 9. oktobrī  

L.Bule 

 

 

 

 

 



Dr. ekon., prof. Elenas Dubras 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
   
Dzimšanas gads: 1947 
 
Izglītība:  
1966 - 1971 
1971 - 1974 

 Latvijas Valsts universitāte, Ekonomikas fakultāte, studente 
Latvijas Valsts universitāte, Ekonomikas fakultāte, aspirante 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1976 
1977 
1992 
1993 
1999 
2002 

 Ekonomikas zinātņu kandidāte 
Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes docente 

ikas doktore, (Dr. oec.)  
Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes docente 
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes asociētā 
profesore 
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes profesore 
 

Nodarbošanās:  
1972-1973 
1974-1975 
 
1976 
 
1977-1985 
1986-1995 
1996-1998 
kopš 1998 
kopš 1999 
 

 kopš 2002              

 Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes jaunākā zinātniskā 
līdzstrādniece 
Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes Statistikas un 
Tautsaimniecības plānošanas katedras asistente 
Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes Statistikas un 
Tautsaimniecības plānošanas katedras vecākā pasniedzēja 
Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes Tautsaimniecības 
plānošanas katedras docente 
Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes Tautsaimniecības 
katedras vadītāja, docente  
Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes Makroekonomikas 
katedras vadītāja, docente 
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes zinātņu 
prodekāne 
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 
Tautsaimniecības institūta asociētā profesore 
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 
Tautsaimniecības institūta profesore 
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Dubra E. Evolution of Institution Building in Latvia as an Industrial Strategy for 

Regional Convergence between the CEECs and the EU. PHARE ACE Project P-95-
2234-R. - Cambridge University, 1998. – 527 lpp., personīgi  75 lpp. 

2. Dubra E. Latvia's  Social Development During the Process of Yoining the European 
Union and Struktural Funds Humanities and Social Sciences. Latvia. Latvian economy 
at the turn of Centuries. University of Latvia. ISSN 1022 – 4483. 1(26) 2000. – 13 pp. 

3. Dubra E., Donis A. Support for Business and Issues Concerning Loans in Latvia.         
Humanities and Social Sciences. Latvia. University of Latvia, ISNN 1022-4483, 3 
(32)/2001. – 10.lpp. 



4. Latvijas konkurētspējas un izaugsmes iespēju novērtēšana integrācijas procesā Eiropas 
Savienībā / E. Dubras un L. Frolovas redakcijā: Zinātniskā monogrāfija. – R.: LU, 
2004. – VIII + 436.lpp. 

5. Dubra E. Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros// 
ES struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi”, LR Labklājības 
ministrija: Rīga, 2007, 224. lpp, projekta vadītāja. 

 

 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu 
krājumos 

Konferenču tēzes                                           
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

 107 
38 

1997 – 2005 
 
1996-1998 
 
1998 
 
2002 – 2006 
 
2003 
 
2005 – 2007 
 
 
2006 – 2007 
 
2008 

 LZP finansētais pētījumu projekts. Programma Nr. 17: Ekonomiskie, 
kultūras un sociālie aspekti Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā. 
Institution Building as an Industrial Strategy for Regional Convergence 
between the CEECs and the EU. University of Cambridge. 
Latvijas valsts ekonomiskās attīstības ilgtermiņa stratēģijas koncepcija 
līdz 2025. gadam LR Ekonomikas ministrija. Līgums Nr. 1629. 
Sadarbības projekts starp Norvēģijas Universitāti Kristensandā un 
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti par doktorantu 
sagatavošanu. 
Pētniecības projekta “Latvijas konkurētspējas un izaugsmes iespēju 
novērtēšana integrācijas ES procesā.” LU zin. projekts. 
ES struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi”, LR 
Labklājības ministrijas projekts „Detalizēts darbaspēka un darba tirgus 
pētījums tautsaimniecības sektoros”. Projekta vadītāja. 
LZP projekts „Latvijas konkurētspējas un ilgtspējīgas augsmes 
izvērtējums Baltijas reģionā un Eiropā” 
LU pētniecības projekts „Latvijas ekonomikas konkurētspēja un 
investīciju nozīme tās veicināšanā”. Projekta vadītāja 

 
 
PROGRAMMU UN RĪCĪBAS KOMITEJAS LOCEKLE STARPTAUTISKĀS KONFERNCĒS 
1. A View on the  Social Situation in Latvia. 6-th Nordic – Baltic Sea   Region on the Eve of 

21 st Century, International Conference Latvia, Riga October 4-7, 2000.  
2. Latvijas ekonomikas restrukturizācijas sociālās sekas globalizācijas apstākļos. 

Starptautiskā zinātniskā konference “Ekonomikas globalizācijas aktuālās problēmas” 
Rīga, 2002. 

3. Latvijas sociālekonomiskās politikas virzieni integrējoties ES. Starptautiskā zinātniskā 
konference. Eiropas Savienības paplašināšanās Baltijas jūras reģionā: sociālekonomiskie 
izaicinājumi un iespējas. Rīga. 2004. 

4. Latvijas sociāli ekonomiskās attīstības iespējas ES ietvaros: problēmas un risinājumi. 
Baltijas forums, 10. starptautiskā konference „Lielā XXI gadsimta Eiropa: kopīgi 
izaicinājumi? Kopīgas vērtības?”, R.: 2005.g.  

5. Latvijas strukturālās, sociālās un darba tirgus politikas pilnveidošanas aspekti// 
Konkurence, integrācija, kooperācija: Baltijas reģiona ekonomikas attīstības reģionālie un 
starptautiskie aspekti. Baltijas forums, 11. starptautiskā konference, Rīga 2006. 

6. Latvijas darba tirgus stāvokļa un attīstības analīze ES ietvaros// Baltijas forums, 12. 



Starptautiskā konference, Rīga, 2007. 
7. New Socio – Economic Challenges of Development in Europe 2008. Labour Market 

Issues. International conference, October 2 – 4, 2008, Riga 
 
Akadēmiskie kursi 

Nr.p.k. Studiju programmas 
nosaukums 

Studiju kursa 
nosaukums 

Apjoms 
kredītpunkt
os 

Program
mas 
sadaļa 
( A, B, C 
) 

1. Ekonomikas doktora studiju 
programma 

Makroekonomikas 
koncepcijas 
ekonomiskajos pētījumos 

2  A 

2. Ekonomikas maģistra  
studiju programma 

Eiropas valstu reģionālā 
un sociālā politika  4  A 

3. Ekonomikas maģistra  
studiju programma 

Makroekonomikas 
analīze 4  A 

4. Ekonomikas maģistra  
Eiropas studiju programma 

Reģionālā politika un 
sociālā dimensija Eiropas 
valstīs 

4  B 

5. Ekonomikas maģistra  
studiju programma 

Tautas attīstības 
ekonomika 4  B 

6. Ekonomikas maģistra  
studiju programma 

Pasaules ekonomikas 
attīstība 2  B 

7. Ekonomikas maģistra  
studiju programma 

Eiropas valstu 
ekonomika 2 B 

8. 

Ekonomikas bakalaura 
profesionālā studiju 
programma, Profesionālā 
programma „Apdrošināšana un 
finanses” 

Eiropas ekonomiskā 
integrācija 2  A 

 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
LU Zinātņu Padomes locekle kopš 1998. gada.   

Ekonomikas un Vadībzinātnes profesoru padomes priekšsēdētāja. 

LU EVF Domes locekle. 

LU EVF rakstiem sērija „Ekonomikas” galvenā redaktore kopš 2000. gada 

ES PHARE Programmas koordinatore Latvijā no 1993. – 1998. gadam. 

 

 

2008. gada 07. oktobrī                                                             E.Dubra  

 

 

 



Sarmītes GLĀZERES 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads:     1960. 

Izglītība:                  1979.-1983.g. LVU Finansu un tirdzniecības fakultātē, specialitāte – 
ekonomists grāmatvedis 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:     nav 

Nodarbošanās:         

1986.-1992.g.   RZA "Ražība" – augsnenieks 
1992.-1993.g.   SIA "Glāzers" – galvenā grāmatvede 
1993.-1995.g.   A/S "Latvju Nams" – grāmatvede 
1995.g. augusts-  
novembris   Finansu ministrijas Nodokļu              departaments – speciālists 
1995.g. – Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija (pēc apvienošanās 2001. gadā – 

Finanšu un kapitāla tirgus komisija) – galvenais metodikas eksperts 
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1998.g. referāts konferencē "Audits un grāmatvedība 98" par tēmu "Prasības zvērinātiem 
revidentiem veicot gada pārskatu pārbaudi apdrošināšanas sabiedrībās" 

Zinātniski pētnieciskā darbība:      nav veikta 

Akadēmiskie kursi:    

Apdrošināšanas iestāžu darbības grāmatvedība un analīze (Ekonomikas bakalaura programma, 
4.kurss, 4 k.p.) 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

1. veicot amata pienākumus ir izveidota likumdošana Latvijas apdrošināšanas sabiedrību 
grāmatvedībā ( no 1995.g), kā arī strādāts pie privāto pensiju fondu likumdošanas 
grāmatvedībā izveidošanas; 

2. tika veikti pienākumi Latvijas Grāmatvedības standartu tehniskajā komitejā, izstrādājot 
Latvijas finansu grāmatvedības standartus – patreiz saskaņā ar izmaiņām likumdošanā 
šāda komiteja vairs nedarbojas; 

3. pašlaik piedalos saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" izveidotās Grāmatvedības 
padomes darbā, izstrādājot Latvijas grāmatvedības standartus. 

 

2008.gada 28.oktobrī                                                                       

 S.Glāzere 



 
 Dr.math., asoc. prof. Māra Gulbe  

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1951.  

Izglītība:    

1969.-1974.      Latvijas Valsts universitāte, Fiz.-mat. fakultāte, studente 
1985.-1989.      Latvijas Valsts universitāte, Matemātikas un informātikas institūts, neklātienes 

aspirante 
 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1993.   Latvijas Republikas doktors matemātikā 
1994.   Latvijas universitātes vadošā pētniece 
1995.   Latvijas universitātes docente 
2001.  Latvijas Universitātes asociētā profesore 
 
Nodarbošanās: 
1974.-1993.  LVU Skaitļošanas centrs, zinātniskā līdzstrādniece 
1991.-1993.  LU Matemātikas un informātikas institūts, zinātniskā līdzstrādniece 
1991.-1994.  LU Vadības un ekonomiskās informātikas  fakultātes Augstākās matemātikas 

katedras lektore  
1993.-1996.  LU Matemātikas un informātikas institūts, vadošā pētniece, laboratorijas vadītāja 
1994.-2001.  LU Ekonomikas fakultātes Matemātiskās ekonomikas katedras docente 
2001. LU Ekonomikas un vadības fakultātes Matemātiskās ekonomikas katedras 

asociētā profesore  
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Dubra E., Revina I., Gulbe M.,Kasalis E., Vanags I. u.c. Detalizēts darbaspēka un darba 
tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros, LR LM, LU; Rīga, 2007, 223 lpp. 

2. Gulbe M., Gulbis A. The analysis of ICT penetration in Latvia. Collaboration@Work. 
European Commission, 2006., pp.81.-84. 

3. Gulbe M., Gulbis A., Kojalo I.  Education as a Significant Component of the 
Development of Information Society: a Comparison of Statistical Data for Latvia, Europe 
and the US. Ekonomika III, LU zinātniskie raksti, 671. sēj., R., 2004, 102.-111. lpp. 

4. Gulbe M., Gulbis A., Kojalo I. Development of the Information Society in Latvia, Europe 
and the United States: A Comparison. Baltic IT&T Review, 2003, N04 (31), pp. 27-31 
lpp. 

5. Gulbe M., Gulbis A. . Development of methodology to united account of statistical data 
on information technologies. Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas, IV, LU 
zin.r., 647.sēj. R, 2002 – 289.-298. lpp. 

6. I. Revina, M.Peļņa, M.Gulbe, S.Bāliņa. Matemātika ekonomistiem. (Teorija + uzdevumi 
). – Rīga: Izglītības soļi, 2006 – 280 lpp. 

7.  M.Peļņa, M.Gulbe, Optimizācijas uzdevumi ekonomikā – Rīga: DZC 2003 – 259 lpp. 



 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 34 

Konferenču tēzes     11 

Monogrāfijas        4 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1974.-1990.  Matemātiskās fizikas praktisko problēmu matemātiskā modelēšana 
1990.-1999.  Lietišķi pētījumi matemātisko modeļu izveidē ekonomisko problēmu optimizācijā. 
2000.-   Informācijas sabiedrības attīstības līmeņa novērtēšanas problēmu pētījumi. 
1997.-  Lietišķi pētījumi pārvaldes informatizācijas veidošanā. Modeļu izveide un 

realizācija. 
 
Darbs starptautiskos projektos un zinātniskie granti: 

1. Eiropas Komisijas granta Nr. 36401.2006.001-2006.194 projekts “EU-SILC: ienākumu datu 
neto –bruto -neto konversija Latvijā”, 2006. – 2007., projekta vadītāja 

2. Izejvielu patēriņa un ražotā apjoma prognožu aprēķini galvenajās rūpniecības nozarēs 
Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķiniem, Latvijas Republikas Vides ministrija, 2006., 
projekta vadītāja 

3. Eiropas Komisijas starptautiskais projekts „Good eHealth - Exchange of Good Practices in 
eHealth”, 2006.-2007., vadošā pētniece 

4. ESF projekts „Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros”, 
2005.-2007., pētniece 

5. Eiropas Komisijas starptautiskais projekts „Good eHealth - Exchange of Good Practices in 
eHealth”, 2006.-2007., vadošā pētniece 

6. Eiropas Komisijas 6-tās ietvara programmas starptautiskā projekta Nr. 015801 “STimulate 
the pARTicipation of SMEs from NMS in IST activities (EPRI START), 2005.-2006. 
vadītāja Latvijā 

7. Eiropas Komisijas starptautiskais projekts Nr. 502553 „Member States Activities in Network 
and Information Securrity -  Inventory and Best Practices Guide”. 2004., vadošā pētniece   

8. Eiropas Komisijas 6-tās ietvara programmas starptautiskais projekts Nr. 502553 
“eINCLUSION @EU - Strengthening eInclusion & eAccessibility across Europe”, 2004.-
2005., vadošā pētniece 

9. Eiropas Komisijas 6-tās ietvara programmas starptautiskais projekts Nr. 507180 „eUser – 
Evidence Based support and Delivery of User centred online Public Services” 2004.-2005., 
projekta vadītāja Latvijā 

10. Eiropas Komisijas 5-tās ietvara programmas starptautiskā projekta Nr. IST-26276-SIBIS 
„Statistical Indicators  Benchmarking the Information Society “, 2002. – 2003. vadītāja 
Latvijā  

11. LZP finansētais valsts institūcijas pasūtītais pētījums “ Indikatīvo parametru izvēles 
metodika sociāli ekonomiskās programmas e-Latvija kontrolei”, 2002., projekta vadītāja 



12. LR Iekšlietu ministrijas vienotās informācijas uzskaites sistēmas koncepcija. Iekšlietu 
ministrija, 2002., projekta vadītāja 

13. LZP finansētais valsts institūcijas pasūtītais pētījums „Statistikas datu informācijas 
sabiedrības indikatīvo parametru noteikšanai novērtēšana”, 2001., projekta vadītāja 

14. LR Ekonomikas ministrijas informācijas sistēmas koncepcija. Ekonomikas ministrija,  2001 
– 2002., projekta vadītāja 

15. PHARE projekts „Social assistant service: system analysis and project of information 
system” 1999., projekta vadītāja 

Eiropas Komisijas 6-tās un 7-tās ietvara programmas ekspertu komisijas locekle (2005. ) 

Akadēmiskie kursi: 

• Matemātika ekonomistiem                A  daļa   4 kredītp.  
• Optimizācija ekonomikas teorijā      B  daļa        4 kredītp.  
• Spēļu teorijas modeļi un metodes  

ekonomikas politikā                          B  daļa      4  kredītp. 
• Optimizācijas teorija un metodes      B  daļa        4  kredītp. 
• Starptautiskās tirdzniecības modeļi   B  daļa    4 kredītp. 

 
Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

LU  EVF  Domes  locekle 

Latvijas Informācijas un Komunikāciju Tehnoloģiju Asociācijas biedre 

 

 

2008. gada 17.februārī 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. ekon. asistentes Aina Joppe 
dzīves un darba gājums 

( Curriculum vitae) 
 

 
Izglītība:  
 
1985.-1989.  Rīgas tehniskā universitāte Mašīnbūves ekonomikas fakultāte, iegūtā 

kvalifikācija ekonomists-inženieris 
1999-2004 Latvijas Policijas akadēmija, Publisko    tiesību fakultāte, iegūtā 

kvalifikācija  3.kategorijas jurists 
2000.-2001.  Latvijas Universitātes   Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinību 

maģistrs 
2001.-2004. Latvijas Universitātes EVF fakultāte doktorantūrā, virziens –finanses un 

kredīts 
                                              
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskais grāds(gads) Ekonomikas doktors, asistents 

 
Dzīves vietas adrese, telefons, e-pasts 
 Salaspils l.ter.  Acone1-60 , LV-2119, 29172629, -aina.joppe,@lu.lvl 
 
Svarīgākās līdzšinējās darba vietas un amati 
1986. – 1989.  Aizkraukles rajona statistikas nodaļa, ekonomiste  
1989. – 1994.  Aizkraukles rajona nodokļu inspekcija, finansiste  
1995. –1998.  VID Aizkraukles rajona nodaļa, galvenā inspektore 
1998. – 2001. LR Valsts kontrole, Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departaments, 

Valsts un pašvaldību uzņēmumu revīzijas sektors, vecākā valsts revidente 
2001.- 2003.   Firma IK Dominums”, individuālais komersants  
1999.-.2003. Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Finanšu institūts, 

lektore  
2003.-.2008. Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Finanšu institūts, 

asistente 
 
Kopējais zinātnisko publikāciju skaits 9, t.sk. zinātniskie raksti  9, referātu tēzes konferencēs 8 
 
Piedalīšanās starptautiskās konferencēs, kongresos, simpozijos 

1. Joppe A., ES valstu nodokļu sistēmas, to piemērošanas iespējas Latvijā. Biznesa 
augstskola Turība. Starptautiskās zinātniskās konference: Uzņēmējdarbības iespējas, 
problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākļos, Rīga, 2004.gada 24.aprīlī. 
 

2. Joppe A., The EU Requirements in tax administration and customs. Rezekne Higher 
Education Institution. Proceedings of the Conference: Scientific achievments for 
wellbeing and development of society, Rēzekne, 2004.12.aprīlī.  

 
3. Иоппе А. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Белорусский национальный технический университет Институт экономики НАН 
Беларуси. Mеждународнaя научно-практическая конференция ”Мировая экономика 



и бизнес-администрирование” Налоговые правонарушения и ответственность за их 
совершение” Минск, 2004 г.25 мая.  

 
4. Иоппе А.  Правовое регулирование налоговых отношений. Academia de Studii 

economice din Moldova, Conferinta internatinala: Probleme contabilitatii si auditului in 
conditiile globalizarii.  Chisinau, 2005. 15-16 aprilie.  

 
5. Иоппе А. Организация работы и полномомочия службы государственных доходов 

Латвийской республики в условиях интеграции в ЕС. Mеждународнaя научно-
практическая конференция ”Теория и практика менеджмента и маркетинга”, 
Каталонский политехнический университет Минск  2004 г. 28-29.мая.  

 
6. Joppe A. Nodokļu maksātāju atbildība par nodokļu disciplīnas neievērošanu. Latvijas 

Universitātes Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga: Latvijas Universitāte, 2006.17 
martā.  

 
7. Joppe A., Nodokļu administrēšanā pielietojamās metodes. Rēzeknes augstskolas 

Ekonomikas fakultātes Latgales tautsaimniecības pētījumu institūts. Starptautiskā 
zinātniskā konference: Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi, Rēzekne, 
2008.gada 17.aprīlī. 

 
8. Joppe A. Concept of Tax Administration, International Scientific Conference”Finance 

and Accounting: Theory and Practice, Development and Trends, Riga. 2008, September 
18-19. (ziņojums pieteikts). 

 
Stažēšanās, kvalifikācijas paaugstināšana  

• Stažēšanās ESF projekta “LU profesionālo studiju programmu mācībspēku kompetenču 
paaugstināšana banku un uzņēmējdarbības sektorā” ietvaros Latvijas Komercbanku 
asociācijā un Latvijas zvērinātu revidentu asociācijā (2007.g.februāris – decembris). 

• Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas izglītības centrs, 16 stundu kompetenču 
pilnveidošanas kurss Valsts un pašvaldību gada pārskatu aktuālās problēmas, 2008.gada 
3.marts 

 
Akadēmiskie kursi 
Publiskās finanses    (Profesionālā studiju programma Finanšu sektora vadība) A daļa,  4 
kredītpunktu apjoms 

Valsts un pašvaldību budžeti (Ekonomikas bakalaura studiju programma, Maģistru programma) 
A daļa,     4 kredītpunktu apjoms 

Kvalitātes vadība (Profesionālā studiju programma Finanšu sektora vadība), 4 kredītpunktu 
apjoms.  

 

 

2008.g. 15.oktobrī         

A.Joppe 

 



Dr.oec., profesors Edgars KASSALIS 
dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1946. 

Izglītība:   

1964.-1969. studijas LVU Ekonomikas fakultātē 
1973.-1975. aspirantūra LVU Ekonomikas fakultātes EIMAO katedrā 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1975 Ekonomikas zinātņu kandidāts 
1990 Docents LU Ekonomikas fakultātē 
1991 Ekonomikas doktors (Dr.oec.) 
1998      Asociētais profesors LU Ekonomikas un vadības fakultātē 

 2003   Profesors LU Ekonomikas un vadības fakultātē 
 

Nodarbošanās: 

1969-1975 nodaļas vadītājs Lauksaimniecības ministrijas Informatīvajā skaitļošanas 
centrā 

1975-1976 nodaļas vadītājs Centrālās statistikas pārvaldes Zinātniskās pētniecības 
institūtā 

1976-1977 nodaļas vadītājs Valsts plāna Zinātniskās pētniecības institūtā  
1977-1985 direktora vietnieks Lauksaimniecības ministrijas Kolektīvās lietošanas 

skaitļošanas centrā  
1985-1986 vecākais pasniedzējs Latvijas universitātes Ekonomikas fakultātes 

Tautsaimniecības  katedrā 
1986-1999 docents Latvijas universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 

Tautsaimniecības katedrā  
1986-2002 direktors Latvijas universitātes Profesionālās apmācības un atjaunotnes 

centrā 
1994-2000 direktora vietnieks Eirofakultātē, vadītājs Latvijas Universitātes 

Eirofakultātes Rīgas centrā 
1999-2003 asociētais profesors Latvijas universitātes Ekonomikas un vadības     

fakultātes Tautsaimniecības institūtā 

Kopš 2003 profesors Latvijas universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 
Tautsaimniecības katedrā 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. E.Kasalis, K.Beņkovskis, U.Rutkaste. Ārējais līdzsvars un struktūrpolitikas loma tā 
uzturēšanā., Ekonomikas ministrijas pētījumi, 
www.em.gov.lv/images/modules/items/item_file_11983   2005., 75 lp.  

2. E.Kasalis, E.Dubra, I.Skribane. Latvijas strukturālās politikas analīze Integrācijai ES. LZP 
Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā Nr 10., Latvijas 
zinātnes Padomes ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, Rīga, 2005., 38-
42.lpp. 



3. Kassalis E. Makroekonomika. (Ievadkurss makroekonomikā).; Rīga: Latvijas Universitāte, 
2005, - 155 lpp. 

4. Kasalis E., Skribāne I. Maksājumu bilances tekošā konta deficīta analīzes teorētiskie aspekti., 
Latvijas Universitātes raksti, Ekonomika VI, 718., Latvijas Universitāte, Rīga, 2007., 168-
178 lp. 

5.  Kasalis E., Dubra E. u.c., Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības 
sektoros. Projekts „Labklājības ministrijas pētījumi”, Latvijas Universitāte, 2007, 223 lpp. 

6. Kasalis E., Purmalis K., The studies of the labour force and labour market of Latvia., 
International Business School at Vilnius University, Vilnius, 2008. 76-86. 

 

Kopējais publicēto darbu skaits  88 
 tai skaitā: 
Zinātniskās monogrāfijas, raksti  16  
Konferenču tēzes un citas publikācijas 67 
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi   5 
 

Zinātniski – pētnieciskā darbība: 

Zinātniski – pētnieciskās darbības virziens 

- Makroekonomiskā regulēšana un sociālā ekonomika; 
- Ekonomiskā integrācija un struktūrpolitika; 
- Darba tirgus attīstības problēmas 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

Kopš 1996 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Domes loceklis. 
Kopš 2001 LU Ekonomikas un vadības fakultātes Tautsaimniecības institūta Profesoru 

grupas vadītājs makroekonomikas novirzienā. 
2002-2003 A/S Baltic Pulp celulozes rūpnīcas projekta sociāli ekonomiskās ietekmes 

novērtējuma ekspertu komisijas loceklis. 
2004 Eksperts Ekonomikas ministrijas pētījumā „Tautsaimniecības nozaru attīstības 

tendences, konkurētspēja un struktūra”. 
2005 Eksperts Ekonomikas ministrijas pētījumā „Ārējais līdzsvars un struktūrpolitikas 

loma tā uzturēšanā” 
2005-2007 Analītiskās grupas vadītājs projekta „Labklājības ministrijas pētījumi” pētījumā 

„Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros”. 
Kopš 2006 LU Ekonomikas nozares Promocijas padomes eksperts. 
  

Rīgā, 2008. gada 10.oktobrī. 

E. Kassalis 

 

 



Dr.oec., prof. Lūcijas Kavales  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1949. 
 
Izglītība:    
1966.-1971.  Studijas LU Ekonomikas fakultātē   
1976.-1979.  Aspirantūra Maskavas Finanšu institūtā  
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1979.   Ekonomikas zinātņu kandidāte 
1986.   Latvijas Valsts universitātes docente  
1992.   Nostrificēts ekonomikas doktora grāds, Dr.oec. 
1992.  Latvijas Universitātes docente 
1999. Latvijas Universitātes asociētā profesore 

 
Nodarbošanās: 
1971.-1973.  Rīgas pilsētas finanšu pārvalde, ekonomiste 
1973.-1976.  vecākā pasniedzēja LVU Ekonomikas fakultātes Finanšu un kredīta katedrā 
1976.-1979.  aspirante Maskavas Finanšu institūtā 
1979.-1999.  docente LU Ekonomikas fakultātes Finanšu un kredīta katedrā 
1999.-2003.  asociētā profesore LU Ekonomikas fakultātes Finanšu un kredīta katedrā 
2003.   profesore 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. L.Kavale. Nodokļu politika. Valsts Administrācijas skola.1998. 48.lpp. 

2. L.Kavale. Budget and Tax Policy. Latvian Economy at the Turn of Centuries. Humanities 
and Social Sciences.Latvia.University of Latvia.49-61.ISNN 1022-4483.1(26) 2000. 

3. L.Kavale. Tax Policy in the Republic of Latvia Towards the Accession to the European 
Union.Finance:Public Finance and Macroeconomics; Investment and Capital Market; 
Corporate Finance and Macroeconomics; Banking and Credit Risk Management. 
Bulgārija. 39-45. ISBN 954-427-477-4.2002. 

4. L.Kavale. Budžeta politika globalizācijas apstākļos un tās ietekme uz tautsaimniecības 
attīstību. Oportunities and Problems of Economic Development. Rēzekne.80-87.lpp. 
ISBN 9984-779-26-2.2006. 

5. L.Kavale. Nodokļu harmonizācija Eiropas Savienībā: problēmas un risinājumi. LU raksti. 
Ekonomika, V. 702. ISSN 1407-2157, ISBN 978-9984-802-28-2. 2006.- 211.lpp. 

6. Л.Кавале. Налоги с заработной платы и их влияние на легальную трудовую 
занятость. Accounting, Taxes and Audit. Proceedings of the Conference. Tallina.26.-
27.10.2006. 200.-206.pg. ISBN-13: 978-9985-894-97-2.  ISBN-10: 9985-894-97-9. 

7. L.Kavale ., Krūmiņš J., Sloka B., u.c. Strehl, F., S.Reisinger and M.Kalatschan (2007), 
„Funding Systems and their Effects on Higher Education Systems.”,  OECD Education 



Working Papers, No.6, OECD Publishing. Doi:10.1787/220244801417. 2007.35.,69.,95.-
100.lpp.   

8. L.Kavale. Valsts finanšu sociāli ekonomiskie aspekti.  Tautsaimniecības attīstības  
problēmas un risinājumi. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 
2008.g.17.aprīlī. Rēzekne. 196.-207.lpp. ISBN 978-9984-779-80-5. 

 
Mācību līdzekļi: 

Iesniegti izdevniecībā LU Akadēmiskais apgāds. 

1. Kavale L. Budžets un finanses. Mācību līdzeklis sabiedrības vadības un ekonomikas 
maģistriem. 2008.g. 50 lpp. 

2.Kavale L., Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati. Mācību līdzeklis 
ekonomikas bakalauriem, kā arī profesionālajām programmām. 2008.g. 80 lpp. 

 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 26 
Konferenču tēzes     16 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1976.-1979.  Veselības aprūpes finansēšanas analīze. 
1980.-2001.  Valsts finanšu mehānisma darbības analīze tirgus apstākļos. 
2002.-2003.  LR Labklājības ministrijas pasūtīts zinātniskais pētījums „Par bērna 
kopšanas pabalstu, tā efektivitāti un vēlamajiem izmaksas periodiem”. 
2002.-2003.    Pētījums „Celulozes rūpnīcas sociāli ekonomiskā ietekme celtniecības 
reģionā”. 
2005.-2006.    Pētījums „Augstākās izglītības finansēšanas sistēmas un to ietekme uz 
augstākās izglītības attīstību. OECD pētījuma „Funding Systems and their Effects on 
Higher Education Systems. (Austria, Belgium,Brazil,Czech Republic, Denmark, 
Germany, Ireland, Italy, Latvia, Norvey, Portugal, Slovak Republic) ietvaros. 
2005.-2007.   Pētījums „Nereģistrētās nodarbinātības novērtējums” ES struktūrfondu 
nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta „Labklājības ministrijas 
pētījumi” ietvaros. 
2006.-2007.   Pētījums  „Darbaspēka profesionālā mobilitāte” ES struktūrfondu 
nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta „Labklājības ministrijas 
pētījumi” ietvaros. 
2006.-2007.   Pētījums „Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās 
nozarēs”. ESF 3.Prioritāte: Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana. 
 
Akadēmiskie kursi: 

1. Finanšu teorija un politika               A daļa                      4 KP  
2. Budžets un finanses                  A daļa                      4 KP  
3. Publiskās finanses              A daļa               4 KP 
4.   Starptautiskās nodokļu sistēmas   B daļa                      2 KP 
5.   Finanšu teorija                         A daļa              4 KP 
6.   Publiskās finanses                A daļa               2 KP 
  

 



Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    
• LU  EVF  Domes  locekle. Domes Akadēmiskās komisijas priekšsēdētāja. 
• Eksperts  augstākās  izglītības  kvalitātes  vērtēšanā, Akreditācijas  komisijas  locekle 

(1996. – 2001., 2007.). 
• Finanšu ministrijas Konsultatīvās nodokļu likumdošanas padomes locekle 1993.-1995. 
• Ekonomikas  ministra  padomniece   1994. – 1995. 
• Saeimas Budžeta un finanšu komisijas konsultante 1995.-1996. 
• LR MK Fiskālās politikas Konsultatīvās padomes locekle 2002-2003 
• Finanšu un tirdzniecības fakultātes dekāna vietniece 1983.-1992. 
• Ekonomikas un vadības fakultātes dekāna vietniece  2002.-2006. 

 
2008. gada 6.oktobrī 

 
L.Kavale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dr.psych., doc. Aleksandrs Koļesovs 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1971. 
 
Izglītība: 
1996.-2000. Latvijas Universitāte, Rīgas Humanitārais institūts, bakalaura studiju programma 

psiholoģijā. 
2000.-2002. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, maģistra studiju 

programma psiholoģijā. 
2002.-2005. Latvijas Universitāte, doktora studiju programma psiholoģijā. 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2007. Psiholoģijas doktora zinātniskais grāds sociālajā psiholoģija 
2008. Latvijas Universitātes docents 
 
Nodarbošanās (psiholoģijas jomā): 
2002.- 2006.  LU PPF, Psiholoģijas nodaļa, pasniedzējs (stundu slodzē). 
2003.- 2005.  “Centrs Dardedze”, psihologs. 
2004.-06.2004.  PHARE projekts LE01.01.01./1-6/12 “Etniskās integrācijas veicināšana 

Valkā un Sedā”, lektors. 
2005.- 2006.  V/A Sociālās integrācijas aģentūra, koledža RRC, vieslektors. 
2005.- 2006.  RPIVA, Vadības un ekonomikas nodaļa, Ekonomikas un 

uzņēmējdarbībaskatedra, pasniedzējs (stundu slodzē). 
2006.- 2007.  RPIVA, Izglītības psiholoģijas katedra, pasniedzējs. 
2006.  Rīgas Juridiskā augstskola, tālākizglītības projekts „Cilvēktiesību izglītība 

Tadžikistānas policijas lektoriem”, lektors. 
2006. – 2007 LU PPF, Psiholoģijas nodaļa, asistents  
2007.-  2008. LU PPF, Psiholoģijas nodaļa, lektors 
2008. -  LU PPF, Psiholoģijas nodaļa, docents 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 

1. Kolesovs, A. (2002). The relation between time perspective and locus of control in high 
school students. Baltic Journal of Psychology, 3(2), 7-19. 

2. Koļesovs A. (2003). Laika perspektīvas koncepcijas psiholoģijā. Latvijas Universitātes 
Zinātnisko rakstu krājums, Psiholoģija, 664, 21-28. 

3. Koļesovs A. (2004). Cerības un bažas par nākotni 17-18 gadus veco krievu skolēnu laika 
perspektīvā. Latvijas Universitātes Zinātnisko rakstu krājums, Psiholoģija, 682, 19-28. 

4. Kolesovs, A. (2004). Gender differences in time perspective of high school students in 
Latvia. Baltic Journal of Psychology. 5(1), 14-20. 

5. Kolesovs, A. (2005). Time perspective of Latvian and Russian (ethnic minority) high 
school students in Riga and Latgale. Baltic Journal of Psychology, 6(1), 5-20. 

 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 5 



Konferenču tēzes 7 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 
2007.-2008. Projektā Nr. 2007/ZP-57 „Latviešu valodas un matemātikas izpratības prognozes 
modeļi saistībā ar kognitīvo spēju, uzvedības un sasniegumu standartizēto testu mērījumiem 
skolēniem Latvijā”, jauns zinātnieks, pētnieks. 

 
Piedalīšanās ar referātiem nozīmīgākajās starptautiskās zinātniskajās konferencēs un 
semināros. 

1. “Gender differences in time perspective of high school students in Latvia.” VI 
International Baltic Psychology Conference, Lithuania, Vilnius, 2004. 

2. „Надежды на будущее во временной перспективе русских и латышских 
школьников Латвии (Nākotnes cerības Latvijas krievu un latviešu skolēnu laika 
perspektīvā).” Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Izglītības psiholoģija: 
problēmas un perspektīvas”, Krievija, Maskava, 2004. 

3. “Time perspective of Latvian and non-Latvian (ethnic minorities) high school students in 
different economical settings in Latvia.” XII European Conference on Developmental 
Psychology, Spain, La Laguna, 2005. 

4. “Individual’s Time Perspective: Exploration of New Possibilities in Research.” XX 
Biennial ISSBD Meeting, Würzburg, Germany, 2008. 

 

Akadēmiskie kursi: 

Pētniecības metodoloģija psiholoģijā, 2 kp., LU PPF. 

Psihometrika, 2 kp., LU PPF. 

Lietišķas saskarsmes psiholoģija, 2 kp., LU EVF. 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

International Society for the Study of Behavioural Development, member 

LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes sekretārs 

 

 

2008. gada 14. oktobrī 

Aleksandrs Koļesovs 

 



Dr.ekon., asoc.prof. Inta Krūmiņa 
 dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1949. 

Izglītība   
Latvijas Universitāte, Ekonomikas fak., 1971.g., dipl. ekonomists-matemātiķis 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  

1985    Ekonomikas zinātņu kandidāte 
1989    Latvijas Valsts universitātes docente  
1992    Nostrificēts ekonomikas doktora grāds, Dr.oec. 
1992    Latvijas Universitātes docente 
1999    Latvijas Universitātes asociētā profesore 

 
Nodarbošanās:    

1971.-1976.   jaunākā (vecākā) zinātniskā līdzstrādniece Latvijas Valsts plāna komitejas 
ZPI  

1976.-1981.   vecākā zinātniskā līdzstrādniece Patērētāju pieprasījuma pētīšanas ZPI,  
1981.-1984.   aspirante LVU Ekonomikas fakultātes Statistikas un demogrāfijas katedrā  
1984.-1987.   vecākā zinātniskā līdzstrādniece LVU Demogrāfisko pētījumu centrā  
1987.-1989.   vecākā pasniedzēja LU Ekonomikas fakultātes Statistikas un demogrāfijas 

katedrā  
1989.-1999.   docente LU Ekonomikas fakultātes Statistikas un demogrāfijas katedrā  
1999.             asociētā profesore LU Ekonomikas un vadības fakultātes Statistikas un 

demogrāfijas katedrā 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Zinātniskās publikācijas: 

1. Mortality and life expectancy trends during the 1990ies and calculations of projected life 
expectancy at retirement: case of Latvia. Ekonomikas un vadības zinību attīstības 
problēmas, II. Zinātniskie raksti. Asoc. profesores Elenas Dubras redakcijā. 636.sējums. 
Rīga, 2001. (ar līdzautoriem)  

2. Life expectancy trends and projections in Latvia. Population development in Latvia on 
the eve of 20th century. 3(24)/99. (with J.Krumins) 

3. Krūmiņa Inta. Working life expectancy in Latvia. „Research in Statistics – Basis of 
Social Sciences and Education”. Proceedings of the conference. Riga, 2004, pp. 116-120. 

4. Krūmiņa Inta, Krūmiņs Juris, Ušackis Uldis. Mortality consequences of two phases of 
transition in Latvia and assumptions for future. Our Demographic Future – a 
Challenge.On the Need for Demograpghic Analyses. Book of Abstracts.The 15th Nordic 
Demographic Symposium 28 – 30 April 2005, Aalborg University, 2005,- p.67. 

5. Krūmiņš Juris, Krūmiņa Inta. Health and mortality during transition in Latvia. In: 
Population challenges in ageing societies. Abstracts. European Population Conference: 



Liverpool, UK. 21-24 June 2006. European Association for Population Studies in 
association with the Department of Geography, the University of Liverpool. P.143. 

6. Krūmiņa Inta. Darbaspēka paaudžu nomaiņa Latvijā. //Paaudžu nomaiņa un migrācija 
Latvijā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti 4 (15). Rīga: 
Zinātne, 2007.- 104.-117. lpp. 

 

Mācību literatūra: 

Statistisko metožu lietošana kvalitātes vadīšanā Un nodrošināšanā: Mācību līdzeklis.-Rīga: 
Latvijas Universitāte, 2002. 44.lpp. (līdzautors J.Krūmiņš) 
Statistika II. E kurss. Vadības zinību bakalaura studiju programma. www.ev.lu.lv 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

„Darba tirgus pieprasījuma ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas izpēte un pilnveidošanas iespēju 
analīze”. Eiropas Savienības struktūrfondu Nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” 
projekts „Labklājības ministrijas pētījumi”. 2006. – 2007. 

Latvijas iedzīvotāju veselība, darba potenciāla izpēte. „Iedzīvotāju novecošanās sociāli 
demogrāfisko likumsakarību izpēte". 

Piedalīšanās starptautiskā konferencā “New Socio – Economic Challenges in Europe 2008. 
Labour Market Issues”, Riga, October 2 – 4, 2008. 

 

Akadēmiskie kursi: 

Statistika ekonomistiem I. Finansu menedžmenta profesionālās izglītības bakalaura studiju 
programma (4 kredītpunkti) 

Statistika ekonomistiem II. Finansu menedžmenta profesionālās izglītības bakalaura studiju 
programma (4 kredītpunkti) 

Statistika I. Finansu sektora vadības profesionālās izglītības bakalaura studiju programma (2 
kredītpunkti) 

Statistika II. Finansu sektora vadības profesionālās izglītības bakalaura studiju programma (2 
kredītpunkti) 

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I. Apdrošināšanas un finansu profesionālās izglītības 
bakalaura studiju programma (4 kredītpunkti) 

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika II. Apdrošināšanas un finansu profesionālās izglītības 
bakalaura studiju programma (2 kredītpunkti) 

Statistika II. Vadības zinību bakalaura studiju programma (4 kredītpunkti) 



Statistiskās metodes ekonomikā un biznesā. Ekonomikas (Grāmatvedība un audits) maģistra 
studiju programma (2 kredītpunkti) 

Reģionālā statistika. Ekonomikas (Statistika) maģistra studiju programma (4 kredītpunkti) 

Ekonomiskā demogrāfija. Ekonomikas (Demogrāfija) maģistra studiju programma (4 
kredītpunkti) 

Datu apstrādes līdzekļi ar SPSS. Programmu pakete ar SPSS. 8 akadēmiskās stundas kursa 
„Jaunākās informācijas tehnoloģijas, datu apstrāde un prezentācija “ ietvaros. Doktorantu studiju 
programma 

 

2008. gada 10.oktobris                 I.Krūmiņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr.habil.oec., profesora Jura Krūmiņa 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads, vieta   1947., Rīga 

Izglītība : 

1988-1992         Latvija Universitāte, Ekonomikas fakultāte, Rīga, Latvija. Doktorantūra.  
1973-1977         LU, Statistikas zinātniski pētnieciskais institūts  (Maskava). Zin.grāds: Dr. 

oec. (nostrificēts 1992.g.) 
1967-1971    Latvija Universitāte, Ekonomikas fakultāte, Rīga, Latvija. Kvalifikācija: 

ekonomists – matemātiķis. 
 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1995.    LU, profesors 
1993.    LU, Zin. grāds: Dr.habil.oec.  
1992. LU, Nostrifikācija, Dr.oec. (Statistikas institūts, PSRS Valsts 

statistikas komiteja, Maskava) 
1978.    LU, docents 
 
Adrese:     Latvijas Universitāte, Raiņa bulv.19, Rīga, LV-1586,    
                          Latvija. Tel.: (371) 7034304;  FAX: (371) 7034422;   
                        e-pasts:  Juris.Krumins@lu.lv 
 
Nodarbošanās:                 
1993 Febr. -                      Prorektors, LU, Rīga, Latvija; 
1995 Febr. -                      Profesors, Statistikas un demogrāfijas katedra, LU; 
1992 Apr. – 1995 Febr.     Docents, Ekonomikas fakultāte, LU; 
1988 Okt. – 1992 Apr.      Doktorants, LU; 
1979 Okt. – 1988 Okt.       Docents, Ekonomikas fakultāte, LU;                       
1976 Dec. – 1979 Okt.      Vecākais pasniedzējs, Ekonomikas fakultāte, LU; 
1973 Nov. – 1976 Dec.      Aspirants, Ekonomikas fakultāte, LU; 
1971 Aug. – 1973 Nov.     Asistents, Ekonomikas fakultāte, LU. 
 

Akadēmiskā un pētnieciskā darbība ārpus Latvijas: 

2004 Aug.-2005 Jan.   Viesprofesors, Sēderternas augstskola, (Stokholma, Zviedrija) 
                                    Baltijas un Austrumeiropas institūts 
2002 Okt.-Dec.           Viesprofesors, Stokholmas universitāte, Zviedrija 
1998-2000     Eiropas Padome (Strasbūra, Francija), speciālists projektā PO-S-

MT  



2000 Jūnijs  Viesprofesors (ERASMUS), Demogrāfijas institūts, Luvēnas 
Katoļu universitāte (Beļģija) 

1998 (Jūn.-Jūl.), 1999 (Nov.)  INED (Parīze, Francija) Pētnieks  
1993 Okt.      Ziemeļvalstu Ministru padomes un Ziemeļvalstu Universitāšu 

administrācijas asociācijas stipendiāts, Helsinku universitāte, 
Kuopio universitāte (Somija), Upsalas universitāte, Stokholmas 
Ekonomikas skola (Zviedrija) 

1991 Okt. – 1992 Apr.  Pētnieks Starptautisko pētījumu centrā Cenzu birojā   
(Vašingtona, ASV) un Demogrāfisko pētījumu centrā Mičiganas 
universitātē (AnnArborā, ASV)    

1981 Okt. – 1982 Jūn.  Pētnieks Sarajevas universitātes Politisko zinātņu fakultātē   
                              (Dienvidslāvija) 
 
Līdzdalība pētniecības projektos: 

2005-2007      ES struktūrfondu nacionālā programma “Darba tirgus pētījumi”. 
Pētījums „Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu   
profesionālā darbība pēc mācību beigšanas”. 

2004-2006       OECD IMHE projekts “Augstākās izglītības finansēšana” 
2003-2005       Eiropas Universitāšu asociācijas projekts MORESS (sociālo 

zinātņu   pētījumu un datubāzu kartēšana Eiropas valstīs), 
nacionālais   koordinators  

2000 -  Pētnieks LZP pētniecības programmā "Latvijas iedzīvotāji un 
veselība" 

1998-2008    Speciālists, Līgumdarbs ar Labklājības ministriju “Mūža ilguma   
tendences, mirstības tabulu aprēķini paredzamā pensijas perioda 
noteikšanai” 

1997-2007      Francijas nacionālā demogrāfisko pētījumu institūta (INED) 
projekts   “Baltijas valstu iedzīvotāju veselība un mirstība pēckara 
periodā”; 

1996-1998      ANO Universitāte, WIDER institūts (Helsinki). Pētnieks projektā    
“Sociāli ekonomisko šoku ietekme uz iedzīvotāju veselību un 
mirstību   pārejas perioda valstīs” 

Pastāvīgi  Līdzdalība Latvijas Zinātnes Padomes grantos, kuri tiek realizēti LU EVF 
Statistikas un demogrāfijas katedrā 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 

1. Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālā darbība pēc mācību 
beigšanas. ES struktūrfondu nacionālā programma “Darba tirgus pētījumi”. Pētījuma vadītājs 
J.Krūmiņš. LU: Rīga,2007, XIV+241 lpp. 

2. Krumins Juris. Increase in Life Expectancy: Pension Reform in Latvia. In: The Challenge of 
the Baltic Sea Region. Culture, Ecosystems, Democracy. Edited by G.Bolin, M.Hammer, 
F.M.Kirsch and W.Szrubka. Södertörn Academic Studies 29. Huddinge (Sweden): Södertörn 
University College, 2005. Pp. 323-337. 

 



3. Mortality and health during the transition to a market economy in Latvia. In: Population of 
Central and Eastern Europe. Challenges and Opportunities. Edited by I.Kotowska and 
J.Jozwiak. Warsaw, Statistical Publishing Establishment, 2003. Pp.369-387. 

4. The Mortality Consequences of the Transition to Market Economy in Latvia, 1991-1995. In: 
The Mortality Crisis in Transitional Economies. Edited by Giovanni Andrea Cornia and 
Renato Paniccia. Oxford University press, 2000. Pp. 280-302. Co-author U. Usackis. 

5. Iedzīvotāju mūža ilgums – tendencies un palielināšanās problēmas. Rīga: Latvijas 
Universitāte, 1993. 167.lpp. 

 

Apbalvojumi: 

IZM goda raksts (1997.g., 2007.g.) 
LZA Kārļa baloža balva par darbu kopumu (LZA Senāta 2004.g. 20.janvāra lēmums)  
Latvijas valsts aizsardzības fonda ”Lāčplēsis” Goda zīme par ilggadīgu sekmīgu akadēmisko 
darbību sociālajās zinātnēs un ieguldījumu LU studiju attīstībā. 
 
Līdzdalība profesionālās un akadēmiskās organizācijās: 

Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas valdes priekšsēdētājs, LZA 
korespondētājloceklis,Latvijas Statistiķu asociācijas valdes loceklis, Biedrs - International Union 
for Scientific Study of Population, European Association for Population Studies, Association for 
the Advancement of Baltic Studies. 
Latvijas NAP darba grupas ”Cilvēka labklājības kāpums” eksperts. 
Eiropas veselīgās dzives ilguma monitoringa grupas (EHEMU) eksperts. 
 

Valodu prasme: Latviešu, angļu, krievu, serbu-horvātu. 

 

Lasītie lekciju kursi: Demogrāfija (bakalaura un maģistra),  Iedzīvotāji un sabiedrības attīstība 
Baltijas jūras reģiona valstīs (maģistra). Mirstība un sabiedrības veselība (maģistra),  Statistika 
(bakalaura un maģistra) 

 

 

 

 

2008. gdaa 18. Oktobrī     

J.Krūmiņš  

 

 



 
Dr. ekon., docentes Marinas Kudinskas 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1966  
 
Izglītība:   
1973. – 1983. Dobeles 2. vidusskola  
1983. – 1987. Maskavas Tautsaimniecības institūts, iegūta ekonomista kvalifikācija  
 (diploms IIB Nr. 186147) 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2004. LU iegūts Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (diploms sērija D, 

Nr.0010) 

2005. Latvijas Universitātes Finanšu institūts, docente 

 
Nodarbošanās:  
1987. –  1988.  LR Materiāli – tehniskās apgādes komitejas centrālais aparāts, ekonomists 
1988. – 1991.   LR Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūts 
1991. – 1992.  Latvijas Uzskaites un kredīta tehnikums, pasniedzēja 
1992. – 2000.   Latvijas Banku augstskola (agrāk Banku koledža), docente 
2000. – 2005.  Latvijas Universitātes Finansu institūts, lektore  
Kopš 2005.  Latvijas Universitātes Finansu katedra, docente 
 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Kudinska M. Bankas likviditātes novērtēšanas principi//Ekonomikas un vadības zinību 
attīstības problēmas, IV., 647 sējums, ISSN 1407-2157, Rīga, 2002, 466.- 471. p. 

2. Kudinska M. Liqidity of bank and methods of its Management// Organizaciju vadyba: 
sisteminiai tyrimai, Nr.23. Scientific papers. ISSN 1392-1142, Kaunas, 2002, 51.- 57. p. 

3. Kudinska M. Valūtas riska vadība komercbankās// Finanšu tirgus un vadība. LU 
Ekonomikas un vadības fakultātes referārtu krājums, ISBN 9984-725-64-2, Rīga, 2003., 
95.- 104. lpp. 

4. Kudinska M. The usage of VaR Method in valuating Market Risks of a Commercial 
Bank//Organizaciju vadyba: sisteminiai tyrimai, Nr.25. Scientific papers. ISSN 1648-
3234, Kaunas, 2003, 53.-60. p. 

5. Kudinska M. Influence of Interest Risk Management on the Bank’s Activity Results// 
Finance in EU Accession countries: experiences and solutions. Scientific papers. ISBN 
9985-56-825-7, Tartu, 2003, 285.-298.p. 

6. Kudinska M. Bank portfolio Interest Risk and Problems of Assessment of Capital 
Charges fot it // Ekonomika, III , Latvijas Universitātes raksti, 671 sējums, ISBN 9984-
770-27-3, Rīga, 2004, 215.- 224. p. 

7. Кудинская М. Анализ эволюции достаточности банковского капитала // Сборник 
тезисов к международной научно – практической конференции «Частный бизнес в 
странах Балтии – первый год в ЕС», ISBN-9984-30-086-2, Рига, 2005, с.75-76. 

8. Kudinska M. Komercbanku riski un to atbilstība pašu kapitālam. Monogrāfija. ISBN 
9984-665-21-6, Rīga: Datorzinību centrs, 2005, 296. lpp. 



9. Kudinska M. Problem of Ownership Capital Adequacy in Bank Financial Management 
and its Solutions// Management of Organizations: Systematic Research, Nr.35. ISSN 
1392-1142, Kaunas, 2005, 97.-110. p.  

10. Bankas pašu kapitāla pietiekamība kā tās stabilitātes pamats.// Ekonomika, IV, Latvijas 
Universitātes raksti, 689 sējums, ISBN 9984-783-12-X, Rīga, 2005, 176.- 189. p. 

11. The Methodology of Managing Bank Credit Portfolio.// The Next Decade Challenges For 
Business, Proceedings, ISBN 9984-705-20-X, Rīga, 2006, 452.-459.p. 

12. Cach flow Management as a Basis of Providing Bank Liquidity. // Management 
Hirizonts:visions and challenges, Proceedings, ISBN 978-9955-12-238-8, Kaunas, 
Lithuania, 2007, 169.-176 pp. 

13. Kudinska M. Kreditēšana. Mācību grāmata, ISBN 9984-9794-3-1, Rīga: Latvijas 
komercbanku asociācija, 126. lpp.2008. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens – Komercbankas finanšu vadības problēmas 
 
Akadēmiskie kursi: 
1. Komercbanku operācijas (Ekonomikas bakalaura studiju programma, A daļa, 4 kp.); 
2. Komercbanku operācijas (Profesionālo studiju programma “Ekonomika (Finanšu 

menedžments)”, A daļa, 4 kp.); 
3. Komercbanku operācijas (Profesionālo studiju programma “Banku ekonomists”, A daļa, 4 

kp.); 
4. Banku vadība (Profesionālā maģistra studiju programma “Finanšu ekonomika”, A daļa, 3 

kp); 
5. Banku risku analīze (Akadēmiskā maģistra studiju programma Ekonomikā, virziens 

“Finanses un kredīts”, B daļa, 4 kp.) 
6. Banku darbība (Profesionālā programma „Apdrošināšana un finanses” A daļa, 4 kp.) 
 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

• Dalība 23 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs; 
• Dalība 26 profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas semināros; 
• Pedagoģiskās pieredzes apmaiņas vizītes uz ārvalstu augstskolām: Fachhochschule der 

Deutschen Bundesbank – University at Applied Sciences (Hahenburga, Vācija), Sorbonas 
Universitāti (Francija), Klagenfurtes Universitāti (Austrija), Warwik University 
(Lielbritānija), Gdaņskas Universitāti (Polija), Sankt-Peterburgas Starptautisko banku 
institūtu (Krievija). 

• Profesionālā stažēšanās Midlend bankā (Londona), faktoringa kompānijā Griffin Factors 
(Londona), Latvijas Krājbankā (Rīga) un Commerzbank AG in Koln (Vācija). 

• Kopš 1997. gada – konsultants Latvijas Komercbanku asociācijā. 
• Kopš 2005. gada – LU Ekonomikas un Vadībzinātnes Profesoru Padomes sekretāre 

 

    

2008. gada 7. oktobrī 
Marina Kudinska 
 



Mihaila Kuharenoka  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads: 1948 
 
Izglītība:   
1955. – 1963. Baldones skola 
1963. - 1966. Rīgas 2. vidusskola  
1967. – 1972. Latvijas Universitāte, svešvalodu fakultātē 
1976. – 1986. Latvijas Universitāte, juridiskā fakultātē 
1984. – 1988. Aspiranturā (neklātienes nodaļā) PSRS Ārlietu ministrijās Diplomatiskā 

Akadēmijā  
 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: Nav 
 
Nodarbošanās:  
1966. –  1967.  VAS Siltumelektroprojekts, kolektors 
1972. – 1978.   Latvijas Universitāte, Ārējo sakaru daļā 
1978. – 1988. Latvija Āugstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijā, Ārējo sakaru 

daļā 
1988. – 1991 Latvijas izglītības ministrijā , Ārējo sakaru daļā 
1981. – 1992. Latvijas Universitāte, vecākais pasniedzejs svešvalodu katedrā,  

juridiskajā fakultātē  
Kopš 1991. SIA Gen Re Riga Valdes priekšsēdētājs (praktiskā pārapdrošināšana 

Baltijas valstīs, Belarus, Moldovā, Ukrainā) 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens – Pārapdrošināšanas attīstības problēmas 
 
Kvalifikacijas paugstināšana: 
Komercbanku, vērtspapīru, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas operācijas: Vācijā  1988 -1991: 
IHK zu Koeln, Drezdner bankā, Oppenheim bankā, HWWA, M. Plank institutā, Colonia AG. 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
1. Dalība  starptautiskajās zinātniskajās konferencēs; 
2. Dalība  profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas semināros un kursos; 
3. Pedagoģiskās pieredzes apmaiņas vizītes uz ārvalstu augstskolām: Karlov Universitātē 

(Čehijā), Stokholmas Universitātē, Brēmenes Universitātē, Rostokas Universitātē, Vīnes un 
Klagenfurtes Universitātēs (Austrija). 

  
2008. gada 23. oktobrī 
Mihails Kuharenoks  

 
 

 

 

 

 



 
Toma Liepiņa 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1974 
Izglītība:   
1981-1982 Rīgas 82 vidusskola, (Imantas Latviešu ģimnāzija)  
1982. – 1992 Rīgas 1.ģimnāzija 
1996. Latvijas Universitāte, iegūts bakalaura grāds vides un uzņēmējdarbības 

vadības specialitātē  
2001 Ericson Universitate, Kanāda, personāla apmācības (personal coach) 

sertifikāts  
 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2000 Latvijas Universitāte, iegūts maģistra grāds biznesa vadībā 

 
Nodarbošanās:  
1992 – 1994   apsargs, Rīgas pilsētas Kurzemes raj. MSP 
1993 – 1997  loģistikas daļas vadītājs, SIA Fortech 
1997-2002  galvenais speciālists/ pārdošanas daļas vadītājs, AAS Latva 
2002 – 2004  pārdošanas daļas vadītājs, SIA Inko Partneri 
Kopš 2003  lektors, Banku Augstskola 
Kopš 2004  pārdošanas direktors, SIA apdrošināšanas brokeris BaltoLink° 
Kopš 2007  pārdošanas vadītājs Baltijas valstīs, AIG Europe S.A,° 
 
Akadēmiskie kursi: 
Apdrošināšana, Banku Augstskola, 1,5-3 kredītpunkti, tiek lasīts 2-4 kursiem 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

1. Dalība 3 apdrošināšanas starptautiskajās zinātniskajās konferencēs; 
2. Dalība 25 apdrošināšanas profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas semināros; 
3. Pedagoģiskās pieredzes apmaiņas vizītes uz ārvalstu augstskolām: 2002, Malta; 
4. Regulāri pieredzes apmaiņas braucieni apdrošināšanas jautājumos uz dažādām ārvalstīm, 

tajā skaitā Lietuva, Igaunija, Zviedrija, Somija, Nīderlande, Anglija; 
5. Regulāra sadarbība ar dažādiem sadarbības partneriem visā pasaulē apdrošināšanas 

jautājumos; 
 

2007. gada 16. janvārī 

Toms Liepiņš 

 
 
 
 
 



 
Mag. iur. Vadima Mantrova 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1981 

Izglītība:   
1989. - 1996.   Aizkraukles Pētera Barisona mūzikas skola 
1988. - 1999.  Aizkraukles 2. vidusskola 
1999. - 2004.  Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, profesionālā augstākā izglītība 

(jurista kvalifikācija) 
2004. - 2005.  Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, tiesību maģistrs (atzinības raksts 

par maģistra darbu civiltiesisko zinātņu apakšnozarē) 
2006. - līdz šim Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, tiesību doktora studijas 

(civiltiesisko zinātņu apakšnozare) 
Darba pieredze: 
2001.    zvērināta notāre Inita Kalniņa, asistents 
2001. – 2004.  zvērinātu advokātu birojs “Advokātu birojs Rozenfelds un partneri”, 

jurista palīgs 
2004.  zvērinātu advokātu birojs “Advokātu birojs Rozenfelds un partneri”, 

jurists 
2004. – 2008. zvērinātu advokātu birojs “Advokātu birojs Rozenfelds un partneri”, 

zvērināta advokāta palīgs (patrons – zvērināts advokāts J. Rozenfelds) 
2008. – līdz šim zvērinātu advokātu birojs “Advokātu birojs Rozenfelds un partneri”, 

zvērināts advokāts, partneris 
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 
1. Mantrovs V. Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes pārkāpuma pārtraukšana prasības tiesvedības 

kārtībā Latvijā. Likums un Tiesības, 2007, 9. sēj., nr. 8 (96), 226. – 231. lpp. 

2. Eiropas Savienības ģeogrāfisko norāžu aizsardzības sistēma. Likums un Tiesības, 2006, 8. 
sēj., nr. 6 (82), 179. - 189. lpp. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Latvijas Zinātnes padomes projekts 2007/ZP-27 “Saistību tiesību modernizācijas grupa. 
Civillikuma daļu Saistību un Lietu tiesību atjaunināšana”, zinātniskais asistents 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

1. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija 

2. Starptautiskās advokātu asociācija (IBA) 

    

Rīgā, 2008. gada 09. decembrī 

Vadims Mantrovs 

 
 
 



Dr.oec., asoc. profesores Vizmas Niedrītes 
dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

Dzimšanas gads:  1938.     

Izglītība:     

1962.  Pabeigtas studijas LVU Ekonomikas un juridiskajā fakultātē 
iegūstot kvalifikāciju “ekonomists”. 

1965.-1968.     Latvijas PSR ZA Ekonomikas institūts, aspirante. 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1971.     Ekonomikas zinātņu kandidāte 
1975.  LVU Rūpniecības ekonomikas un plānošanas katedras docenta 

nosaukums 
1992.     Ekonomikas doktors, LU docenta akadēmiskais nosaukums. 
1999.     LU asociētā profesore. 
 
Nodarbošanās:  

1962.-1963.  Rīgas apgaismes tehnikas rūpnīca, montāžas cehs, ekonomiste-
normētāja 

1964.-1965.  Rīgas apgaismes tehnikas rūpnīca, plānu nodaļa, vecākā 
ekonomiste 

1968.-1971.  Latvijas PSR ZA Ekonomikas institūts, jaunākais zinātniskais 
līdzstrādnieks 

1971.-1973.  Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultātes Rūpniecības 
ekonomikas un plānošanas katedras vecākā pasniedzēja 

1973.-1974.  Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultātes Rūpniecības 
ekonomikas un plānošanas katedras docente            

1974.-1982.  Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultātes Rūpniecības 
ekonomikas un plānošanas katedras vadītāja           

1982.-1990.  Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultātes Rūpniecības 
ekonomikas un plānošanas katedras docente      

1983.-1989.  LVU Ekonomikas fakultātes dekāna vietniece 
1990.   Latvijas Universitātes Vadības un ekonomiskās informātikas 

fakultātes Vadībzinību katedras docente 
1993.  Latvijas Universitātes Vadības un ekonomiskās informātikas 

fakultātes Vadībzinību katedras vadītāja  
1997.  Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 

Vadībzinību katedras vadītāja 
No 1999.g.  Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 

Vadībzinību katedras asociētā profesore 
 



Nozīmīgākās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Darba dzīves kvalitāte kā uzņēmējdarbības vides elements. 15th International Conference of  

WACRA – EUROPE e.V.Summarus. Part 2. 1998., 0,3 a.l., 3 lpp. 

2. Стратегическое планирование и концепция контроллинга. Reports of the conference 
“Accounting and audit: Problems of development”. R.: LU, 1999., 0,4 a.l., 4 lpp. 

3. Studiju procesa vadīšanas īpatnības un metodes. Starpt. zin. konf tēzes. R.: Turība, 2000.g. 5 
lpp. 

4. Uzņēmumu saimnieciskās darbības stratēģiskā plānošana. Mācību līdzeklis. R.: Ogres 
tipogrāfija, 1999., 110 lpp. 

5. Studiju programmu un kursu saturs kā studiju kvalitātes kritēriji. R.: LU, “LU 80” 
Ekonomikas un vadības fak. konferences tēzes, 1999., 58.-60.lpp. 

6. Accounting and audit: Problems of development. R.: LU, 1999., 91.-94.lpp. 

7. Studiju darba organizācijas stratēģija un taktika augstskolas struktūrvienībās. R.: LU 
Zin.rakstu krāj. 628.sēj., 2000., 76.-79.lpp. 

8. Inovatīvā uzņēmējdarbība un tās veicināšana // Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas 
ceļā uz Eiropas Savienību. Starpt.zin.konf.  Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2000., 268.-
273.lpp. 

9. Studiju procesa vadīšanas īpatnības un metodes //  Ekonomisko un sociālo attiecību 
transformācija: procesi, tendences, rezultāti. Starpt.zin.konf. R.: Biznesa augstskola “Turība”, 
2001., 286.-290.lpp. 

10. Studiju satura veidošana mūsdienu augstākā ekonomiskā izglītībā // Izglītotā sabiedrība un 
jaunā ekonomika kvalitatīvā mijiedarbībā. Starpt.zin.konf. Banku augstskolā. R.: Apgāds 
“Rasa ABC”, 2001., 180.-183.lpp. 

11. Intelektuālo organizāciju vadīšana mainīgā vidē. LU Raksti. 660.sēj. R.: LU, 2003., 215.-
223.lpp.    

12. Intelektuālo organizāciju vadīšanas īpatnības 21.gadsimtā. Rakstu krājums „Kas ir labi un 
kas ir slikti”. „Rezultatīvie rādītāji un efektivitātes vērtējums publiskā sektora  uzņēmumos”. 
R.: Latvijas Radio, 2005. 73.-84.lpp. Tulkojums angļu val.’85.-97.lpp. 

13. Kvalitāte kā galvenais augstākās izglītības sistēmas pilnveidošanas kritērijs. Raksti, 690.sēj. 
R.: LU, 2005. 231.-239.lpp. 

 

Zinātniskās monogrāfijas, raksti     6 

Konferenču tēzes                 25 

Mācību grāmatas un mācību līdzekļi     4 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Darbības virziens – augstskolu studiju procesa organizācija un tā pilnveidošana. 

Laika posmā no 1976.g. līdz 2004.g. tika veikti pētījumi augstskolu pedagoģijas jomā: studentu 
patstāvīgā darba organizācija un plānošana; studentu praktiskā sagatavošana; mācību procesa 
plānošanas, organizācijas un vadīšanas pilnveidošana. 1996.gadā tika vadīts LR Ekonomikas 
Ministrijas pasūtīts pētījuma projekts “Jūtīgo preču grupu noteikšana Latvijas rūpniecībā, kuru 



ražošanu ietekmē analogu preču imports pa dempinga cenām”. 2002.g. zinātniskā pētījuma “LU 
Ekonomikas un vadības fakultātes struktūra un tās pilnveidošanas iespējas” vadītāja. 

 

Akadēmiskie kursi: 

1. Saimniecisko procesu tehnoloģiju vadīšana    A daļa  4 KP 
2. Uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana    B daļa  4 KP 
3. Saimnieciskās darbības stratēģiskā un operatīvā plānošana  B daļa  4 KP 
4. Uzņēmējdarbības ekonomika      A daļa  4 KP 
5. Stratēģiskā un operatīvā plānošana     A daļa  4 KP 
6. Zinātniskā darba organizācija un vadīšana    B daļa  4 KP  
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

Vadības zinību bakalaura un maģistra studiju programmu padomes locekle. 

Vadības zinātnes doktorantūras padomes locekle. 

Ekonomikas un vadības fakultātes Domes priekšsēdētāja. 

SIA „Latvijas Universitātes Nekustamā īpašuma aģentūra” Padomes locekle. 

 

2008.gada 14.oktobrī  

Vizma Niedrīte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ulda Paukšena 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads:  1963  

 
Izglītība:   
1970. – 1981. Rīgas 58.vidusskola  
1981. – 1991. Latvijas valsts Universitātes Ekonomikas fakultāte, iegūta ekonomista 

kvalifikācija  
 
Nodarbošanās:  
1989. – 1990.  Rūpniecības – celtniecības bankas Operāciju pārvaldes kredītu inspektors. 

1990. – 1992. Rūpniecības – celtniecības bankas galvenā grāmatveža vietnieks kases 
jautājumos. 

1992. – 2000. Latvijas Bankas Monetārās Politikas pārvaldes     Tirgus Operāciju daļas 
vadītājs. 

2000. – 2008.  Valsts Kases Valsts Fondēto Pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas 
departamenta direktors. 

Kopš 2008.  Valsts Kases Finanšu resursu departamenta direktora vietnieks 
 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

1. Dalība septiņos profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas semināros; 
2. Dalība piecu likumu izstrādē; 
3. Dalība devpadsmit normatīvo aktu izstrādē. 
4. Dalība divās finanšu tirgu koordinējošās darba grupās. 
 

 

 

   

 
2008.gada 21.oktobris 
Uldis Paukšens 
 

 

 

 

 



Dr. h. math., profesora Andreja Reinfelda 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads: 1942 
 

Izglītība: 

09.1960. – 12.1965.  LVU Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiķis – skaitļotājs, diploma 
Nr. У No. 070760 

11.1970. – 11.1973.  LPSR ZA Fizikas institūts (aspirantūra), Fizikas-matemātikas zinātņu 
kandidāts, diploma Nr. MΦM No. 023128 

03.1996. –  12.1996. Londonas Aktuāru institūts, Edinburgas universitātes Aktuāru fakultāte un 
Viļņas Universitāte. Kurss Aktuāru zinātnes. 

09.1998. – 10.1999. Londonas Aktuāru institūts, Edinburgas universitātes Aktuāru fakultāte un 
Viļņas Universitāte. Aktuāru zinātnes paplašināts kurss 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
06.1992. Latvijas Universitāte, Matemātikas zinātņu doktors, diploma Nr. C-D No. 

000002 
03.1998. Latvijas Universitāte, Matemātikas habilitētais doktors, diploma Nr. C-D 

No. 000189 
1999. Latvijas ZA korespondētājloceklis 
2001. Latvijas Universitātes asociētais profesors 
2005. Latvijas Universitātes profesors 
 
Nodarbošanās:  
12.1965. – 11.1970. LVU Fizikas – matemātikas fakultāte, asistents, vecākais pasniedzējs 
11.1973. – 05.1991. LPSR ZA Fizikas institūts, Jaun. zin. līdzstr., vec. zin. līdzstr. 
Kopš 05.1991.  LZA un LU Matemātikas institūts, direktors (01.1997.-11.2003.), 

direktora vietnieks (05.1991.-12.1996., kopš 12.2003.) 
Kopš 06.1999. ASS „ERGO Latvija dzīvība”, Galvenais aktuārs 
06. 2001. – 06.2005.  Latvijas Universitāte, Asoc. profesors  
Kopš 06.2005. Latvijas Universitāte, profesors(1/2 slodze) 
Kopš 05.2006.  LU Matemātikas un informātikas institūta vadošais pētnieks 
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. O.Dumbrajs, H.Kalis, and A.Reinfelds. Are coaxial super gyrotrons feasible? Int. J.Infrared 

and Millimeter Waves 26(2005), no 26, 787-805. 

2. J.Cepītis, O.Dumbrajs, H.Kalis and A.Reinfelds. Numerical simulation of the problem 
arising in the gyrotron theory. In: Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2004, A.Di 
Bucchianico, R.M.M.Matteheij, M.A.Peletier (eds), Springer, Berlin, 2005, pp.124-128, MR 
2228586. 

3. J.Cepītis, H. Kalis, and A.Reinfelds. Comparison of numerical methods for the problem 
arising in the gyrotron theory. Math. Model. Anal.10 (2005), no.1,19-30. Zbl pre 02201113. 



4. A.Reinfelds and K.Janglajew. Reduction principle in the theory of stability of diference 
equations. Discrete and Continuous Dynamical Systems, Supplement (2007) 864-874. MR 
2409923. 

5. J.Cepītis, H. Kalis, and A.Reinfelds. Certain boundary value problem for modeling of 
gyrotron: numerical investigations. In: Theoretical and Experimental Aspects of Heat and 
Mass Transfer. Proceedings of the 5thWSEAS International Conference on Heat and Mass 
Transfer, Acapulco, Mexico, January 25 – 27, 2008, J.Krope, S.H.Sohrab, F.K.Benra (Eds.), 
WSEAS Press, 2008, pp.174 178. 

 

Mācību līdzekļi: 

1. Dzīvības apdrošināšanas matemātiskie pamati, LU, 2008 
2. Kompleksā mainīgā funkciju teorija, LU, 2008 
3. Diferenciālvienādojumi II, 2008 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens – parasto diferenciālvienādojumu un to vispārinājumu, 
diferenču vienādojumu, dinamisko sistēmu kvalitatīvā analīze, diferenciālvienādojumu lietojumi 
fizikā, tehnikā, aktuārmatemātikā. Pēdējos 5 gados piedalījies ar referātiem 33 starptautiskās 
konferencēs un kongresos, tai skaitā Pasaules Matemātiķu kongresā Madridē (2005), 
EQUADIFF konferencēs Haseltā, Beļģijā (2003), Vīnē (2007), Arlingtonā, ASV (2008), ISDEA 
konferencēs Minhenē (2005), Lisabonā (2007), Istanbulā (2008). 

 
Pieredze projektu vadīšanā un izpildē:  

LZP projekta 01.0531 „Diferenciālvienādojumu un diskrēto dinamisko sistēmu izvēlētu 
jautājumu analīze” vadītājs (2002 – 2004) 

LZP projekta 05.1884 „Parasto diferenciālvienādojumu un diferenču vienādojumu kvalitatīvās 
teorijas aktuālie jautājumi” vadītājs (2005 – 2008)  

Starptautiska projekta „Study of mathematical aspects of gyrotron theory” vadītājs. 

Contract of Association between the European Atomic Energy Community (EUROAMON_ and 
University of Latvia No. FU5-CT-2004-00078 (20023 – 2006). 

 
Akadēmiskie kursi: 
„Kompleksā mainīgā funkciju teorija” 4 kredītpunkti 

„Dzīvības apdrošināšanas matemātika” 4 kredītpunkti 

„Dinamiskās sistēmas” 4 kredītpunkti 

 
 
 
 



Promocijas un maģistra darbu vadīšana 

A.Reinfelda vadībā tiek izstrādāti promocijas darbi: L.Sermone Impulsīvo sistēmu ekvivalence” 
un A. Kamiševs „Stiltjesa diferenciālvienādojumu sistēmu kvalitatīvā analīze”. Bez tam 
A.Reinfelda vadībā tiek izstrādāti maģistra darbi LU Fizikas un matemātikas fakultātē.  

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

• LZP Dabaszinātņu un matemātikas ekspertu komisijas priekšsēdētāja vietnieks (kopš 
2007) 

• LU profesoru padomes „Matemātika” loceklis 
• LU Promocijas padomes matemātikā priekšsēdētāja vietnieks 
• Daugavpils universitātes Promocijas padomes matemātikā loceklis 
• Latvijas Matemātikas biedrības priekšsēdētājs (kopš 2001) 
• Starptautiskās diferenču vienādojumu biedrības ESDE biedrs (kopš 2005) 
• Starptautiskā ISC žurnāla „Mathematical Modeling and Analysis” (Lietuva) redkolēģijas 

loceklis 
• Starptautiskā žurnāla „International Journal. Mathematics Manuscripts”(Indija) 

redkolēģijas loceklis 
• Ikgadējo starptautisko konferenču „Mathematical Modeling and Analysis” organizācijas 

komitejas loceklis. 
• Kopējais publikāciju skaits matemātikā - 153 

 

 

 

 

2008. gada 29. septembrī 
Andrejs Reinfelds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr.math.,profesores Ismenas Revinas 
dzīves un darba gājums 

 
  (curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1947 
 
Izglītība: 
1965. – 1970.   Latvijas Valsts Universitāte, Fizikas un matemātikas   
                           fakultāte, studente.       
1975. – 1979.   Latvijas Valsts Universitāte, Astronomiskā observatorija,        
                           aspirante 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1983.   Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts (Kazaņas Universitāte). 
1989.   Docents Augstākās matemātikas katedrā. 
1992.   Dr. Math., docents 
kopš 2003.  LU EVF profesore 
 
Nodarbošanās:  
1965. – 1972.  Latvijas Valsts Universitāte, Skaitļošanas centrs, vec.       

inž.- programmētājs. 
1972. – 1975.  Latvijas Valsts Universitāte, Astronomiskā          

observatorija, jaun. zin. līdzstrādnieks. 
1979. – 1981.  Lauksaimniecības ministrija, Skaitļošanas centrs,    

galvenais inženieris. 
1981. – 1986.  Latvijas Valsts Universitāte (kopš 1990. - Latvijas   

Universitāte), Ekonomikas un vadības         
fakultāte, vec. pasniedzēja. 

1986. – 1998. Latvijas Valsts Universitāte, Matemātiskās ekonomikas katedras docente. 
kopš 1994. Latvijas Valsts Universitātes Matemātiskās ekonomikas katedras vadītāja. 
1998. – 2003. Latvijas Valsts Universitāte, Matemātiskās ekonomikas katedras 

asoc.profesore. 
kopš 2003. Latvijas Valsts Universitāte, Matemātiskās ekonomikas katedras 

profesore.  
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Freimane R., Revina I., Inflācijas modelēšanas iespējas Latvijā. LU zinātniskie raksti. IV, 
647.sēj. R, 2002. – 5lpp. 

2. Revina I., Ekonometrija – Rīga: “Eurofaculty” 2002. – 270lpp. 

3. Revina I. Investīciju projektu novērtēšanas metodes. LU raksti, 659.sēj., Ekonomika, II. 
Zin., 2003. 198.-205.lpp. 

4. Revina I. The capital investment planning and risk, Financial market and management: 
Proceedings. Riga, Univ. of Latvia, 2003, pages 252.-262. 

5. Revina I., Peļņa M., Gulbe M., Bāliņa S. Matemātika ekonomistiem. (Teorija + 
uzdevumi). Rīga: Izglītības soļi, 2003.- 280lpp 

6. Revina I. Sensitivity analysis in capital investment decision making. Information Society 
and Modern Business, Jumava, 2004, page 239-244. 

7. Revina I. Brēķis E. The indicators of macroeconomic policy in the Baltic countries. 2004 
www.ecomod.net 



8. Revina I. Brēķis E. Dažu ekonomikas rādītāju tendenču analīze Latvijā. Statistikas un 
pārvaldes problēmas 2005, Rīga, lpp.78 -87. 

9. Revina I. Inflācija Latvijā. LU 64. konference referāts 2006.g. 

10. Revina I. Korupcija un tās novērtēšanas iespējas. LU raksti, 689sēj.,Ekonomika IV, 2005. 
273.-282. Lpp. 

11. Revina, M. Peļņa, M. Gulbe, S. Bāliņa. Matemātika ekonomistiem. (Teorija + uzdevumi). 
Rīga: Izglītības soļi, 2006.- 280lpp  

12. Dubra E., Revina I., Gulbe M., Kasalis E., Vanags I., u.c. Detalizēts darbaspēka un darba 
tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros, LR LM,LU; Rīga, 2007,223 lpp. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Zinātniski – pētnieciskās darbības virzieni – Risku noteikšana, vadīšana.  
Projektu novērtēšana, Makroekonomiskā modelēšana.  
Pētījumi, kas veikti sadarbībā ar Agder Higher School Latvijas agrārā reforma. Akadēmiskais 
projekts LDN ( Latvijas doktoranti Norvēģijā). 
LM un ES projekts „ Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības  sektoros ” 
 
Akadēmiskie kursi: 
Ekonomikas maģistru programmai 
Laika rindu ekonometrija (4 kredīti) – A daļa 
Daudzdimensiju analīze (4 kredīti) – A daļa 
Riska teorija (4 kredīti) - B daļa 
Lietišķā ekonometrija ( 2 kredīti ) – B daļa 
Profesionāļiem (maģistriem): 
Finansu risku analīze (2kredīti) – A daļa 
Finanšu ekonometrija ( 4 kredīti ) – A daļa 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

• Dalība 3 profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas semināros: 
a. 2001. – 2002. NorFa courses/seminars: “Intermediate microeconomic theory 

and applications”; “Advanced microeconomic theory and applications”; 
“European Economic Integration – The economic policies of the European 
Union”; “Intermediate macroeconomic theory and applications”  

b. 2000. – 2001. EuroFaculty TA (Teaching assistant) Phares programmas 
stipendijas kvalifikācijas celšanai. Econometric III; Advanced 
Macroeconomics Economic Policy ; Curriculum reform & program 
restructuring 

c. 1999. EuroFaculty courses: “Econometric III”         
• Latvijas Matemātikas biedrības biedrs. 
• Matemātiskās ekonomikas katedras vadītāja 
• Profesoru grupas vadītāja 
• Fakultātes Domes locekle   
• Ekonomikas programmas padomes locekle 
• Doktorantu profesoru padomes priekšsēdētāja 
• Ekonomikas doktoru studiju programmas direktore                                                                             

 
2008.gada 25.oktobrī 
Ismena Revina 
 



Dr.ekon., asoc. prof. Uldis Rozevskis  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads: 1949.  

Izglītība:    

1968.-1973.  Studijas LU Ekonomikas fakultātē 
1979.-1983.  Aspirantūra LU Ekonomikas fakultātē  
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1984.   Ekonomikas zinātņu kandidāts, Maskavas Finansu institūts 
1986.   Latvijas Valsts universitātes docents  
1992.   Nostrificēts ekonomikas doktora grāds, Dr.oec. 
1992.  Latvijas Universitātes docents 
2003.  Latvijas Universitātes asociētais profesors    vadībzinātnē 
 
Nodarbošanās: 

1973.-1981.  inženieris, zinātniskais līdzstrādnieks PSRS Centrālās statistikas pārvaldes 
Zinātniskās pētniecības institūta Latvijas nodaļā 

1981.-1994.  lektors, docents, katedras vadītājs, laboratorijas vadītājs Latvijas Universitātes 
Ekonomikas fakultātē. 

1994.-1998.  Informācijas sistēmu pārvaldes vadītājs, informācijas sistēmu drošības 
speciālists A/S “Latvijas Unibanka”. 

1998.-1999.  sistēmu analītiķis A/S “Dati”. 
1999.-2003.  docents, katedras vadītājs LU Ekonomikas un vadības fakultātes Ekonomikas 

informātikas katedrā. 
2003.- asociētais profesors, katedras vadītājs LU Ekonomikas un vadības fakultātes 

Ekonomikas informātikas katedrā.  
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (laika periods 2-6 gadi): 

1. U.Rozevskis. E-learning Potentialities in Latvia’s Higher Educational Institutions. 
International Conference „Information Society and Modern Business”, 31.01. – 
01.02.2003. Conference Materials, -Ventspils: Ventspils University College, 2003, pp. 
63 – 71. 

2. U.Rozevskis, K.Nechval, K.Nechval, E.Vasermanis, V.Strelchonok. Anticipatory 
adaptive control for a class of stochastic system with incomplete information. In: 
COMPUTING ANTICIPATORY SYSTEMS, Daniel M. Dubois (ed.), Melville, New 
York: AIP (American Institute of Physics) Proceedings, 2004.g., Vol. 718, pp. 243-254. 

3. U.Rozevskis, V.Strelchonok, K.Nechval, N.Nechval, E.Vasermanis, K.Rozite, 
M.Moldovan. Anticipatory adaptive credit granting policy. In: COMPUTING 
ANTICIPATORY SYSTEMS, Daniel M. Dubois (ed.), Melville, New York: AIP 
(American Institute of Physics) Proceedings, 2004.g.,Vol. 718, pp.  525-532. 

4. U.Rozevskis, N.Nechval, K.Nechval. Statistical Inference Equivalence Principle, Its 
Applications to Constrained Optimization of Decisions under Uncertainty”, Proceedings 



of the 35th International Conference on COMPUTERS & INDUSTRIAL 
ENGINEERING, Istanbul: Istanbul Technical University, 2005.g.,Vol.2, pp. 1439-1444. 

9. U.Rozevskis, K.N.Nechval, N.A.Nechval. In-Service Inspections of Multiple Systems 
Under Availability Requirement. IJCAS (An International Journal of Computing 
Anticipatory Systems), Vol. 19, 2006, pp. 146-158. 

10. U. Rozevskis,K.Nechval, N Nechval, G.Berzinsh,  M.Purgailis. “Adaptive Control of 
Education Process”. In: Abstract Book of the 8th International Conference on 
Computing Anticipatory Systems (CASYS’07), Liege, Belgium, August 6-11, 2007,p. 8. 

11. U. Rozevskis, N.Nechval, K.Nechval, G.Berzinsh, M.Purgailis. Stochastic Fatigue 
Models for Efficient Planning Inspections in Service of Aircraft Structures. In: 
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 5055, K. Al-Begain, A. Heindl and M. 
Telek (eds.), Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2008, pp. 114–127. 

12. U.Rozevskis, N.Nechval, K.Nechval, G.Berzins, M.Purgailis,, J.Krasts, K.Rozite, 
V.Strelchonok, N.Zolova. Finding Sampling Distributions and Reliability Estimators for 
Truncated Laws via Unbiasedness Equivalence Principle. In: Proceedings of the 7th 
International Conference on Reliability and Statistics in Transportation and 
Communication, Riga, Latvia, October 24-27, 2007, pp. 109-119. 

13. U.Rozevskis, N.Nechval, K.Nechval, G.Berzinsh, M.Purgailis, K.Rozite, N.Zolova. 
Technique for Statistical Validation of Simulation Models of Real Systems. In: Abstract 
Book of the 6th International Conference on Information Technologies and 
Management, Riga, Latvia, April 14-15, 2008, pp. 12-13. 

14. U.Rozevskis, e-kurss „Sistēmu projektēšanas līdzekļi”, kods DatZ3012, 
http://estudijas.lu.lv, 2003.g. 

15. U.Rozevskis, e-kurss „Vadības informācijas sistēmas”, kods VadZ5005, 
http://estudijas.lu.lv, 2003.g. 

16. U.Rozevskis, e-kurss „Ekspertu sistēmas un mākslīgais intelekts”, kods VadZ5258, 
http://estudijas.lu.lv, 2003.g. 

17. U.Rozevskis, e-kurss „Elektroniskās biznesa sistēmas”, kods VadZ5747, 
http://estudijas.lu.lv, 2004.g., apjoms 179 nosacītās lappuses. 

18. U.Rozevskis, e-kurss „Informācijas sistēmu analīze  un projektēšana”, kods DatZ3010, 
http://estudijas.lu.lv, 2004.g., apjoms 308 nosacītās lappuses. 

19. U.Rozevskis, e-kurss „Vadības informācijas sistēmas starptautiskajā biznesā”, kods 
VadZ5024, http://estudijas.lu.lv, 2005.g., apjoms 150 nosacītās lappuses. 

20. U.Rozevskis, e-kurss „E-komercija”, kods VadZ5047, http://estudijas.lu.lv, 2006.g., 
apjoms 150 nosacītās lappuses. 

21. U.Rozevskis, e-kurss „Ekonomikas informātika III”, kods DatZ2008, 
http://estudijas.lu.lv, 2007.g., apjoms 150 nosacītās lappuses. 

22. U.Rozevskis, e-kurss „Interneta sistēmu projektēšana”, kods DatZ3063, 
http://estudijas.lu.lv, 2008.g., apjoms 150 nosacītās lappuses. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 14 
Konferenču tēzes     12 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība (laika periods 2-6 gadi): 

1973.-2003. Informācijas sistēmu projektēšanas metodes un paņēmieni. 



2001. -         E-biznesa sistēmu izmantošana uzņēmējdarbības vadības pilnveidošanai. 
2003. -         E-studiju  līdzekļu izmantošana un to iespēju attīstība. 
2003. -         Zināšanu pārvaldības un biznesa procesu modelēšanas tehnoloģiju izmantošana 

uzņēmumu vadībai 
 
Dalība projektos(laika periods 2-6 gadi):  

Latvijas Universitātes finansēts pētījumu projekts. Projekta vadītāji: L.Frolova, U.Rozevskis. 
Informācijas sabiedrības sociālās un tiesiskās problēmas un to risinājumi Latvijā  (2007.-
2008.g.). 

LZP projekts nr. 02.0918, nozare: datorzinātnes. Projekta vadītājs N.Nečvaļs. Projekta 
dalībnieki: E.Vasermanis, U.Rozevskis, J.Krasts, K.Rozīte, K. Nečvaļs, M.Moldovans. “Jauni 
lēmumu pieņemšanas kritēriji un duālās vadības algoritmi datorizētām lēmumu pieņemšanas 
sistēmām” (2002.g. – 2005.g.). 

U.Rozevskis, K.Rozīte: dalība Eiropas Komisijas pētījumā “MEPSIR” (Measuring European 
Public Sector Information Resources) (2005.g.). 

LZP projekts Nr. 06.1936, nozare: Informācijas tehnoloģijas, Projekta vadītājs: N.Nečvaļs, 
dalībnieki: M. Purgailis, U. Rozevskis, J. Krasts, G. Berziņš, K. Rozīte, K.Nečvaļs, D.Dubois, 
Jeffrey Yi-Lin Forrest, M. Moldovan. „Efektīva optimizācija sarežģītās stohastiskās 
apkalpojošās sistēmās izmantojot statistisko secinājumu ekvivalences principu” (2006. – 
2008.g.). 

Akadēmiskie kursi: 
Vadības zinību bakalaura studiju programma 

• Ekonomikas informātika III              B  daļa                       4 kredītp. 
• Informācijas sistēmu analīze              B  daļa                       4 kredītp.  

            un projektēšana 
Vadības zinību maģistra studiju programma 

• Ekspertu sistēmas un  
mākslīgais intelekts                           B  daļa                       4 kredītp. 

• Elektroniskās biznesa sistēmas           B  daļa                       4  kredītp. 
Vadības zinību un Ekonomikas doktora studiju programma 

• Jaunākās informācijas tehnoloģijas,    B  daļa                       2  kredītp. 
            datu apstrāde un prezentācija  
Profesionālā programma „Apdrošināšana un finanses” 

• Uzņēmējdarbības  informātika            A  daļa                       4 kredītp. 
 
Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

LU  EVF  Domes  loceklis. 
LU EVF Ekonomikas informātikas katedras vadītājs 
2008. gada 10.oktobrī 

U.Rozevskis 

 



Dr. ekon., docentes Ramonas Rupeikas-Apogas 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1976 
 

Izglītība :  

1993.-1997.  LU, Ekonomikas un vadības fakultāte, Finanses un kredīts, ekonomikas 
bakalaura grāds 

1995. – 1997.  LU, Ekonomikas un vadības fakultāte, Finanses un kredīts, augstākā 
profesionālā izglītība- banku ekonomists 

1997.-1999.               LU, Ekonomikas un vadības fakultāte, Finanses un kredīts, sociālo zinātņu 
maģistra grāds ekonomikā 

1999.-2003.               LU, Ekonomikas un vadības fakultāte, Finanses un kredīts, sociālo zinātņu 
doktora grāds ekonomikā  

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2003.g.   piešķirts doktora grāds ekonomikā ( Dr. oec.). 

Nodarbošanās:  

1996. -1998. Latvijas Unibanka, Vecrīgas filiāles Mangaļsalas norēķinu grupas vadītāja 
1998.- 2000. Latvijas Unibanka, Maksājumu karšu centra klientu apkalpošanas nodaļas 

vadītājas vietniece 
Kopš 1999. LU Finanšu institūta lektore (1999.g.) un docente (2003.g.) 
  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 

Zinātniskie pētījumi: 

LZP zinātniskā projekta Nr.4-1-1-595 “Naudas piedāvājuma attīstība Latvijā” vadītāja, 2001.-
2002.g. 

LZP zinātniskā projekta 010034 “Nacionālās valūtas kursa ietekme uz Latvijas tautsaimniecības 
attīstību” dalībniece, 2002.-2005.g. 

 

 Mācību līdzekli  
Rupeika-Apoga R. Valūtas tirgus un valūtas darījumi// Mācību līdzeklis/ Rīga: Datorzinību 
Centrs, 2003., 160 lpp., ISBN 9984-665-20-8 

Rupeika-Apoga R. Tirdzniecība ar valūtu kā uzņēmējdarbības veids// Mācību līdzeklis/ Rīga: 
Datorzinību Centrs, 2006., 340 lpp., ISBN 9984-665-20-8 

 

33 raksti recenzētos izdevumos. 



 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens – finanšu globalizācija un valūtas kurss. 
 

Akadēmiskie kursi: 

Globālās finanses, Finanšu menedžeru profesionālā programma, 4 krp., A daļa 

Monetārā un banku ekonomika, Finanšu menedžeru profesionālā programma, 4 krp., A daļa 

Globālās finanses I, Finanšu sektora vadības profesionālā programma, 4 krp., A daļa 

Globālās finanses II, Finanšu sektora vadības profesionālā programma, 2 krp., A daļa 

Globālās finanses, Finanšu apdrošināšanas profesionālā programma, 2 krp., B daļa 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

1. Piedalīšanās 23 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs; 
2. Piedalīšanās 8 profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas semināros; 
3. Piedalīšanās 1 ESF projektā- projekta dalībniece;  
4. Profesionālā stažēšanās Latvijas Republikas Ģenerālkonsulātā Sanktpēterburgā no 

14.01.2004.-14.04.2004. 
5. Profesionālā stažēšanās- ESF projekta „LU profesionālo studiju programmu mācībspēku 

kompetenču paaugstināšana banku un uzņēmējdarbības sektorā” ietvaros Latvijas 
komercbanku asociācijā un Latvijas zvērināto revidentu asociācijā.  

6. Lekciju pasniegšana Zīgenas (Siegen) Universitātē saskaņā ar Socrates programmu: 
Higher Education (ERASMUS) 2003.,2004., 2007. Un 2008.gg. , Zīgena, Vācija 

7. Citas ziņas:  
 LU Kr. Morberga stipendiāte pēc doktoru studijām 
 Minsteres balvas laureāte 
 M.PETKĒVIČAS  piemiņas stipendiāte 
 Latvijas Zinātnes Padomes grants projektu konkursā Nr.4-1-1-595  
 LU Kr. Morberga stipendiāte doktorantūras studijām 
 Latvijas Izglītības Fonda Mērķprogrammas “Izglītībai, zinātnei un kultūrai” un 

privātā V. Kristopana stipendiāte 
 

2008. gada 09. oktobrī 

Ramona Rupeika-Apoga 

 

 

 

 

 



Dr. ekon., docentes Svetlanas Saksonovas 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
Dzimšanas gads: 1958 
 
Izglītība :  
1975.-1980.  Latvijas Universitātes ekonomikas fakultāte, specialitāte Ekonomiskā 

kibernētika 
1999. – 2002.   Latvijas Universitātes Finanšu institūta doktorantūra, nozare Ekonomika,  

apakšnozare Finanses un kredīts.  
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2002.g.   piešķirts doktora grāds ekonomikā ( Dr. oec.). 
 
Nodarbošanās:  
1986. -1993.  Uzskaites un kredīta tehnikums, Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un                
                    Biznesa Administrācijas augstskola, ekonomikas un finanšu priekšmetu 
         pasniedzēja. 
1993.- 1996.  Banka Baltija, vecākā speciāliste 
1993.- 1996.   A/S Latvijas Krājbanka, Pārdaugavas filiāles galvenā grāmatvede 
1993.- 1996.   Rīgas Komercbanka, norēķinu karšu nodaļas vadītāja 
1999. – 2000.  A/S Latvijas Krājbanka, produktu attīstības nodaļas menedžere 
Kopš 2001. LU Finanšu institūta lektore (2001.g.) un docente (2003.g.), profesionālās 

studiju programmas Finanšu menedžments direktore (2005.g.), 
profesionālās studiju programmas Finanšu sektora vadība (2007.g.) 
direktore 

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 
Monogrāfija: 
Saksonova S. „Latvijas komercbanku aktīvi - attīstība, struktūras pārvaldības iespējas”, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, Rīga, 2003, ISBN 9984-9574-2-X,    
225 lpp. 
 
Zinātniskie pētījumi: 
Saksonova S., Saksonovs S. „Latvijas komercķīlas sistēmas ekonomiskās ietekmes analīze”, 
Latvijas komercbanku asociācija, Latvijas Universitāte, Rīga, 2004, ISBN 9984-725-95-2, 71 
lpp. 
Saksonova S., Saksonovs S. „Latvijas komercķīlu sistēmas ekonomiskā ietekme un ar to saistīto 
risku analīze”, 2003.g. pētījuma turpinājums, Rīga, 2004, ISBN 9984-705-10-2,75 lpp. 
 
Mācību grāmata 
Saksonova S. Banku darbība, Rīga, Latvijas Komercbanku asociācija, 2006.g., ISBN 9984-9794-
1-5, 200 lpp.    
  
 Mācību līdzeklis  
Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni, Rīga, Izglītības soļi, 2004.g., ISBN 
9984-712-53-2, 105 lpp., 2. izdevums- 2006.g., 3. izdevums- 2008.g.  
Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes, Rīga, Merkūrijs Lat, 2006.g. 
ISBN 9984-640-38-8, 225 lpp. 



Mācību metodiskie materiāli 
Saksonova S. Augstākās profesionālās studiju programmas Finanšu menedžments studiju prakses 
nolikums, pārskatu izveides metodiskie norādījumi un programmas, Rīga, Latvijas Universitāte, 
2006.g., ISBN 9984-802-05-1, 25 lpp. 

Saksonova S. Akadēmiskās un profesionālās kompetences pilnveidošanas programmas 
uzņēmējdarbības uzskaites, finanšu un kontroles organizēšanas jomā, Rīga, Latvijas Universitāte, 
2007.g. ISBN 978-9984-825-01-4, 37 lpp. 

Saksonova S. Augstākās profesionālās studiju programmas Finanšu menedžments studiju prakses 
nolikums, pārskatu izveides metodiskie norādījumi un programmas, Rīga, Latvijas Universitāte, 
2008.g., 26 lpp. 

Saksonova S. Augstākās profesionālās studiju programmas Finanšu sektora vadība studiju 
prakses nolikums, pārskatu izveides metodiskie norādījumi un programmas, Rīga, Latvijas 
Universitāte, 2008.g., 26 lpp. 

 
33 raksti recenzētos izdevumos. 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens – komercbanku darbības un uzņēmējdarbības 
finansēšanas problēmas. 
 
Akadēmiskie kursi: 
Korporatīvās finanses, Finanšu menedžeru profesionālā programma, 4 krp., A daļa 

Uzņēmējdarbības finanses, Ekonomikas bakalaura studiju programma, 4 krp., A daļa 

Banku grāmatvedība, Finanšu menedžeru profesionālā programma, 4 krp., B daļa 

Vadības grāmatvedība, Finanšu sektora vadības profesionālā programma, 4 krp., A daļa 

Finanšu grāmatvedība, Finanšu sektora vadības profesionālā programma, 4 krp., A daļa 

Finanšu grāmatvedība, Finansu menedžeru profesionālā programma, 4 krp., B daļa 

Uzņēmuma finanšu vadība un finanšu uzskaite, Starptautiskais bizness profesionālā maģistra 
programma, 2 krp, A daļa. 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

1. Piedalīšanās 21 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs; 

2. Piedalīšanās 13 profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas semināros; 

3. Piedalīšanās 9 ESF un ZA projektos- projektu vadīšana un īstenošana;  

4. Pedagoģiskās pieredzes apmaiņas vizītes uz ārvalstu augstskolām: European 
Entrepreneurship Colloquim on Participant-Centered Learning, Harvard business School, 
July 21-29 2006, Bostonā, ASV 

5. Profesionālā stažēšanās- ESF projekta „LU profesionālo studiju programmu mācībspēku 
kompetenču paaugstināšana banku un uzņēmējdarbības sektorā” ietvaros Latvijas 
komercbanku asociācijā un Latvijas zvērināto revidentu asociācijā.  

6. Citas ziņas:  

a. IAB International Association of Businees, diploma in accounting and advanced 
book-keeping, december, 2005., Nr. 100/2873/0;  



b. Londonas finanšu analītiķu institūta diploms par Starptautisko finanšu pārskatu 
standartu apgūšanu – diploma in International Accounting  Standarts  (2004.g. 
septembris) 

c. Starptautiskas grāmatvežu asociācijas sertifikāts (kvalifikācijas akreditācijas Nr.  

100/2872/9) par finanšu grāmatvedības 3. līmeņa apgūšanu (2004.g. jūnijs) 

 
 
2008. gada 30. septembrī 
Svetlana Saksonova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Filoloģijas maģistres Ludmilas Sečenovas 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1953 
 
Izglītība: 
 
1972-1977  Maskavas pedagoģiskais institūts, svešvalodu fakultāte (tagad Pedagoģijas  
                      Universitāte) 
1988-1991  Latvijas PSR ZA Valodas un literatūras institūts, aspirante 
1994 Grove House International Language Centre, Dartfordā, Anglijā 
1996 Bromley School of English, Anglijā 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 
1995  filoloģijas maģistrs 
 
Nodarbošanās: 
 
1979           LVU Zinātniskās bibliotēkas bibliogrāfe 
1918-1989 Latvijas PSR ZA Fundamentālās bibliotēkas Ārzemju literatūras 

komplektēšanas 
                    nodaļas redaktore 
1981-1991 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu specialitāšu Svešvalodu katedras 

stundu  
                   pasniedzēja 
1989-1993  Latvijas PSR ZA Fundamentālās bibliotēkas Zinātniski metodiskās 

nodaļas vecākā  
                   bibliotekāre 

kopš 1993 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Sociālo zinātņu  
                   specialitāšu svešvalodas katedras lektore 
kopš 1995   Valodu Centra lektore 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 
Sečenova L. Language Centre Profiles: University of Latvia Language Centre// Cercles  
Bulletin, 2004. 17.-18.lpp. 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:  
  
1. 2002. Gavare V., Sečenova L., u.c. Implementation of the ESPELL Project in tertiary 
education// RTU Starptautiskās zinātniskās konferences materiālu krājumā „Svešvalodas 
profesionālai un zinātniskai darbībai” – Rīga. 

2. 2003. Piedalīšanās LU 61. zinātniskajā konferencē ar referātu „Mutisko uzdevumu 
izmantošana pārbaudēs”. 

3. 2003. Piedalīšanās starptautiskā konferencē Ventspilī ar referātu „Mini-projects for Business 
English students”. 



4. 2004. Piedalīšanās 8.Eiropas Augstskolu Valodu centru Asociācijas starptautiskajā konferencē 
„ University Language Centres: Broadening Horizons. Expanding Networks” Bratislavā ar 
referātu „Self-study Assignments in a University ESP Course”. 

5. 2007. Referāts „Aktuālās ESP problēmas 9. Starptautiskajā Cercles konferencē” LU 65. 
zinātniskajā konferencē. 

                                                            
Akadēmiskie kursi: 
 
1. Angļu valoda I                            - A  daļa       4 KP 
2. Lietišķās angļu valodas pamati   - A  daļa       4 KP 
3. Angļu valoda finansēs  I             - A  daļa       4 KP 
4. Angļu valoda finansēs II             - A  daļa       4 KP 
5. Angļu valoda uzņēmējdarbībai   - A  daļa       4 KP 
6. Biznesa vadīšanas angļu valoda  - A  daļa       4 KP 
7. Lietišķā  komunikācija angļu valodā I – C daļa 2KP 
8. Lietišķā komunikācija angļu valodā II – C daļa 2KP 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

 
Kopš 1993.g. Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijas biedre. 

    Kopš 2002.g. Eiropas augstskolu valodu centru savienības (Cercles) biedre un koordinatore 
Latvijā. 

2002-2003.g. Piedalīšanās tiesnešu angļu valodas apmācībā starptautiska projekta „ Latvija - 
Zviedrija” ietvaros. 
2004.g. Piedalīšanās Lielbritānijas Hornby Summer School  angļu valodas skolotāju 
profesionālās pilnveides programmā „ Managing People and Events” Horvātijā. 
2004.g. Piedalīšanās LU mācībspēku pedagoģiskās pilnveides programmas  „Augstskolu 
didaktika” nodarbībās. 
 
 
 
 
03.10.2008.    L. Sečenova 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dr.oec., profesora Roberta Škapara 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads: 1951.    
     
Izglītība:                       
1969. – 1975.  Rīgas Politehniskais institūts, Inženier-ekonomikas fakultāte, students. 
1989. – 1993.   Latvijas Universitāte Ekonomikas fakultāte, aspirants 
1994.               iegūts maģistra grāds (Dr.oec) 
1995.    izstāvēta disertācija un iegūts doktora grāds (Dr.oec)  
  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1996. LU Ekonomikas fakultātes, uzņēmējdarbības ekonomikas katedras docents 
1996. – 1998.  LU Ekonomikas fakultātes, Mikroekonomikas katedras docents 
1998.              LU Ekonomikas un vadības fakultātes Tautsaimniecības 

institūta docents 
kopš 1999.  LU Ekonomikas un vadības fakultātes Tautsaimniecības institūta 

asociētais profesors  
kopš 2001.  LU Ekonomikas un vadības fakultātes Tautsaimniecības institūta direktors 
kopš 2003.      Latvijas Universitātes Tautsaimniecības institūta  profesors 
kopš 2008.  LU Ekonomikas un vadības fakultātes Tautsaimniecības katedras vadītājs 
kopš 2008.      Latvijas Universitātes Tautsaimniecības katedras profesors 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Škapars R. Progress and Prospects of Real Estate Tax Reform in Latvia (līdzautore 
A.Orehova) // Humanities and Social Sciences Latvia.:Integration of Latvia’s Economy 
into the European Union. 2004.-Nr.1(41)/2004.29.-45.p. 

2. Škapars R. Influence of General Environmental Factors on Increasing the 
Competitiveness of Public Radio Stations (līdzautors U.Duka) // Humanities and Social 
Sciences Latvia.:Integration of Latvia’s Economy into the European Union. 2004.-
Nr.1(41)/2004.95.-109.p. 

3. Škapars R. Sabiedriskā radio konkurences attīstības tendences Eiropas radiotirgū. 
(līdzautors U.Duka) // Vadības zinātne, LU raksti. Nr.674 –R: LU, 2004.-289.-300.lpp. 

4. Škapars R. Reform of the real Property Tax in Latvia and Future Perspectives // 
Education and Economy: starptautiska konference.-Tallina: 2004.-109.-113.p. 

5. Škapars R. Sabiedriskā radio programmu piedāvājuma pozicionēšanas problēmas 
Latvijas radiotirgū ( līdzautors U.Duka) // Ekonomika, III:LU  raksti. –R: LU, 2004.-
Nr.671.-381.-391. lpp. 

6. Škapars R. Latvijas Radio vieta un loma sabiedriskās apraides sistēmā un konkurencē 
radiotirgū pirms un pēc iestāšanās ES ( līdzautors U.Duka ) // Enlargement of the 
European Union in the Baltic Sea Region: social and economic challenges and 
opportunities. starptautiska konference.- R: 2004.-162.-168.lpp. 

7. Škapars R. Latvijas ekonomikas pārstrukturizācijas problēmas jaunās ekonomikas 
apstākļos (līdzautors).- R.:LU,2005.-400 lpp. 

8. Škapars R. Latvijas radio vīzija un misija kā vadības instrumenti (līdzautors Uldis Duka) 
// Vadības zinātne, LU raksti. Nr.690 –R: LU, 2005 – 418. – 431. lpp. 

9. Škapars R. Konkurences spēki Latvijas radio tirgū (līdzautors Uldis Duka)  // 
Ekonomika, LU raksti. Nr.689 –R: LU, 2005–73. – 82. lpp. 



10. Škapars R. Latvijas darba tirgus Eiropas Savienības integrācijas procesā (līdzautori 
Kaspars Kroders, Kārlis Purmalis) // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie 
pētījumu virzieni 2004.gadā. Nr.10 – R: Latvijas Zinātnes Padomes Ekonomikas un 
juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2005. – 139. – 141.lpp. 

11. Škapars R. Influence of geographic, demographic, political and legal Factors on 
increasing the competettitiveness of public radio Stations // Education and economy. 
Tallina: Tallinas politehniskais institūts. 2005. gada 5. maijs. 

12. Škapars R. Latvijas darba tirgus Eiropas Savienības integrācijas procesā (līdzautori Ērika 
Šumilo, Kaspars Kroders, Kārlis Purmalis) // LZP Ekononomikas un juridiskās zinātnes 
galvenie pētījumu virzieni 2005.gadā.Nr. 11 – R: LZP,2006 – 131. -134. lpp.   

13. Trends and priorities in the development of the Latvian banking services in the contexst 
of emerging knowledg-based economy:case of e-banking (līdzautori Valters Kaže, Ilona 
Baumane, Ērika Šumilo) // Journal of Humanities and Social Sciences.Estonian Academy 
of Sciences and University of Tartu-Vol 11, No 2 / 2007. 173. – 188.p 

14.  Problems Related to Human Resources and Development Opportunities in the Baltic 
States ( līdzautori Margarita Dunska, Jānis Priede) // Humanities and Social 
SciencesLatvia: Social and human capital towards knowledge economy in Latvia.-
Nr.2(50)/2007.26.-41.p. 

15. The Role of Tax Policy in Funding the Development of the Labour Force (līdzautore 
A.Orehova) // Humanities and Social Sciences Latvia: Social and human capital towards 
knowledge economy in Latvia.-Nr.2(50)/2007.63.-72.p  

16. Mikroekonomika. Loģiskās shēmas. –R.: Ekonomikas pētījumu un biznesa izglītības 
institūts, 2007. – 370 lpp. 

17.  Mikroekonomika. Loģiskās shēmas.Otrais izdevums. –R.: Ekonomikas pētījumu un 
biznesa izglītības institūts, 2008. – 370 lpp. 

 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens – Latvijas ekonomikas un sabiedrības 
pārstrukturizācijas ietekme uz uzņēmējdarbības konkurētspēju 
 
Akadēmiskie kursi: 
Mikroekonomika (ekonomikas maģistra programma , A daļa, 4 k.p. ) 

Mikroekonomika  (ekonomikas bakalaura programma, A daļa, 4 k.p.  ) 

Mikroekonomika I (ekonomista(specializācija grāmatvedība, analīze,.) profesionālo studiju 
programma, A daļa, 4 k.p) 

Mikroekonomika II (ekonomista(specializācija grāmatvedība, analīze, audits) profesionālo 
studiju programma, A daļa, 4 k.p.)  

Mikroekonomika (Augstākās profesionālās izglītības studiju programma ‘’Ekonomists 
(grāmatvedis)’’, A daļa, 4 k.p.) 

Mikroekonomika (Ekonomikas maģistra (grāmatvedība un audits) progr., A daļa, 6 k.p.)  

Vadības ekonomika un stratēģija (ekonomikas maģistra programma , A daļa, 4 k.p. ) 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

1. Dalība 16 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs; 



2. LU EVF Domes loceklis 

3. LU EVF Tautsaimniecības katedras vadītājs   

 

 
  
2008. gada 02. oktobrī 
 
 
Roberts Škapars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mg.oec., lekt.Vinetas Šņepstes  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1975. 
 
Izglītība:    
1993.-1999.   Studijas LU Ekonomikas un vadības fakultātē 
1999.-2002.  Doktorantūras studijas LU Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu 

institūtā 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1999.    Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā 
2001.    Latvijas Universitātes lektore 
 
Nodarbošanās: 
1997.-1998.   galvenā grāmatvede SIA „Salimpex Rīga” 
1998.-2001.  stundu pasniedzēja LU Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu 

institūtā 
2001.    lektore LU Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu institūtā 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. V. Šņepste. Parāda vērtspapīri kā finansēšanas avots Latvijas uzņēmumos. Rēzeknes 

augstskolas starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. – Rēzekne: RA, 
2006., 210-216. lpp. 

2. V. Šņepste. Vērtspapīru tirgus kā uzņēmējdarbību stimulējošs faktors ekonomikas 
globalizācijas apstākļos. BAT starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. -  
Rīga: BAT, 2004., 406-413.lpp. 

3. V.Šņepste. The possibilities for the development of national debt securities market in 
the globalization context. International Scientific Coference Tartu. – Tartu, 2003., p. 
403-413. 

4. V.Šņepste, L. Leitāne. Parāda vērtspapīru izmantošanas iespējas enerģētikas nozares 
finansēšanā. Rēzeknes augstskolas starptautiskās zinātniskās konferences rakstu 
krājums. – Rēzekne: RA, 2002., 168-176.lpp. 

 

Konferenču tēzes     9 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2001.-  Parāda vērtspapīru tirgus. 

 



Akadēmiskie kursi: 
Investīcijas                                A  daļa                      4 KP  

Investīcijas                  B  daļa                      4 KP  

Tiešās investīcijas             B  daļa                      2 KP 

Vērtspapīru tirgus   B  daļa   2 KP 

Finanšu instrumentu tirgus   B  daļa   2 KP 

Uzņēmējdarbības finansēšana  B  daļa   4 KP     

Finanšu inženierija   B  daļa   2 KP 

Finanšu teorija    A  daļa   4 KP 

 
Papildus ziņas par  profesionālo  darbību:    
Korporatīvo semināru vadīšana. 

Konsultācijas finanšu un grāmatvedības jautājumos. 

 

 

 

2008. gada 3.oktobris 

Vineta Šņepste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soc.zin.maģistres  Rutas Svētiņas 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
 
Dzimšanas gads:             1962. 
 
Izglītība:  
1982.-1987. LVU Svešvalodu fakultāte, angļu valodas un     literatūras 

specialitāte, filologs angļu valodas pasniedzējs 
1998.-2000. LU  Ekonomikas un vadības fakultāte,  sociā   zinātņu maģistrs 

sabiedrības vadībā 
 
Nodarbošanās: 
1987.-1991. LU Svešvalodu katedra, laborante, vecākā laborante 
Kopš 1991.g.  Lektore LU Valodu centrā 

  
 Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 
1.  Business Management English. Book 1 Knowing Yourself and Your Business, LU 1997. 

2. Pamatprincipi mācību līdzekļu izvēlei un izmantošanai angļu valodā ekonomikas           
specialitāšu studentiem LU Valodas centrs, 1997. 

3.  Business Management English, book 2, „Understanding and Managing Business Finance,  

     Rīga 2004. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 
2002. – 2008. – Nozares valodu kursu atbilstība Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu 

apguvei. Studējošo valodas prasmju raksturošanas iespējas atbilstoši 6 līmeņu 
sistēmai. 

 
LU konferences (5) 
Starptautiskas konferences (9) 
2007.g.februāris – referāts „Aktuālās ESP problēmas 9. Starptautiskajā  Cercles konferencē” 
LU 65.zinātniskajā konferencē. 
2007.gada aprīlis – referāts „ Participation of ESP teachers in curriculum design”, 41.IATEFL 
konferencē Aberdīnā, Lielbritānijā 
2008.gada aprīlis – referāts «Cравнение развития профессионально ориентированного 
обучения английскому языку в деловой и вузовской среде» , Международная  научно – 
практическая конференция – Российский Университет Дружбы Народов, г.Москва. 

                            2008.g.septembris – referāts „ Contribution from teaching ESP to in-service students to higher 
Education ESP courses” Seviļas  universitāte (Spānija).  

 
Akadēmiskie kursi: 
Angļu valoda finansēs I            A daļa       4KP 
Angļu valoda finansēs II            A daļa     4KP 
Angļu valoda apdrošināšanā         A daļa     2KP 
Biznesa etiķete angļu valodā       C daļa    4KP 
Finanšu sektora vadības angļu valoda I   A daļa    4KP 
Finanšu sektora vadības angļu valoda II     B daļa      2KP 



Finanšu angļu valoda I          A daļa        4KP 
Finanšu angļu valoda II       B daļa          2KP 
Komerckorespondence  angļu valodā   B daļa       2KP 
Biznesa angļu valoda II                                        B daļa            2KP 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbu: 
 
Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/Izglītības 
darba vadība – 2006.g., sertifikāts       
LATE (Latvian Association of Teachers  of English )  locekle. 
IATEFL (International Association of Teachers of English  as a Foreign Language) locekle. 
 

 
 
 
 

2008.gada 3.oktobrī. 
Ruta Svētiņa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nataļjas Svetlovas 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads: 1979 
 
Izglītība: 
1986. – 1994. Jelgavas 5. vidusskola, iegūta pamatizglītība (apliecība A Nr.026218) 
1994. – 1997. Puškina licejs (Rīga), iegūta vidējā izglītība un bilancspējīgā grāmatveža 

kvalifikācija (atestāts AB Nr.071069) 
1997. – 2001. LU EVF SEA, iegūts Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē 

(diploms Nr. 014985) 
2001. – 2003. LU EVF SAI Ekonomikas nodaļa, iegūts Sociālo zinātņu maģistra grāds 

ekonomikā (diploms Nr. 013600) 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2001.  LU iegūts Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē (diploms Nr. 

014985) 
2003.  LU iegūts Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā (diploms Nr. 

013600) 
 
Nodarbošanās: 
1999. – 2002. SIA “Rīga Sviss”; grāmatvede 
2002. – 2004. “ERGO Latvija” AAS; Plānošanas, kontroles un ekonomiskās analīzes 

nodaļas speciāliste 
2004. – 2007. “ERGO Latvija” AAS, “ERGO Latvija dzīvība” AAS; Plānošanas, 

kontroles un ekonomiskās analīzes nodaļas galvenā speciāliste, investīciju 
kontroliere, prokūriste 

Kopš 2007. ERGO apdrošināšanas kompānijas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā; Iekšējā 
audita dienesta vadītāja 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

1. Dalība 9. starptautiskajā konferencē Audits, Nodokļi un Grāmatvedība 2006; 
2. Dalība 10. starptautiskajā konferencē Audits, Nodokļi un Grāmatvedība 2007; 
3. Dalība 15 profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas semināros (finanšu analīze, 

kontrole un plānošana, IFRS, iekšējā kontrole, iekšējais audits); 
4. Izstrādāti vairāki plānošanas, kontroles un analīzes rīki (Excel vidē), dalība 

grāmatvedības un analītiskās uzskaites programmu ieviešanā (SAP, AXAPTA); 
5. Kopš 2008. gada – Iekšējo Auditoru Institūta (IIA – The Institute of Internal Auditors) 

biedre 
6. Kopš 2008. gada – CIA (Certified Internal Auditor) sertifikāts (NR.80327) 

 

 
2008. gada 23.oktobrī 

Nataļja Svetlova 

 

 

 



M.oec., lektora Ivara Vanaga 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads: 1966 
Izglītība:   

1973 – 1981 Rīgas 8.vidusskola 

1981 – 1984 Rīgas 64.vidusskola  

1984 – 1989 Latvijas Valsts universitāte, ekonomista kvalifikācija (diploms PB 
158705) 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1994 Ekonomikas maģistra grāds (diploms Nr. 000565) 
 
Nodarbošanās:  
1989 – 1991  Latvijas Valsts universitātes Finansu un kredīta katedras stažieris 

1991 – 1995  Latvijas Valsts universitātes Finansu un kredīta katedras asistents 

Kopš 1995  Latvijas Universitātes Finanšu institūta lektors 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Baнaгc И.B. Проблемы интеграции Латвии в Европейский валютно-экономический 

союз. Научно - Техническое развитие: экономика, технологии, управление. Материалы 
V Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 20-22 
апреля 2006 г./Редакт.: А.И. Зиневич, К.Ю. Яворська. – Киев: Национально 
технический университет Украины, 2006, cтp. 254.-255. 

2. Baнaгc И.B. Проблемы нового этапа интеграции Латвии в еврозону.//Ломоносов-2005: 
Meждyнapoдная конфepeнция Mocковского Государственного Университета имени 
М.В. Ломоносова, 12-15 апреля 2005 г.. Сборник тезисов. Том 1. Главный редактор 
Н.В.Сидоренко. – Mocквa: МГУ, 2005, cтp. 44.-45. 

3. Baнaгc И.B. Coвpeменныe тенденции pасширения Европейского eдинoгo вaлютнoгo 
npocтpaнствa в Восточной и Центральной Европе.//Cтpaны CHГ B ycловияx 
глобализации. Maтepиaлы мeждyнapoдной нayчно-пpaктичecкой конфepeнции 
Экономического факультета Poccийского Университета Дружбы Народов. Mocквa: 
ЭКОН-ИНФОРМ, 2003., cтp. 77.-79. 

4. Vanags I. Eiro ieviešanas priekšnoteikumi Baltijas valstīs.//Ekonomikas un vadības zinību 
attīstības problēmas, IV: LU Zinātniskie raksti, 647.sējums./Zinātniskā redaktore as.prof. 
E.Dubra.–Rīga: LU, 2002, 812.– 822.lpp. 

5. Vanags I. New currency of the world.//Economics & Management. – Kaunas: Vilnius 
University, Kaunas Faculty of Humanities, No.1(4) 2001., p. 39. – 47. 

6. Vanags I., Zelgalvis E. Conditions for introducing the euro in Latvia.//Humanities and Social 
Sciences in Latvia. – Riga: University of Latvia, No.3(28) 2000., p. 54. – 67. 

7. Vanags I. Banku kases operācijas. Mācību līdzeklis. Rīga: LU, 2000. – 112 lpp. 

8. Vanags I. Kases darba organizēšana bankā. Mācību līdzeklis. Rīga: LU, 1999. – 92 lpp. 

 



Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens – Latvijas Republikas integrācija Eiropas Monetārajā 
savienībā. 
 
Akadēmiskie kursi: 

1. Finanšu pakalpojumu tirgvedība. Profesionālo studiju programma “Finanšu sektora 
vadība”, 4 kredītpunkti; 

2. Finanšu pakalpojumu tirgvedība. Profesionālo studiju programma “Ekonomika (Finanšu 
menedžments)”, 4 kredītpunkti; 

3. Finanšu pakalpojumu tirgvedība. Ekonomikas bakalaura studiju programma, Profesionālā 
programma „Apdrošināšana un finanses” 2 kredītpunkti; 

4. Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija. Profesionālo studiju programma 
“Ekonomika (Finanšu menedžments)”, 2 kredītpunkti; 

5. Finanšu pakalpojumu tirgvedība. Maģistru profesionālo studiju programma “Finanšu 
ekonomika”, 2 kredītpunkti. 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

1. Dalība 18 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs; 

2. Kopējais publicēto darbu skaits – 32, t.sk.: 

• 19 raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos; 

• 9 publikācijas zinātnisko konferenču tēžu krājumos; 

• 4 mācību līdzekļi; 

3. 2004.gadā no 14.janvāra līdz 16.jūnijam LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes 
kvalifikācijas paaugstināšanas kursu ietvaros tika apgūta profesionālās pilnveides 
programma “Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās 
izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība” (160 akadēmiskās stundas). LU Sertifikāts Nr. 
0486; 

4. 1998. un 2004.gadā stažējos Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldē; 

5. 2004.gadā piedalījos Latvijas Bankas organizētajā Latvijas eiro monētu reversu ideju 
konkursā. 

 

 

 

 
 
2008.gada 6.oktobrī 
Ivars Vanags 
 

 

 

 



 
Dr.ekon., doc. Inga Vilka 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
 
Dzimšanas gads: 1968. 
  
Izglītība:    
1987.-1994.  Studijas LU Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte  
1994.-1996.  Studijas maģistrs LU Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte  
1998.-2004.  LU Ekonomikas un vadības fakultāte, ekonomikas doktors sabiedrības vadībā 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2004.   Ekonomikas zinātņu doktors, Dr.oec. 
2005.  Latvijas Universitātes docente 
 
Nodarbošanās: 
1996.-1998.  Mārketinga vadītāja, konsultante. Uzņēmējdarbības atbalsta centrs  
1998.- 2005.  Lektore LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Publiskās pārvaldes katedra  
2005.-   docente LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Publiskās pārvaldes katedra 
1998.-2000.  Projektu vadītāja, eksperte pašvaldību jautājumos, SIA “Blezūrs – konsultāciju 
birojs”  
2001.-   direktore SIA “PKC” (Pašvaldību konsultāciju centrs) 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Vilka I. Valsts un pašvaldību loma ekonomikas attīstība. – Rīga: Latvijas Universitāte, 1997. 

– 101 lpp. 

2. Vanags E., Vilka I. Local Governments in Latvia  //Tamas M. Horvath (Ed.) 
Decentralization: Experiments and Reforms:   Local Governments in Central and Eastern 
Europe, volume 1.- Budapest: Local Government and Public Service Reform Iniative, 2000.-
P.115-164. 

3. Vilka I., Pukis M., Vanags E. Country Report – Latvia. Indicators of Local Democracy in 
Latvia //Gabor Soos, Gabor Toka, Glen Wright (Eds.). The State of Local Democracy in 
Central Europe. - Budapest: Open Society Institute, 2002. – P.107-179. 

4. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. – Rīga. LU Akadēmiskais apgāds, LPS, 
2005. –382 lpp. 

5. Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas 
Savienībā un Latvijā. – Rīga. LU Akadēmiskais apgāds, LSI, 2006. – 296 lpp. 

 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos  18  
Konferenču tēzes     7 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 
2001-  Pilsētu mārketings 
2003-2004 Reģionālās attīstības atbalsta instrumentu efektivitātes analīze 
2005-2006 ES ietekmes uz reģionālo attīstību izvērtējums 
2006  Vietējo attīstības stratēģiju ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas sistēmas 



2001-  Pašvaldību finanses 
 
Akadēmiskie kursi: 
 

• Vietējās pašvaldības   A daļa    4 KP  
• Projektu vadīšana   A daļa    4 KP  
• Pašvaldības Eiropā un Latvijā  B daļa   2 KP  
• Pašvaldību ekonomika un   C daļa   2 KP  
organizācija 
5. Pilsētu un lauku ekonomiskā attīstība B daļa   2 KP 
6. Projektu vadība un finansēšana  A daļa   4 KP 

 
Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    
 
Loceklis neatkarīgo ekspertu grupā par Eiropas vietējo pašvaldību hartas pilnveidošanu pie 
Eiropas Padomes Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa. 
 
 
 
 
2008. gada 28. oktobris 
Inga Vilka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Dr.oec., profesore Elvīras Zelgalves 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1948. 

 
Izglītība:   
1966. – 1971.  LVU, Ekonomikas fakultāte, iegūta ekonomista kvalifikācija (diploms Nr. 

P 149310) 
1975. – 1978. Maskavas Finanšu institūts, aspirantūra 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1978. Ekonomikas zinātņu kandidāte 
1981. LVU Finansu un kredīta katedras docente 
1992. Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (diploms Nr. C-D 000459) 
2003. Profesora akadēmiskais nosaukums ekonomikā (diploms Nr. LU-PR 

0210) 
 

Nodarbošanās:  
1971. – 1993.  LVU Finansu un kredīta katedras asistente, vec. pasniedzēja, docente, 

katedras vadītāja 

1993. – 1994.  Akciju sabiedrība „Baltijas Tranzītu Banka”, galvenā speciāliste 

1994. – 2000.  Banku augstskola, docente, Banku katedras vadītāja, prorektore 

1993. – 2000.  LU Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu institūts, docente, asociētā 
profesore (blakus darbā) 

2000. – 2004. LU Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu institūts, asociētā 
profesore, profesore 

Kopš 2004. LU Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu institūts, Finanšu katedra, 
profesore, institūta direktore, katedras vadītāja 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Zelgalve E., Petrovska N. Kredītspējas analīze un novērtēšana. Monogrāfija. Rīga: 
Latvijas Universitāte, 2004. 146 lpp. ISBN 9984-725-93-6 

2. Zelgalve E. Maksātspējas jēdziens finanšu teorijā// Ekonomika, IV, LU raksti, Nr. 689, 
Rīga, 2005, 364.-370. lpp. ISBN 9984-783-12-X 

3. Zelgalve E., Praļa S. EVA un BSC izmantošana komercbanku vadībā. Monogrāfija. Rīga, 
JUMI, 2007. 128 lpp ISBN – 9984-30-127-3. 

4. Zelgalve E. Means of Corporate Capital Management in Latvia. // Proceedings of the 
International Scientific Conference Management Horizons: Vision and Challenges. 
Kaunas, Lithuania, 27-28 September 2007, p.461-470. ISBN 978-9955-12-238-8. 

5. Zelgalve E. Finansu analīze un tās loma uzņēmuma vadībā. Mācību līdzeklis. Rīga: 
Latvijas Universitāte, 2002. 51 lpp. ISBN 9984-725-17-0 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 25 

Mācību grāmatas un mācību līdzekļi   3 

Konferenču tēzes      15 



 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens – komercdarbības finanses 
 
Akadēmiskie kursi: 

• Finanšu analīze   A daļa 4KP 

• Finanšu analīze   B daļa 4 KP 

• Finanšu analīze un finanšu vadība A daļa 4 KP 

• Uzņēmējdarbības finanšu vadība B daļa 4 KP 

• Finanšu vadība   A daļa 4 KP 

• Finanšu vadība   B daļa 2 KP 

• Korporatīvās finanses   A daļa 3 KP 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

LU EVF Domes locekle, 

LU EVF Promocijas padomes ekonomikā locekle, 

LU Ekonomikas un vadības zinātņu profesoru padomes locekle, 

Piedalīšanās 15 starptautiskajās konferencēs, 

Piedalīšanās 6 profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas semināros, 

Piedalīšanās 4 ESF un ZA projektos. 

 

 
2008. gada 15. oktobrī 
 
Elvīra Zelgalve 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PIELIKUMS 
STUDĒJOŠO APTAUJU MATERIĀLI, STUDĒJOŠO, ABSOLVENTU, 

DARBA DEVĒJU APTAUJU ANKETU PARAUGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Studējošo aptaujas rezultātu grafiskais attēlojums 

  

 

 

  

 

 

  

 
 

 

 



 

 

Latvijas Universitātes 
Ekonomikas un vadības fakultātes 

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Apdrošināšana un finanses”  
studējošo aptaujas anketas paraugs 

 
Laipni lūdzam piedalīties LU EVF 

Profesionālā bakalaura „Apdrošināšana un finanses” studiju programmas novērtēšanā 
 

Jums ir iespēja novērtēt savas studiju programmas kvalitāti. 
• Pretī kritērijam ierakstiet savu novērtējumu 10 baĜĜu sistēmā (1 – viszemākais novērtējums, 10 – 

visaugstākais); 
• Apvelciet atbilstošo alternatīvo novērtējumu katram kritērijam. 

 
Mācībspēku kopējais vērtējums: 

1. Lekciju materiāla pasniegšana kopumā: 
a) vienmuĜa, iemidzinoša 

 b) apmierinoša 
 c) aizraujoša, rosinoša 
 

2. Lektoru kontakts ar auditoriju kopumā:  
 a) nekontaktē ar auditoriju 
 b) pietiekoši kontaktē ar auditoriju 
 c) labs kontakts ar auditoriju 
 
3. Docētāju prasības kopumā: 
 a) neatbilst priekšmeta mērėim 
 b) samērā augstas, bet ne pietiekoši 

c) augstas un pamatotas 
 
Lekciju materiāli: 
 

a) neatbilst programmas aprakstam 
b) daĜēji atbilst programmas aprakstam 
c) atbilst programmas aprakstam 
 

Slodzes sadale studentiem:  
 

a) jūtu pārslodzi 
b) normāla slodze 
c) pārāk maza slodze 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
 

a) zemā līmenī 
b) apmierinošs 
c) augstā līmenī 

 
 
Informācijas apmaiĦa (starp studentu un Finanšu katedras vadību): 
 

a) slikta informācijas apmaiĦa 
b) apmierinoša informācijas apmaiĦa 
c) vienmēr esmu savlaicīgi informēts 

 
 Vai esiet apmierināts ar saĦemto studiju kvalitāti?  
 



 

 

a) neesmu apmierināts 
b) esmu daĜēji apmierināts 
c) esmu pilnībā apmierināts 

 
Kā Jūs vērtētu EVF darbu kopumā? 
 

a) darbs ir neefektīvs 
b) darbs varētu būt efektīvāks 
c) darbs ir efektīvs 

 
Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās praktiskās iemaĦas? 

a) noderīgas 
b) daĜēji noderīgas 
c) nederīgas 

 
Jūsu komentāri par programmu kopumā. 

 Kas mācību procesā ir pozitīvs?  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 Kas mācību procesā ir negatīvs?  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

Kādus studiju kursus, kas tika apgūti, Jūs uzskatāt par labākiem? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

Kādus studiju kursus, kas tika apgūti, Jūs uzskatāt par liekiem, nederīgiem, norādiet kāpēc? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 Kādas izmaiĦas Jūs ieteiktu studiju procesa uzlabošanai? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 Kāds ir Jūsu kopīgais programmas vērtējums? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
  
Paldies par piedalīšanos aptaujā!   



 

 

 
Latvijas Universitātes 

Ekonomikas un vadības fakultātes 

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Apdrošināšana un finanses”  
absolventu aptaujas anketas paraugs 

 

Laipni lūdzam piedalīties LU EVF 
Profesionālā bakalaura „Apdrošināšana un finanses” studiju programmas novērtēšanā 

 

1. Kurā gadā Jūs pabeidzāt studiju programmu? 
• 2011 
• 2012 
• 2013 
• 2014 
• 2015 
• 2016 

 

2. Kā Jūs vērtējat apgūto studiju programmu kopumā? 
• pozitīvi 
• negatīvi 
• ....................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
 

3. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās zināšanas? 
• noderīgas 
• daĜēji noderīgas 
• nederīgas 
•  ................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................  
 

4. Kā Jūs vērtējat  studiju laikā iegūtās praktiskās iemaĦas? 

• noderīgas 
• daĜēji noderīgas 
• nederīgas 
•  ................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................  
 

5. Vai Jūsu pašreizējais darbs ir saistīts ar apdrošināšanas sabiedrības darbību? 
• jā 
• nē 
 

6. Vai apgūtā studiju programma “Apdrošināšana un finanses” veicināja Jūsu karjeras 
attīstību? 

• jā 
• nē 



 

 

•  ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................  

  

7. Kas mācību procesā bija 
• Pozitīvs 

  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 
 

• negatīvs ..............................................................................................................................................  
  ……………………………………………………………………………………………… 
   

 
8. Kādus priekšmetus, kas tika apgūti, Jūs uzskatāt par liekiem un nederīgiem, norādiet kāpēc: 
 .............................................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................  
   
9. Kādus priekšmetus Jūs ieteiktu iekĜaut studiju programmā? 
 .............................................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................  
   
10. Kādas izmaiĦas Jūs ieteiktu studiju procesa uzlabošanai? 
 .............................................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................  
   
11. Vai Jūs iesakāt programmu Jūsu kolēăiem, draugiem? 

• jā 
• nē 
•  ................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................  
  

 
 

Paldies par atsaucību! 

 

 

 

 



Latvijas Universitātes 
Ekonomikas un vadības fakultātes 

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Apdrošināšana un finanses”  

Darba devēju aptaujas anketas paraugs 
 

Laipni lūdzam piedalīties LU EVF 

Profesionālā bakalaura „Apdrošināšana un finanses” studiju programmas novērtēšanā 

Darba devēju aptauja tiek organizēta ar nolūku pilnveidot profesionālā bakalaura programmas 

„Apdrošināšana un finanses” studiju procesu. 

 
Atbilstošo atbildi apvelciet ar aplīti vai ierakstiet savu variantu! 

 
Darba devēja nosaukums________________________________________________________ 

 
1. Cik pēdējo 5 gadu  LU absolventu, pabeigušo studiju programmu “ Apdrošināšana un finanses” 

strādā Jūsu komercbankā:                       Kopā _______ cilv. 
 
2. Kā Jūs varētu kopumā raksturot programmu “ Apdrošināšana un finanses” beigušos absolventus? 

Tie ir: 
A. Labi sagatavoti gan teorētiski, gan praktiski 
B. Ar labām teorētiskām zināšanām, bet nepietiekoši apgūtas praktiskās iemaĦas 
C. Samērā vāji sagatavoti  
D. Kopumā izteikt vērtējumu ir grūti, jo speciālisti ir Ĝoti atšėirīgi 
 
3. Lūdzu, sīkāk raksturojiet programmas “ Apdrošināšana un finanses” pēdējo piecu gadu 

absolventus: 
 
Absolventu īpašības          Īpašības intensitāte ballēs  
(augstākais vērtējums 5 balles) 
• profesionālās sagatavotības pakāpe   1 2 3 4 5 

• mērėtiecība darbā     1 2 3 4 5 

• atbildības sajūta     1 2 3 4 5 

• iniciatīva darbā     1 2 3 4 5 

• vēlme mācīties un sevi pilnveidot   1 2 3 4 5 

• spēja komunicēt     1 2 3 4 5 

• vispārīgais redzes loka plašums   1 2 3 4 5 

• autoritāte kolēău vidū    1 2 3 4 5 
 
4. Vai programmas “ Apdrošināšana un finanses”  absolventi, pabeidzot programmu, uzlabojuši 

karjeras iespējas? 
A. Jā 
B. Nē 
 
5. Kādus vēl īpašus vērtējumus Jūs gribētu izteikt par programmas “ Apdrošināšana un finanses” 

absolventiem? 
  
  
  
6. Kādi būtu Jūsu ieteikumi studiju programmas „Apdrošināšana un finanses” pilnveidošanai 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

Paldies par atsaucību! 

 



Cienījamo Student!  
 

Lūdzam Jūs atbildēt uz anketas jautājumiem, izsakot savu vērtējumu par šī studiju kursa pasniedzēja darbu. 
Jūsu sniegtās atbildes un komentāri tiks izmantoti studiju procesa un pasniedzēju darba kvalitātes pilnveidei.  

Šī aptaujas anketa ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti vienīgi apkopotā veidā. 
 

Tā kā Jūsu aizpildītā anketa tiks apstrādāta elektroniski, aizpildot to lūdzam Jūs ievērot dažas būtiskas norādes:  
• anketu vēlams aizpildīt ar zīmuli, lai kļūdīšanās gadījumā nepareizo variantu iespējams izdzēst; 
• atbildes atzīmējiet, ievelkot kvadrātiņā krustiņu  

Jau iepriekš pateicamies par piedalīšanos! 
 

1. Studiju kursa pasniedzējs  

2. Studiju kursa nosaukums  
 

Atzīmēt tikai vienu atbildi katrā rindiņā! Pilnīgi 
piekrītu 

Drīzāk 
piekrītu 

Drīzāk 
nepiekrītu 

Pilnīgi 
nepiekrītu 

Nevaru 
pateikt 

1. Uzsākot kursu, pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām 
kursa apguvei un kursa programmu 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

2. Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa 
apguve 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

3. Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
4. Kursa viela lieki nedublējas ar citu kursu vielu 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
5. Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami  1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
6. Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
7. Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
8. Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto 

vielu 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

9. Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
10. Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks  1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
11. Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus 

un problēmas 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 
12. Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja 

tēmas izpratni 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

13. Pasniedzējs rosināja manu domāšanu  1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
14. Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates 

līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet 5. 
variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus)

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

15. Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
16. Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
17. Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei  1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
18. Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai šī  

studiju kursa apguvei?  10 h un
vairāk□ 9-5 h □ 4-2 h □ 

mazāk 
nekā  
2 h  □ 

  nevaru 
pateikt □ 

19. Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
20. Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
21. Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
22. Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās  1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
23. Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5.□
24. Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja  1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
25. Novērtējiet, lūdzu, šī kursa apguves grūtības pakāpi  pārāk 

grūts □ grūts □ piemē- 
rots □ viegls □ nevaru

 pateikt □ 

26. Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?   
100-75%□ 74-50% □ 49-25% □ 

 
mazāk  

nekā 25%
 

□ 
 

nevaru
pateikt □ 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

Paldies par atsaucību!  
 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. PIELIKUMS 
PRAKSES LĪGUMI 

 
 
 

 
 



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PIELIKUMS 
PRAKSES NOLIKUMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

Prakses nepieciešamību nosaka MK Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu (20.11.2001. MK noteikumi Nr. 481). Prakse ir nozīmīga 
profesionālā studiju procesa sastāvdaĜa. Prakses uzdevumi ir : 

• nostiprināt auditorijās iegūtās teorētiskās zināšanas; 

• veidot profesionālo kompetenču sistēmu; 

• pielietot kompetences reālajā darbībā un vidē.  

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Apdrošināšana un finanses” profesionālās 
prakses mērėi tiek noteikti atbilstoši prakses programmām. 

Profesionālās prakses I mērėis ir veidot profesionālo kompetenču sistēmu 
apdrošināšanas sabiedrības vai citas finanšu iestādes darbības organizēšanā, tās 
sniedzamiem pakalpojumiem, resursu veidošanos virzieniem, pakalpojumu izplatīšanas 
kanāliem, izpētot finanšu iestādes iekšējos dokumentus.  

Profesionālās prakses II mērėis ir veidot profesionālo kompetenču sistēmu 
apdrošināšanas sabiedrības vai citas finanšu iestādes investīcijām un ieguldījumiem, 
specifiskiem finanšu sabiedrības darījumiem, izpētot apdrošināšanas kompānijās procedūras 
un veikt finanšu iestādes finanšu analīzi par pēdējiem pieciem atskaites gadiem. 

Starp Universitāti un prakses vietām ir noslēgti sadarbības līgumi. Studiju 
programmas direktors piedāvā studentiem prakses vietas saskaĦā ar noslēgtajiem sadarbības 
līgumiem. Students var izvēlēties prakses virzienu: dzīvības vai nedzīvības apdrošināšana, 
banku darbība, aktīvu-pasīvu pārvaldīšanas sabiedrības darbība vai citas finanšu iestādes 
darbība. Ja students izvēlas kā prakses vietu finanšu sabiedrību, par kuras darbību prakses 
programma nav ievietota šajos akreditāicjas materiālos, prakses direktore izveido atbilstošu 
prakses vietai prakses programmu. Nepilna laika studenti, kuri strādās finanšu sabiedrībās, 
tiks norīkoti praksē savās kompānijās. Studējošais ir tiesīgs piedāvāt arī citu (ne programmas 
direktora ieteikto) prakses vietu. Šinī gadījumā izvēlētās prakses vietas nosaukums studentam 
jāiesniedz programmas direktoram ne vēlāk kā 30 dienas pirms prakses sākuma un starp 
studentu, Universitāti un prakses vietu tiek noslēgts atsevišėais līgums. 

Prakses laiks un ilgums ir noteikts studiju programmā un studiju kalendārajā grafikā 26 
kredītpunktu apjomā. Prakse notiek apmācības pēdējos divos semestros: VII semestrī – 16 
kredītpunktu apjomā, VIII semestrī – 10 kredītpunktu apjomā. 

 

2. Prakses organizēšana 

Prakses organizēšanā piedalās Universitāte, prakses vieta (finanšu iestāde) un students 
(praktikants). 

Universitāti pārstāv LU Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu katedra.  

 

Universitātes pienākumi: 

- nodrošināt  studentus ar prakses vietu; 



 

- iepazīstināt praktikantu ar prakses programmu, viĦa tiesībām un pienākumiem 
prakses laikā; 

- nodrošināt praktikantu ar mācību prakses dokumentiem un iepazīstina ar to 
noformēšanas prasībām; 

- nozīmēt prakses vadītāju no Latvijas Universitātes; 

- konsultēt praktikantu prakses laikā; 

- pamatojoties uz prakses dokumentiem, novērtēt praksi. 

 

Profesionālās prakses vadītāji. 

Praksi vada: 

• prakses vadītājs Universitātē – studiju programmā iesaistītā akadēmiskā 
personāla pārstāvis; 

• prakses vadītājs prakses vietā – darbinieks ar praktiskā darba pieredzi. 

Prakses vadītāja Universitātē pienākumi: 

• konsultēt studējošos pirms prakses un prakses laikā; 

• kontaktēties ar prakses vadītāju prakses vietā; 

• kontrolēt profesionālās prakses norisi; 

• piedalīties prakses pārskata aizstāvēšanas komisijā. 

Prakses vadītāja prakses vietā pienākumi: 

• konsultēt studējošos prakses laikā; 

• prakses laikā virzīt studējošos pie vadošiem speciālistiem; 

• nodrošināt studējošiem pieeju iekšējiem dokumentiem; 

• kontaktēties ar prakses vadītāju LU, informē izglītības iestādi par mācību 
prakses norisi un praktikanta pārkāpumiem; 

• kontrolēt profesionālās prakses norisi; 

• apstiprināt mācību prakses pārskatu un ierakstus prakses dienasgrāmatā. 

 

Prakses vietas vadības pienākumi: 

• nodrošināt praktikantam iespēju apgūt prakses programmu;  

• norīkot prakses vadītāju.  

 

Praktikanta pienākumi: 

• patstāvīgi izpildīt prakses programmā noteiktos uzdevumus; 

• ievērot prakses vadītāju norādījumus; 

• noformēt prakses dienasgrāmatu un pārskatu; 

• iesniegt prakses dienasgrāmatu un pārskatu Universitātē; 

• aizstāvēt prakses pārskatu; 



 

• ievērot prakses vietas iekšējās kārtības noteikumus, neizpaust trešajām personām 
organizācijā iegūto konfidenciālo informāciju. 

 

Studējošo norīkošana praksē 

Studenta norīkošanu praksē noformē ar dekāna norādījumu, kuru studiju programmas 
lietvede sagatavo LUISā un kura norāda: studenta uzvārdu; prakses laiku; prakses vietu; 
prakses vadītāju Universitātē. 

 

3. Prakses materiāla noformēšana un novērtēšana. 

Prakses programmas laikā praktikants noformē prakses pārskatu, kuru kopā ar prakses 
dienasgrāmatu norādītajā termiĦā iesniedz studiju programmas lietvedei, kura reăistrē to. 

Prakses vadītājs iepazīstas ar studenta prakses pārskatu un lemj par pielaišanu prakses 
aizstāvēšanai. 

Prakses pārskatu aizstāvēšana notiek programmas direktora apstiprinātajās  komisijās. 

Prakses aizstāvēšanu vērtē 10 baĜĜu sistēmā, rezultātus ieraksta protokolā, kuru paraksta 
aizstāvēšanas komisijas locekĜi.  

 

Metodiskie norādījumi prakses pārskata noformēšanai 

1. Prakses pārskats ir jānoformē atbilstoši šīm prasībām. Darbu, kurš neatbilst prasībām 
vadītājs ir tiesīgs nepielaist pie aizstāvēšanas. 

2. Pārskata 1. lapaspuse ir titullapa. Titullapā ir jāuzrāda mācību iestādi, fakultāti, 
institūtu, kurā pārskats izstrādāts, pārskata izstrādāšanas gadu, prakses kārta numuru, 
prakses vietu, prakses vietas izvelētā vadītāja uzvārdu, pārskata autora vārdu un 
uzvārdu, prakses vadītāja zinātnisko grādu, akadēmisko nosaukumu, vārdu un 
uzvārdu. Titullapu ir jāparaksta gan praktikantam, gan prakses vadītājiem. Uz 
titullapas numuru neraksta, bet iekĜauj kopējā lappušu skaitā. 

3. Pārskata 2. lappaspuse ir prakses pārskata satura rādītājs. Tajā uzrāda nodaĜu, 
apakšnodaĜu numurus, nosaukumus un lappuses.  

4. Prakses pārskats ir jāraksta uz papīra lapas vienas puses. Lapām atstāj baltas malas: 
kreisajā pusē 35 mm, labajā pusē 10mm, augšā un apakšā ne mazāk kā 20mm.  
Datorrakstā izpildītā pārskata burtu lielumam jābūt - 12, šriftam - Times New 
Roman, atstarpēm starp rindām 1,5. 

5. Pārskata lapas numurē lapas apakšējā labajā stūrī ar arābu cipariem.  

6. Liela apjoma tabulas un finanšu iestādes dikumentus ir jāievieto prakses pārskata 
pielikumos. Prakses pārskata pielikumi ir jānumurē ar diviem cipariem: pirmais – 
nodaĜa prakses pārskatā uz kuru attiecas pielikums, otrs – pielikuma kārtas numurs 
nodaĜā. Visiem aizpildāmiem finanšu iestādes dokumentiem (līgumiem, kvītīm, 
iesniegumiem utt. ) ir jābūt aizpildītiem. 

7. Izstrādājot prakses pārskatu, jāievēro valodas, stila un interpunkcijas likumības.  

 



 

Prakses dienasgrāmata 

 

Studenta (praktikanta) vārds, uzvārds_________________________________________ 

 

Prakses  sākuma datums___________________________________________________ 

 

Prakses beigu datums_____________________________________________________  

 

Informācija par prakses vietu: 

Prakses vietas  nosaukums _________________________________________________ 

Filiāle__________________________________________________________________ 

     

Prakses vietas adrese  _____________________________________________________ 

Prakses vietas tālrunis________________________, fakss________________________ 

Elektroniskais pasts _________________________, http _________________________ 

 

Prakses vadītājs prakses vietā _______________________________________________ 

  vārds, uzvārds  

________________________ _______________________ 

 amats     tālrunis 
 

Prakses vadītāja prakses vietā paraksts __________________________ 

        

Datums ____________________



 

Praktikanta paveiktā darba grafiks 

 

 

Datums Paveiktais darbs Prakses vadītāja paraksts 

   

   

   

   

   

   

   

 

Prakses vadītāja  paraksts___________________________   

               

Praktikanta raksturojums un prakses novērtējums 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Prakses vadītājs prakses  vietā:_____________________________________________ 



 

Profesionālās prakses I programma 

Prakses vieta - Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrība 

 
1. Apdrošināšanas kompānijas vispārējs raksturojums  

 1.1.Apdrošināšanas kompānijas īsa vēsture un pašreizējā vieta tirgū 
• īsi raksturot apdrošinātāja vēsturi; 
• raksturot ieĦemamo tirgus daĜu svarīgāko pakalpojumu piedāvājumā. 

 1.2.Apdrošinātāja organizatoriskā struktūra, to nodaĜu svarīgākās funkcijas 
• iepazīties ar apdrošinātāja organizatorisko struktūru; 
• raksturot dažādās apdrošinātāju nodaĜas un to svarīgākās funkcijas. 

 1.3. Apdrošināšanas kompānijas kapitāla veidošana un struktūra 
• uzrādīt īpašniekus, norādot to rezidenci un kapitāla daĜas; 
• raksturot kapitāla un rezervju struktūru. 

 

1. Dažādi apdrošināšanas veidi 
• Iepazīties ar dažādiem apdrošināšanas veidiem apdrošināšanas kompānijā;  
• Iepazīties ar dažādu apdrošināšanas veidu noteikumiem; 
• Iepazīties ar apdrošināšanas polišu aizpildīšanas principiem; 
• Aizpildīt nekustamā īpašuma, autotransporta un vispārīgās civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas pieteikumus; 
• Raksturot īpašuma, autotransporta, OCTA, vispārīgās civiltiesiskās 

apdrošināšanas veidus;  
 

2. Apdrošināšanas prēmiju aprēėināšanas principi 
• Iepazīties ar nekustamā īpašuma, autotransporta un vispārīgās civiltiesiskās 

atbildības prēmiju aprēėināšanas principiem; 
• Iepazīties ar faktoriem, kas palielina vai samazina apdrošināšanas prēmijas; 
• Aprēėināt dažādu apdrošināmo objektu prēmijas; 
• Raksturot apdrošināšanas prēmiju veidošanās pamatus dažādos apdrošināšanas 

veidos.  
 

3. Apdrošināšanas pakalpojumu izplatīšanas kanāli 
• Iepazīties ar dažādiem apdrošināšanas pakalpojumu izplatīšanas kanāliem 

apdrošināšanas kompānijā (apdrošināšanas kompānijas pārstāvji, aăenti, 
brokeri, bankas, līzinga kompānijas, tūrisma firmas u.c.) ; 

• Iepazīties ar jaunu izplatīšanas kanālu piesaistes principiem apdrošināšanas 
kompānijai;  

• Raksturot pakalpojumu izplatīšanas kanālu sadarbības līgumus un apmaksas 
principu formas ar apdrošinātāju; 

• Raksturot kā atšėiras piedāvāto pakalpojumu klāsts klientiem dažādiem 
izplatīšanas kanāliem;  

• Raksturot zināšanu līmeni apdrošināšanas jautājumos dažādiem izplatīšanas 
kanāliem; 

• Raksturot attiecīgo izplatīšanas kanālu nozīmību apdrošināšanas sabiedrībā. 
 
 
 
 
 



 

Profesionālās prakses I programma 

Prakses vieta - Dzīvības apdrošināšanas sabiedrība 

 

1. Apdrošināšanas kompānijas vispārējs raksturojums  
 1.1.Apdrošināšanas kompānijas īsa vēsture un pašreizējā vieta tirgū 

• īsi raksturot apdrošinātāja vēsturi; 
• raksturot ieĦemamo tirgus daĜu svarīgāko pakalpojumu piedāvājumā. 

 1.2.Apdrošinātāja organizatoriskā struktūra, to nodaĜu svarīgākās funkcijas 
• iepazīties ar apdrošinātāja organizatorisko struktūru; 
• raksturot dažādās apdrošinātāju nodaĜas un to svarīgākās funkcijas. 

 1.3. Apdrošināšanas kompānijas kapitāla veidošana un struktūra 
• uzrādīt īpašniekus, norādot to rezidenci un kapitāla daĜas; 
• raksturot kapitāla un rezervju struktūru. 

 
2. Dažādi apdrošināšanas veidi 

• Iepazīties ar dažādiem apdrošināšanas veidiem apdrošināšanas kompānijā;  
• Iepazīties ar dažādu apdrošināšanas veidu noteikumiem; 
• Iepazīties ar apdrošināšanas polišu aizpildīšanas principiem; 
• Aizpildīt dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu apdrošināšanas 

pieteikumu; 
• Raksturot nelaimes gadījumu, dzīvības, uzkrājošās apdrošināšanas veidus;  

 
3. Apdrošināšanas prēmiju aprēėināšanas principi 

• Iepazīties ar nelaimes gadījumu, dzīvības, uzkrājošās apdrošināšanas prēmiju 
aprēėināšanas principiem; 

• Iepazīties ar faktoriem, kas palielina vai samazina apdrošināšanas prēmijas; 
• Aprēėināt dažādu apdrošināmo objektu prēmijas; 
• Raksturot apdrošināšanas prēmiju veidošanās pamatus dažādos apdrošināšanas 

veidos.  
 
4.Apdrošināšanas pakalpojumu izplatīšanas kanāli 

• Iepazīties ar dažādiem apdrošināšanas pakalpojumu izplatīšanas kanāliem 
apdrošināšanas kompānijā (apdrošināšanas kompānijas pārstāvji, aăenti, 
brokeri, bankas u.c.) ; 

• Iepazīties ar jaunu izplatīšanas kanālu piesaistes principiem apdrošināšanas 
kompānijai;  

• Raksturot pakalpojumu izplatīšanas kanālu sadarbības līgumus un apmaksas 
principu formas ar apdrošinātāju; 

• Raksturot attiecīgo izplatīšanas kanālu nozīmību apdrošināšanas sabiedrībā. 
 

 

 
 
 
 
 



 

Profesionālās prakses II programma 

Prakses vieta - Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrība 

 
 

1. Apdrošināšanas atlīdzību izmaksas 
• Iepazīties ar apdrošināšana atlīdzību izmaksas principiem apdrošināšanas 

sabiedrībā; 
• Aizpildīt apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus īpašuma apdrošināšanā un 

transportlīdzekĜu apdrošināšanā; 
• Aprakstīt apdrošināšanas atlīdzību departamenta dokumentu plūsmu un 

lēmumu pieĦemšanas kārtību; 
• Aprakstīt situācijas, kuros gadījumos klienti nesaĦem apdrošināšanas atlīdzības 

no apdrošināšanas sabiedrības. 
 

2. Pārapdrošināšana 
• Iepazīties ar apdrošināšanas sabiedrības pārapdrošināšanas principiem; 
• Iepazīties ar pārapdrošināšanas partneriem; 
• Raksturot apdrošinātāja vispārīgo pārapdrošināšanas politiku un 

pārapdrošināšanas līgumu struktūru; 
 

3. Investīcijas 
• Iepazīties ar apdrošināšanas sabiedrības investīciju daĜu; 
• Raksturot ieguldījumu veikšanas vispārīgos principus; 

 
4.  Veikt apdrošinātāja finanšu analīzi par pēdējiem pieciem gadiem 

• Veikt apdrošinātāja prēmiju strukturālo analīzi; 
• Veikt dažādu koeficientu analīzi – atlīdzību koeficients, administratīvais 

koeficients, kombinētā attiecība, run off triangle; 
• Raksturot apdrošinātāja biznesa attīstības iespējas.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Profesionālās prakses II programma 

Prakses vieta - Dzīvības apdrošināšanas sabiedrība 

 

1. Apdrošināšanas atlīdzību izmaksas 
• Iepazīties ar apdrošināšana atlīdzību izmaksas principiem apdrošināšanas 

sabiedrībā; 
• Aizpildīt apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus dzīvības apdrošināšanai ar 

uzkrājumu; 
• Aprakstīt apdrošināšanas atlīdzību departamenta dokumentu plūsmu un 

lēmumu pieĦemšanas kārtību; 
• Aprakstīt situācijas, kuros gadījumos klienti nesaĦem apdrošināšanas atlīdzības 

no apdrošināšanas sabiedrības. 
 

5. Pārapdrošināšana 
• Iepazīties ar apdrošināšanas sabiedrības pārapdrošināšanas principiem; 
• Iepazīties ar pārapdrošināšanas partneriem; 
• Raksturot apdrošinātāja vispārīgo pārapdrošināšanas politiku un 

pārapdrošināšanas līgumu struktūru; 
 

6. Investīcijas 
• Iepazīties ar apdrošināšanas sabiedrības investīciju daĜu; 
• Raksturot ieguldījumu veikšanas vispārīgos principus; 

 
7.  Veikt apdrošinātāja finanšu analīzi par pēdējiem pieciem gadiem 

• Veikt apdrošinātāja prēmiju strukturālo analīzi; 
• Veikt dažādu koeficientu analīzi – atlīdzību koeficients, administratīvais 

koeficients, kombinētā attiecība, run off triangle; 
• Raksturot apdrošinātāja biznesa attīstības iespējas.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Profesionālās prakses I programma 

Prakses vieta - Komercbanka 

 

1. Komercbankas vispārējs raksturojums  

2. Komercbankas īsa vēsture un pašreizējā vieta tirgū 
• Īsi raksturot komercbankas vēsturi; 
• Raksturot ieĦemamo tirgus daĜu svarīgāko pakalpojumu piedāvājumā. 

 

3. Bankas organizatoriskā struktūra, nodaĜu svarīgākās funkcijas 
• Iepazīties ar bankas organizatorisko struktūru; 
• Raksturot nodaĜu svarīgākās funkcijas 
 

4. Bankas kapitāla veidošana un struktūra 
• Uzrādīt bankas īpašniekus, norādot to rezidenci un kapitāla daĜas; 
• Raksturot bankas kapitāla un rezervju struktūru. 
 

5. LīdzekĜu piesaistīšanas operācijas bankā 
5.1. Noguldījumu operācijas bankā, to veikšanas kārtība; 

• Iepazīties ar fizisko un juridisko personu beztermiĦa kontu atvēršanas kārtību 
un dokumentu noformēšanu, raksturot to; 

• Raksturot termiĦa noguldījumu veidus un noguldījumu procentu likmes 
komercbankā; 

• Parādīt uz viena noguldījumu veida noguldījumu pieĦemšanas noformēšanu. 
5.2. Vērtspapīru emisija (ja banka emitē vērtspapīrus); 

• Iepazīties ar parādu vērtspapīru emisijas kārtību bankā; 
• Parādīt emisijas prospektu struktūru; pielikt vērtspapīru emisijas prospektu.  

5.3. Starpbanku kredīti un no Latvijas saĦemtie kredīti ; 
• Raksturot  starpbanku un ar Latvijas Banku aizdevumu slēgšanas kārtību; 
• Raksturot komercbankas aktivitāti darījumos starpbanku tirgū un darījumos ar 

Latvijas Banku. 
 
6. Operācijas ar skaidru naudu komercbankā 

• Raksturot darījumus ar skaidru naudu bankas kasē un naudas glabātuvē, 
iepazīties ar inkasācijas pakalpojumiem; 

• Iepazīties ar skaidras naudas iemaksas un izĦemšanas dokumentu 
noformēšanu; aprakstīt kārtību, aizpildīt attiecīgos dokumentus; 

• Raksturot darījumus ar bankomātiem. 
 

7. Komercbankas pakalpojumu izplatīšanas kanāli 
• Iepazīties ar dažādiem komercbankas pakalpojumu izplatīšanas kanāliem 

iepazīties ar jaunu izplatīšanas kanālu piesaistes principiem komercbankā  
• Raksturot attiecīgo izplatīšanas kanālu nozīmību komercbankā. 

 
 



 

 

Profesionālās prakses II programma 

Prakses vieta - Komercbanka 

 

1. Kredītoperācijas bankā 
• Raksturot bankas kredītpolitiku; 
• Raksturot kreditēšanas procesā iesaistīto bankas struktūrvienību funkcijas; 
• Raksturot bankas piedāvājamos aizdevumu veidus fiziskām un juridiskām 

personām; 
• Raksturot vispārējos kreditēšanas nosacījumus; aizpildīt kredīta pieteikumu, 

aizdevuma līgumu un citus saistošus dokumentus vienam kredītu veidam; 
• Iepazīties ar kredītu izsniegšanas, administrēšanas un kontroles procedūrām un 

raksturot šo procesu kārtību; 
• Iepazīties ar speciālo un vispārējo uzkrājumu veidošanu; 
• Raksturot bankas kredītportfeli. 

 
2. Vērtspapīru operācijas bankā (izĦemot emisijas operācijas) 

• Raksturot pašas bankas vērtspapīru portfeĜa veidošanas principus;  
• Raksturot bankas brokeru pakalpojumus; aizpildīt attiecīgos līgumus; 
• Citu emitentu vērtspapīru izvietošanas operācijas (anderraitings), to 

raksturojums; 
• Raksturot bankas trasta pakalpojumus bankā. 

 
3. Bankas darījumi ar maksājumu kartēm 

• Raksturot maksājumu karšu veidus, kurus apkalpo banka; 
• Aizpildīt pieteikumu maksājumu kartes saĦemšanai (uz vienas kartes piemēra) 

 
4. Attālinātās bankas operācijas 

• Raksturot bankas attālinātos pakalpojumus; 
• Aizpildīt pieteikumus/līgumus attālināto pakalpojumu saĦemšanai. 

 
5. Veikt bankas finanšu analīzi par pēdējiem pieciem pārskatu gadiem 

• Analizēt bankas kapitāla pietiekamību, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem nozarē 
un savā grupā; 

• Veikt bankas kredītportfeĜa strukturālo analīzi un pēc koeficientu sistēmas; 
• Veikt bankas ROA un ROE analīzi 
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Akadēmiskā personāla galvenie LZP, starptautiskie un citi finansētie pētījumu projekti 

 

Ādamsons V. Eiropas Sociālais Fonds. IZM un PIAA. 3. prioritāte „Cilvēktiesību attīstība un 
nodarbinātības veicināšana”. Projekts: “Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju 
programmas  Finansu menedžments un Finanšu sektora vadība studentu mācību prakses 
realizēšana Valsts IeĦēmumu Dienesta sistēmā”, projekta vadītājs. Līguma 
Nr.2007/0021/VPDI/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0017/0063 

Ādamsons V. Eiropas Sociālais Fonds. IZM un PIAA. 3. prioritāte „Cilvēktiesību attīstība un 
nodarbinātības veicināšana”. Projekts „Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju 
programmas Finanšu menedžments un Finanšu sektora vadība studentu mācību prakses 
realizēšana komercuzĦēmumos”, prakses vadītājs. Līguma Nr. 
2007/0201/VPDI/ESF/PIAA/05APK/3.2.6.3/0027/0063 

Ādamsons V. Eiropas Sociālais Fonds, projekts „LU profesionālo studiju programmu 
mācībspēku kompetenču paaugstināšana  banku un uzĦēmējdarbības sektorā”, eksperts. 
Projekta Nr. VPDI/ESF/PIAA/05/APK 3.2.5.2/ 0135/0063. 

Ādamsons V.  Zinātniski pētnieciskais projekts: „ Ăimenes ārsta prakses medicīnisko 
pakalpojumu materiālo izdevumu saraksta un optimālā finansējuma aprēėinu izstrādāšana un 
rekomendāciju sagatavošana”. Projekta vadītājs. Pasūtītājs – Latvijas Ăimenes ārstu 
asociācija. LU Līgums Nr 2403 no 16.07.2007.    

Bikse V. Ekonomiskās izglītības problēmas kopā ar ASV Ekonomiskās izglītības nacionālo 
padomi (National Council on Economic Education Economics International and Institute of 
Education Development Research). 

Bikse V. Ekonomikas teorija un makroekonomiskā politika. Eiropas Komisijas projekts - 
European Commission, ELAN – European languages in enterprise ( SMEs – export strategies 
and foreign language skills) 2006 – 2007. Pasūtītājs - Interact International Ltd (Research and 
Management Company in the UK). 

Bikse V. Līdzdalība „Project INTERREG III B Female Entrepreneurial Meetings (FEM) 
in the Baltic Sea Region” (2004-2007) 

Bikse V. Līdzdalība Eiropas Savienības līdz finansētā projektā “Profesionālās pilnveides 
programmas skolotājiem nozarē Komerczinības vidusskolā” 2006.-2008. gads. 

Projekta vadītāja prof. E. Dubra, 2006. - 2007. gads. LZP pētījumu projekts Nr. 06.1957 
„Latvijas konkurētspējas un ilgtspējīgas augsmes izvērtējums Baltijas reăionā un Eiropā”.  

Brēėis E. Ekonomika, LU zinātnisko pētījumu projekts „Ārvalstu tiešo investīciju struktūras 
tautsaimniecības sektoros loma ekonomikas augsmē”, līguma Nr. 2008/ZP-108-070, vadošais 
pētnieks. 

Projekta vad. prof. E. Dubra, 2005 – 2007. gads. Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā 
programma „Darba tirgus pētījumi” Projekts „Labklājības ministrijas pētījumi” Pētījums 
„Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros” Nr. 
VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1/0001/0003 Līgums Nr. LM 17.6 – 04/19-2005, LU Reg. Nr. 
2005/2229.  



 

Projekta vadītāja prof. E. Dubra, 2007. gads. LU pētniecības projekts Nr. 2007/ZP – 12 
„Investīciju stratēăija Latvijas ekonomikas ārējās ekonomikas konkurētspējas veicināšanai”.  

Projekta vad. prof. E. Dubra, 2005 – 2007. gads. „Labklājības ministrijas pētījumi” Pētījums 
„Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros” Nr. 
VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1/0001/0003 Līgums Nr. LM 17.6 – 04/19-2005, LU Reg. Nr. 
2005/2229.  

Projekta vadītāja prof. E. Dubra, 2007. gads. LU pētniecības projekts Nr. 2007/ZP – 12 
„Investīciju stratēăija Latvijas ekonomikas ārējās ekonomikas konkurētspējas veicināšanai”.  

Gulbe M. Projekta vadītāja Latvijas Universitātes pētniecības projektā „Augstskolu loma 
informācijas sabiedrības veidošanās procesos Latvijā” Nr. 2008/ZP-106.  

Gulbe M. Study on the impact of ICT in primary schools. EC projects No EACEA/2007-
4013, 2008. gads 

Gulbe M. eHealth Benchmarking. EC projects No .30-CE-0160355/00-37, 2008. gads 

Gulbe M. Measuring progress of Accessibility in Europe. EC projekts No. 30-CE0039801/00-
96, 2007. gads                                                                           

Kasalis E., Dubra E. u.c., Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības 
sektoros. Eiropas Savienības struktūrfondu Nacionālā programma ”Darba tirgus pētījumi”, 
projekts „Labklājības ministrijas pētījumi”, 2005-2007.g.g. 

Kavale L Pētījums „Nereăistrētās nodarbinātības novērtējums” ES struktūrfondu nacionālās 
programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta „Labklājības ministrijas pētījumi” ietvaros. 
2005.-2007.    

Kavale L.   Pētījums  „Darbaspēka profesionālā mobilitāte” ES struktūrfondu nacionālās 
programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta „Labklājības ministrijas pētījumi” ietvaros. 
2006.-2007 

Kavale L. Pētījums „Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs”. ESF 
3.Prioritāte: Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana. 2006.-2007.    

KrūmiĦa I. „Darba tirgus pieprasījuma ilgtermiĦa prognozēšanas sistēmas izpēte un 
pilnveidošanas iespēju analīze”. Eiropas Savienības struktūrfondu Nacionālās programmas 
„Darba tirgus pētījumi” projekts „Labklājības ministrijas pētījumi”. 2006. – 2007. 

KrūmiĦa I. „Latvijas iedzīvotāju veselība, darba potenciāla izpēte. „Iedzīvotāju novecošanās 
sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte". 

KrūmiĦa I. „Piedalīšanās starptautiskā konferencā “New Socio – Economic Challenges in 
Europe 2008. Labour Market Issues”, Riga, October 2 – 4, 2008. 

KrūmiĦš J. ES struktūrfondu nacionālā programma “Darba tirgus pētījumi”. Pētījums 
„Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu   profesionālā darbība pēc mācību 
beigšanas”. 2005-2007. 

KrūmiĦš J. OECD IMHE projekts “Augstākās izglītības finansēšana”, 2004-2006 . 

KrūmiĦš J. Pētnieks LZP pētniecības programmā "Latvijas iedzīvotāji un veselība", 2000 - 



 

KrūmiĦš J. Speciālists, Līgumdarbs ar Labklājības ministriju “Mūža ilguma   tendences, 
mirstības tabulu aprēėini paredzamā pensijas perioda noteikšanai” , 1998-2008    

KrūmiĦš J. Francijas nacionālā demogrāfisko pētījumu institūta (INED) projekts  “Baltijas 
valstu iedzīvotāju veselība un mirstība pēckara periodā”, 1997-2007.   

KrūmiĦš J. ANO Universitāte, WIDER institūts (Helsinki). Pētnieks projektā   “Sociāli 
ekonomisko šoku ietekme uz iedzīvotāju veselību un mirstību   pārejas perioda valstīs” , 
1996-1998    

Kudinska M. Eiropas Sociālais Fonds, projekts „LU profesionālo studiju programmu 
mācībspēku kompetenču paaugstināšana  banku un uzĦēmējdarbības sektorā”, dalībnieks.  

Projekta Nr. VPDI/ESF/PIAA/05/APK 3.2.5.2/ 0135/0063, 2007. 

Revina I. Projekta vadītājs „ Latvijas tautsaimniecības rādītāju prognozēšana, izmantojot 
ekonometriskos modeĜus” projekta Nr. 2007/ZP-58, projekta finansējums 6000,00 Ls. 

Revina I. Ekonomika, LU zinātnisko pētījumu projekts „Ārvalstu tiešo investīciju struktūras 
tautsaimniecības sektoros loma ekonomikas augsmē”, līguma Nr. 2008/ZP-108-070, projekta 
vadītāja, projekta finansējums 6200,00 Ls. 

Revina I. Ekonomika, LU zinātnisko pētījumu projekts „Fiskālās politikas ietekme uz kopējo 
pieprasījumu un cenām”, līguma Nr. 2008/ZP-109-070, projekta vadītāja, projekta 
finansējums 3000,00 Ls. 

Rozevskis U. Latvijas Universitātes finansēts pētījumu projekts. Projekta vadītāji: L.Frolova, 
U.Rozevskis. Informācijas sabiedrības sociālās un tiesiskās problēmas un to risinājumi Latvijā  
2007.-2008.g. 

Rozevskis U.LZP projekts Nr. 06.1936, nozare: Informācijas tehnoloăijas, Projekta vadītājs: 
N.NečvaĜs, dalībnieki: M. Purgailis, U. Rozevskis, J. Krasts, G. BerziĦš, K. Rozīte, 
K.NečvaĜs, D.Dubois, Jeffrey Yi-Lin Forrest, M. Moldovan. „Efektīva optimizācija sarežăītās 
stohastiskās apkalpojošās sistēmās izmantojot statistisko secinājumu ekvivalences principu” , 
2006. – 2008.g. 

Saksonova S. Eiropas Sociālais Fonds. IZM un PIAA. 3. prioritāte „Cilvēktiesību attīstība un 
nodarbinātības veicināšana”. Projekts: “Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju 
programmas  Finansu menedžments un Finanšu sektora vadība studentu mācību prakses 
realizēšana Valsts IeĦēmumu Dienesta sistēmā”, projekta dalībnieks.Līguma 
Nr.2007/0021/VPDI/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0017/0063 

Saksonova S. Eiropas Sociālais Fonds. IZM un PIAA. 3. prioritāte „Cilvēktiesību attīstība un 
nodarbinātības veicināšana”. Projekts „Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju 
programmas Finanšu menedžments un Finanšu sektora vadība studentu mācību prakses 
realizēšana komercuzĦēmumos”, projekta vadītāja. Līguma Nr. 
2007/0201/VPDI/ESF/PIAA/05APK/3.2.6.3/0027/0063 

Saksonova S. Eiropas Sociālais Fonds, projekts „LU profesionālo studiju programmu 
mācībspēku kompetenču paaugstināšana  banku un uzĦēmējdarbības sektorā”, projekta 
vadītāja. Projekta Nr. VPDI/ESF/PIAA/05/APK 3.2.5.2/ 0135/0063. 

Škapars R. Starptautisko pētījumu projektu, programmu dalībnieks vai vadītājs. Eiropas 
Savienības struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” 



 

VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003 pētījuma Nr. 13 „Nereăistrētās nodarbinātības 
novērtējums” (līguma Nr. LM 17.6-04/23A-2005) 2005. – 2007. –pētnieks.  

Škapars R. Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” 
VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003 pētījuma Nr. 2 „Darba profesionālā mobilitāte” 
(līguma Nr. LM 17.6-04//8-2006) 2006. – 2007. –pētnieks.  

Škapars R. LZP finansētais pētījumu projekts Nr.770/04.1091 ,, Latvijas darba tirgus Eiropas 
Savienības integrācijas procesā“ 2004.-2007.-projekta vadītājs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās konferences 

 

Ādamsons V. Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstības problēmas un 
 risinājumi” Rēzekne, Rēzeknes Augstskola , 17.aprīlis 2008.g – referāts  

BāliĦa S. Referāts „Iedzīvotāju ienākumu novērtēšana EU SILC pētījumā” Latvijas 
Universitātes 66. zinātniskā konferencē. Sekcija „Baltijas reăiona tautsaimniecības 
modelēšana un analīze”. LU, EVF, 31.01.2008. 

BērziĦš G.  Improved Adaptive Control of Stochastic Systems // In: Abstract Book of the 5th 
IIGSS Workshop, Wuhan, China, June 14-17, 2007. 

BērziĦš G. New Variable Selection Criterion for Econometric Models // In: CYBERNETICS 
AND SYSTEMS 2008, Robert Trappl (editor), Vol. I, Austrian Society for Cybernetic 
Studies, Vienna, AUSTRIA, 2008. 

Berzins, G., Nechval, N.A., Nechval, K.N., Purgailis, M., Krasts, J.,  Rozevskis, U., Rozite, 
K., Strelchonok, V., Zolova, N. Finding Sampling Distributions and Reliability Estimators for 
Truncated Laws via Unbiasedness Equivalence Principle // 7th International Conference on 
Reliability and Statistics in Transportation and Communication, Riga, Latvia, October 24-27, 
2007. 

Berzins, G , Nechval, N.A., Nechval, K.N.,Purgailis, M., Krasts, J.,  Rozevskis, U., Rozite. 
K., Strelchonok, V.F., Zolova, N. Recognition of Vibration Signal Changes via CFAR Test 
for Early Identification of Fatigue Cracks // 7th International Conference on Reliability and 
Statistics in Transportation and Communication, Riga, Latvia, October 24-27, 2007. 

Berzinsh, Nechval, N.A., Nechval, K.N., G., Purgailis, M., Rozevskis, U., Rozite. K., Zolova, 
N. Technique for Statistical Validation of Simulation Models of Real Systems // 6th 
International Conference on Information Technologies and Management, Riga, Latvia, April 
14-15, 2008. 

Bikse V. UzĦēmējspēju attīstība kā svarīgs konkurētspējas nosacījums jaunās ekonomikas 
apstākĜos. Latvijas Universitātes 64. konference. 2006.gada februārī. Uzstāšanās Sociālās 
zinātnes: Ekonomika sekcijas sēdē. 

Bikse. V. Economic education and active citizenship development in Latvia. ”The Education 
of Knowledge Economy and Active Citizenship Development ” May,16.-18.2006 in 
Nitra/Slovak Republic.  

Bikse V. Promoting of micro-credit groups in Latvia, their role in starting entrepreneurship in 
the rural areas. IntEnt 2006. „Internationalizing Entrepreneurship Education and Training 
Conference”. Sao Paulo, 9-12 July, 2006., p. 29-30 

Bikse V. Latvia Government Management Policy for Entrepreneurship Education. // Nordic 
Association of Agricultural Scientists Conference“ Effective use of Rural resources” - 
Jelgava, September 20,2007. 

Bikse V.// Latvijas Bankas organizētā gadskārtējā tautsaimniecības konference: 
"Konkurētspēja – Latvijas tautsaimniecības nākotnes stūrakmens" - Rīga, 10.10.2007. 



 

Bikse V. Inflācijas samazināšanas iespējas Latvijā.//  Latvijas Universitātes 66. konference. 
2008.gada 31. janvārī. Uzstāšanās Sociālās zinātnes: Ekonomika sekcijas sēdē. 

Bikse V. The Role of Government Policy in the Development of Entrepreneurship 
Competence. // IntEnt 18th Annual Global Conference 2008. „Internationalizing 
Entrepreneurship Education and Training”. - USA, Miami University, Oxford. July 17 – 20, 
2008.  

Bikse V.// Conference on the European Charter for Small Enterprises on 3-4 June, 2008 in 
Bled/Slovenia. 

Bikse V. .//Baltic Business and Socio-Economic Development. The 4th International Regional 
Conference. Riga, University of Latvia . September 30-Oktober 1, 2008. 

Bikse V.// Latvijas Bankas organizētā gadskārtējā tautsaimniecības konference: "Reālā 
konverăence ceĜā uz eiro ieviešanu - pieredze un perspektīvas". - Rīga, 07.10.2008. 

Brēėis E. „The Underground Economy and The Tax Mix Changes” 2. starptautiskā 
zinātniskās konferences „Information Society and Modern Business” materiāli, Venstpils 
Augstskola, 2007., 103.-111.lpp. 

Dubra E. Latvijas Universitātes ikgadējās zinātniskās konferences koordinatore Ekonomikas 
un vadības fakultātē un plenārsēdes vadītāja prof. E. Dubra “Ekonomika, vadības zinātne, 
demogrāfija” 65. un 66. LU konferencēs. 2007. – 2008. gads 

Dubra E.Baltijas forums. 12.starptautiskā konference „Latvijas ekonomikas līdzsvarota 
attīstība: problēmas, riski, perspektīvas”// E. Dubra: Latvijas darba tirgus stāvokĜa un 
attīstības analīze ES ietvaros. – Rīga, 2007, 3 – 11.lpp. 

Dubra E, Gulbe M. Modelling and Forecasting of Labour Market in Latvia. The International 
conference „Modelling of Business, Industrial and Transport Systems”, Rīga, 7.-10. maijs, 
2008, 10 lpp.  

Kasalis E., Kasale M. referāts „Demand and Supply for Business Education in the Republic of 
Latvia”. ECBE Starptautiskā konference „CIS and EU Cooperation for Business Education.,  
Kiev, June 2007. 

Kasalis E., Purgailis K.  referāts “The Studies of the Labour Force and the Labour Market of 
Latvia“. ViĜĦas Universitātes Starptautiskās biznesa skolas Starptautiskā konference 
“International Business Development: Globalization Opportunities and Challenges”, Vilnius, 
May 2008. 

Kasalis E., Purmalis K. referāts “Surveys in Labour Market Research: Theoretical and 
Practical Aspects”. Latvijas Universitātes Starptautiskā konference “New Socio-economic 
Challenges of Development in Europe 2008. Labour Market Issues., Rīga, oktobris, 2008.  

Kavale L. Zinātniskā konference: „Latvijas darba tirgus analīze un attīstības tendences” 
Referāts: „Darbaspēka profesionālās mobilitātes normatīvais aspekts – nozares politikas 
dokumentu untiesību aktu analīzes rezultāti” LU, 2007.g.9.februārī. Rīga. 

Kavale L. Starptautiska zinātniska konference: „Tautsaimniecības attīstības problēmas un 
risinājumi” Referāts: „Social economical aspects of the publicē finance” . Rēzeknes 
Augstskola. 2008.g.17.aprīlī. 



 

Kavale L. Starptautiska zinātniska konference: „Finance and Accounting: Theory and 
Practice, Development and Trends”, Referāts: „Principles of Public Finance Policy and 
Administration: from Theory to Practice”. LU 2008. g. 18.-19.septembrī. 

Kudinska M. Latvijas Universitātes 67. Konference. ApaĜais galds: Latvijas komercbanku 
sistēmas attīstības problēmas. Referāts: „Komercbanku likvidiotātes problēmas” 

Kudinska M. International Scientific Conference „Finance and Accounting. Theory and 
Practice, Development and Trends”, 18-19 September 2008, Riga, Latvia 

Kudinska M. International Scientific Conference „Policies of Economic and Social 
Development in Europe”, 9-12 October 2008, Sofia, Bulgaria. 

Kudinska M. The 4th International Regional Conference „Baltic business and Socio-
Economic Development”, Riga September 30-Oktober 1,2008 

Kudinska M. 14. Baltijas Finanšu Forums. Ikgadējā konference „Bankas un finanses Baltijā”, 
Rīga 2008. gada 29-30. Septembris. 

Kudinska M. International Scientific Conference „Finance and Accounting: Theory and 
Practice, Development and Trends”, Riga, 18th and 19th September 2008. 

Kudinska M. International Scientific Conference „Sustainable Business Development under 
scenarios of possible ecoomic slowdown” April 10-12, 2008,  Riga, Latvia. 

Kudinska M. International Scientific Conference „Management Hirizonts:visions and challenges”, 
Kaunas, Lithuania, September 27-28, 2007. 

Niedrīte V. Darba organizācijas un studiju pašorganizācijas savstarpējās saistības vadīšana 
augstskolās. // LU 66.Zinātniskā konference. Rīga, 2008.g. 29.janvārī. 

Revina I „ Projekta riska novērtēšanas problēmas” Referāts LU 66. zinātniskā konference. 
Sekcija „Baltijas reăiona ekonomikas analīze un modelēšana” 31.01.2008 

Revina I „Latvijas tautsaimniecības rādītāju prognozēšana, izmantojot ekonometriskos 
modeĜus. LU, EVF, plenārsēde 12.02.2008. 

Revina I „Doctoral Programmes – Achallenge for the Baltic Countries”. Referāts LU 66. 
zinātniskās konferences sēdē „Baltijas reăiona ekonomikas analīze un modelēšana”. LU, 
EVF, 31.01.2008. 

Rozevskis U. Vienkārši rīki uzĦēmumu zināšanu pārvaldībai // Latvijas Universitāte 
zinātniskā konference Nr.66, 2007.gada februāris. 

Rupeika-Apoga R. Vytautas Magnus University, European Management Association and 
Baltic Management Foundation 9. starptautiskajā  zinātniskajā konferencē / Management 
Horizons: Visions and Challenges// The impact of globalisation on the financial environment/ 
KauĦa, Lietuva,  27.-28.09.2007.g., Vitauto Didžiojo Universitetas, 2007 

Rupeika-Apoga R. Baltijas Krievu institūta, Psiholoăijas augstskolas un Starptautiskās 
Baltijas akadēmijas starptautiskajā  zinātniski - praktiskajā konferencē: //Higher education 
space: the present state, issues, prospective // Trends of corporate capital structure in Latvia/ 
Rīga, Latvija, 25.-26.05.2008, 56.-57.lp.,ISBN-9984-30-086-2   

 



 

Rupeika-Apoga R. LU Ekonomikas un Vadības fakultātes Finanšu institūta un Grāmatvedības 
institūta  starptautiskajā  zinātniskajā konferencē: Finance and Accounting/ Theory and 
Practice, Development and Trends// Understanding financial globalisation/ Rīga, Latvija, 18.-
19.09.2008.g., Latvijas Universitāte, 2008, 61lpp., ISBN 978-9984-45-002-5 

Saksonova S. International Scientific Conference Quantitative Methods in Finance - 2007 
Conference, 12-15 December 2007 - Sydney, Australia. Publikācija School of Finance and 
Economics, University of Technology, Sydney e- krājumā. 

Saksonova S. International Scientific Conference „Sustainable Business Development under 
scenarios of possible economic slowdown”, RISEBA, 10.-12. aprīlī 2008.g., Rīga., sekcijas 
vadītāja. Referāts „Company’s Operating Assets and Free Cash Flow as a Source of Profit”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. PIELIKUMS 
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA GALVENĀS PUBLIKĀCIJAS 

UN SAGATAVOTĀ MĀCĪBU LITERATŪRA 

2007. -2008. gadā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas 

 

Ādamsons V. Sociālās nodrošināšanas finanšu problēmas Latvijā.- Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli: Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi.  Rēzekne, 
Rēzeknes Augstskola, 2008. 33-38 lpp.  

Ādamsons V. Darba tirgus pētījums „Darbaspēka profesionālā mobilitāte”, autoru kolektīvs. 
LU: Rīga,2007,XI+ 219 lpp.  

Ādamsons V.Labklājības ministrijas pētījums “Nereăistrētās nodarbinātības novērtējums”, 
autoru kolektīvs. LM, Rīga, 2007. 

Apse D. Tiesību palīgavotu izpratnes evolūcija. Vai  izaicinājums  Latvijas tiesiskai domai ? 
Referāts nolasīts  Starptautiskajā  zinātniskajā konferencē “ Tiesību harmonizācija 
Baltijas jūras  reăionā  pēc ES paplašināšanās” 2007.gada 24.-27.janvārī LU Juridiskajā 
fakultātē, nodots publicēšanai. 

Apse D. Dissenting opinion and other subsidiary sources of Law  as  creators of legal 
idea in the period of the legal system  collapse.  Rīga,  LU Raksti. Juridiskā zinātne  
719.sēj. , 2007, 101.-11.lpp. 
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Лаврушина О. Издание 2-е. Москва: 
Финансы и статистика, 2002, стр. 69.-93. 

 

Ekon. 

 

49 

 Хелферт Э. Техника финансового анализа. 
10-е издание. Санкт – Петербург: Питер, 
2006 

 

CB 

 

1 

Uzņēmējdarbības 
informātika 

Dukulis I. Apgūsim jauno EXCEL! Rīga, 
Turība, 2004. 

CB  2 

 Murāne D., I.Pāvilsone. Microsoft Word 
2000... no A līdz Z. Rīga, Datorzinību 
Centrs, 2000. 

CB 1 

 Nāgelis J. Microsoft Access 2000 ... no A 
līdz Z. Rīga, Datorzinību centrs, 2000. – 184 
lpp. 

CB, Ekon., 
Fiz.mat. 

19 



 Zvidriņš P. Demogrāfija.Rīga: LU. 2003. 
280.lpp.  

CB, Ekon., 
SZF 

308 

 Demogrāfisko terminu skaidrojošā 
vārdnīca.Rīga: LU, 2001. 130 lpp. 

CB, Ekon. 7 

 Newell.C. Methods and models in 
demography.John Willey and Sons, 1994. 

SZF 1 

Finanšu 
ekonometrija 

Revina I. Ekonometrija. EuroFaculty. 2002. CB, Ekon. 252 

 Gujarati D. Basic Econometrics, 
Irwin/McGraw Hill, 2002 

1995.g., 
Ekon. 

25 

 Krastiņš O. Ekonometrija. 2003 CB, Ekon. 207 

 Brooks Ch. Introductory econometrics for 
finance, 2002 

Ekon. 2 

 John C.Hull. Options, futures, and other 
derivatives. Sixth edition. – Prentice Hall, 
2006. 

Ekon. 2 

 Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J.Marcus. 
Essentials of Investments (6th Edition). – 
McGraw-Hill/ Irwin, 2005. 

2004.g., 
Ekon. 

1 

 Salih N. Neftci. Introduction to the 
Mathematics of Financial Derivatives. – 
Academic Press, 2000. 

Ekon. 3 

Eiropas 
ekonomiskā 
integrācija 

Konsolidēts Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgums un Nicas līgums.-Tulkošanas un 
terminoloģijas cents.-R: Apgāds “Jāņa 
sēta”.2001. – 335 lpp. 

CB, Jurid. 19 

 Deksnis E.B. Eiropas apvienošanās: 
integrācija un suverenitāte.-R:Junda,1998. – 
580.lpp. 

 

CB, Ekon. 9 

 Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par Eiropas 
Savienību. – R:Eiropas Kustība Latvijā, 
2002. – 240 lpp. 

CB, Ekon., 
SZF 

14 

 Gatavis S., Broks E., Bule Z. Eiropas 
tiesības. _ R: Latvijas Universitātes, 2002. – 

CB, Jurid. 264 



416 lpp. 

 Meadows D.H. et al. The Limits of Growth. 
– New York: Universe Books, 1972.  

Zemes un 
vides b. 

3 

 Romer P. M. Endogenous Technological 
Change// Journal of Political Economy, 
October 1990, p. S71-S102.  

Ekon., 
EBSCO 

datu bāze 

9 

 Šreters H. J. Eiropas Savienības leksikons. – 
R: Jumava. – 2004. – 231 lpp. 

CB, Ekon., 
Jurid. 

9 

 

Finanšu 
grāmatvedība 

M. Grebenko, Grāmatvedība 1. un 2. daļa. 
Rīga, 2003.g . 

CB, Ekon. 21 

 

 M. Januška, Grāmatvedības uzskaite 
praktiskajās situācijās, Rīga, Merkūrijs Lat 
SIA , 2001.g. 

CB, Ekon. 6 

 Grāmatvedība un Revīzija, Rīga,  LZRA 
Izglītības centrs, 2001.g. 

CB, Ekon. 6 

 Konsolidēto dada pārskatu sastādīšanas 
rokasgrāmata, Rīga, Finanšu ministrija, 
2000.g. 

CB. Ekon. 19 

 I. Apsīte, Uzņēmuma gada pārskats, Rīga, 
Bilances bibliotēka, 2003.g.  

CB, Ekon. 2 

 A. Ludborzš Finanšu grāmatvedība 
tirdzniecībā, Rīga, 2003.g.  

CB, Ekon. 24 

 Konsolidēto dada pārskatu sastādīšanas 
rokasgrāmata, Rīga, Finanšu ministrija, 
2000.g. 

CB. Ekon. 19 

Finanšu 
instrumentu tirgus 

Apsītis Ģ. u.c. Vērtspapīru tirgus zinības. 
Rīga :Jumava, 2003 

CB, Ekon. 56 

 Bodie, Zvi Принципы инвестиций. Москва  
: Вильямс, 2002. 

Ekon. 2 

 Hartfelder, Michael Фундаментальный и 
технический анализ рынка ценных бумаг . 

Ekon. 4 



Москва :  Питер , 2005 

 Sharpe, William F. Investments. 
London:Prentice-Hall, 1999 

1995.g., 
Ekon. 

1 

Finanšu 
matemātika 

Hazāns M., Bāliņa S. Kā auga nauda. Ievads 
finansu matemātikā. Rīga, 1994. 

Ekon.,CB 17 

 Grigham E.F., Houston J.F.. Fundamentals of 
Financial Management.. Harcourt, 2001. 

2001.g., 
Ekon. 

5 

 Williams W.E., Reed J.H. Fundamentals of 
Business Mathematics. WCB Group, 1987. 

Ekon., 
Fiz.mat. 

3 

Globālās finanses Rupeika-Apoga R. Valūtas tirgus un valūtas 
darījumi. – R., 2003 

CB, Ekon. 153 

 Saļņikovs I. Starptautiskais valūtas tirgus 
FOREX – R., 2000 

Ekon.,CB 9 

 Madura J. International Financial 
management. – South-Western College 
Publishing, 2000. vai 2007 

Ekon. 6 

 Shapiro A. Multinational financial 
management – 1999. vai 2006 

Ekon. 13 

 Mussa M., Masson P. Exchange Rate 
Regimes in an Increasingly Integrated Words 
Economy., 2000., International  Monetary 
Fund, Washington. 

Ekon. 1 

 Oļevskis G.Starptautiskā ekonomika. – 
2.izdevums. – R., 2000 

2004.gads, 
Ekon.,CB 

174 

 Давыдов В.Г. Монетарные системы и 
обменные курсы валют. – Jāņa Rozes 
apgāds, 2004. 

Ekon.,CB 6 

 Oļevskis G.Starptautiskā tirdzniecība. – R., 
2003 

2003.gads, 
Ekon. 

102 

  Rubanovskis A Starptautiskā ekonomika: 
valūtas tirgus. Mācību līdzeklis, EKA, 
2004.gads 

CB 1 

Komercdarbības 
finanses 

Brealey R.A., Myers S.C., Marcus A.J. 
Fundamentals of corporate finance. 

Ekon. 4 



Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2004. vai 2007 

 Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: 
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola, 2005. 

2006.gads, 
Ekon. 

52 

Ievads tiesību 
zinātnē 

Komerclikums, ar grozījumiem. Latvijas 
Vēstnesis, nr.158/160, 04.05.2000. 

CB 10 

 Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības 
likums, ar grozījumiem. Latvijas Vēstnesis, 
nr. 188, 28.12.2001. 

CB 10 

 Koncernu likums, ar grozījumiem. Latvijas 
Vēstnesis, nr.131/32, 13.04.2000. 

CB 10 

 Strupišs A. Komerclikuma komentāri. A 
daļa. Komercdarbības vispārīgie noteikumi 
(1-73. panti), Rīga: A.Strupiša juridiskais 
birojs, 2003. 

CB, Ekon., 
Jurid. 

50 

Makroekonomika Dornbusch R., Fischer S., Macroeconomics., 
McGraw-Hill, Inc., NY, 2005. 

Ekon. 17 

 Gods U., Makroekonomika., Turība, Rīga, 
2002. 

Ekon. 45 

 Kassalis E., Makroekonomika., LU, Rīga, 
2003.   

2002.gads, 
Ekon. 

3 

 Latvijas ekonomikas pērstrukturizācijas 
problēmas jaunās ekonomikas apstākļos., LU 
Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2005. 

Ekon.,CB 6 

 Mankiw N.G., Macroeconomics., Worth 
Publischer, NY, 2001. 

1992.g., 
Ekon. 

13 

 Sachs J.D., Larrain F.B., Macroeconomics in 
the Global Economy., Harvester Wheatsheaf, 
NY, 1993. 

Ekon. 4 

Matemātika 
ekonomistiem 

Revina I., Peļņa M., Gulbe M., Bāliņa S. 
Matemātika ekonomistiem. Teorija + 
uzdevumi. - Rīga: Izglītības soļi, 2003 

CB, Ekon. 450 

 Buķis M. Finansu matemātika, Rīga, 2002 un 
2004 

CB, Ekon. 110 



 Šteiners K., Siliņa B., Augstākā matemātika 
I, II, III, IV – Rīga, “Zvaigzne ABC”, 1997 

CB, 
Fiz.mat. 

1145 

 Hazans M., Bāliņa S. Kopas un loģika - Rīga, 
1995 

1996.gads, 
CB, Ekon., 

Fiz.mat. 

300 

 Hazans M., Bāliņa S. Tirgus ekonomikas 
vienkāršākie matemātiskie modeļi. - Rīga, 
1993. 

CB 1 

 Mizrahi A., Sullivan M., Mathematics for 
Buisiness and Social sciences - Wiley&Sons, 
1988 

Fiz.mat. 3 

Mikroekonomika Škapars R.. Mikroekonomika. Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2001., 390 lpp. 

2001., 
2003.gads, 
CB, Ekon. 

217 

 Škapars R. Mikroekonomika. Loģiskās 
shēmas. Rīga: Ekonomikas pētījumu un 
biznesa izglītības institūts, 2007., 380 lpp. 

Ekon.  400 

 Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J. 
Mikroekonomika. Rīga: Kamene, 
2002.,132.lpp  

2000.gads, 
Ekon. 

50 

 Libermanis G. Mikroekonomika. Rīga: 
Kamene, 2006., 158. – 165. Lpp 

CB 3 

 H.Varian. Intermediate Microeconomicks. 6 
th.ed. , Norton W.W. & Co2003,728 p. 

1996, 
Ekon. 

80 

 Pindyck R. S., Rubinfeld D. L. 
Microeconomics. 6 ed – Prentice Hall, 2004. 
– 752 p. 

1992.gads, 
Ekon. 

1 

 U.Gods. Mikroekonomika. 2.d., Rīga,Turības 
mācību centrs 1998., 330 lpp. 

 

Ekon. 15 

 Škapars R.. Uzdevumi un testi 
mikroekonomikā. Apvienotais izdevums.-
Rīga: Latvijas Universitāte , 2004., 330 lpp. 

CB 

 

308 

 I.Revina, M.Peļņa, M.Gulbe, S.Bāliņa. 
Matemātika ekonomistiem, LU, 2003, 305 

CB, Ekon. 450 



lpp. 

Nodokļi Budžeta reformas. Valsts budžeta veidošanas 
attīstības tendences Latvijā un pasaulē. 
Valsts Kanceleja.2003. 

CB, Ekon., 
Jurid., 
SZF. 

11 

 Rešina.G.Latvijas Republikas budžets: vakar, 
šodien, rīt. Rīga.2003. 

CB, Ekon. 63 

 Public Finance. Harvey S.Rosen,1999 vai 
2002 vai 2008. 

1999, 
2002,2008 
g., Ekon., 

SZ 

58 

 Atsevišķu Latvijas nodokļu prakses 
skaidrojumi.O.Lukašina, 2003 

CB, Ekon. 3 

Optimizācijas 
teorija 

M.Gulbe, M.Peļņa. Optimizācijas uzdevumi 
ekonomikā. – R.: Datorzinību centrs, 2003. – 
189 lpp 

CB, Ekon. 280 

 Kļaviņš D. Optimizācijas metodes 
ekonomikā I, II. – R.: Datorzinību centrs, 
2000. – 229 lpp. 

CB, Ekon. 42 

 Revina I., Bāliņa S. Lineārā algebra 
ekonomistiem. – R.:LU, 1997. – 98 lpp. 

CB, Ekon. 150 

Projektu 
finansēšana 

Briede I. Banku finanšu pakalpojumi. – Rīga: 
Biznesa augstskola Turība, 2004 – 123 lpp. 

CB, Ekon. 49 

 Leonoviča L. Uzņēmējdarbība un 
investīcijas. – Rīga: RTU Izd., 2005 – 118 
lpp. 

Ekon. 1 

 Saksonova, S. Banku darbība. – Rīga: 
Latvijas Komercbanku asociācijas 
Konsultāciju un mācību centrs, 2006, 197 
lpp. 

CB, Ekon. 71 

 Šreibers R. Projekta finansēšanas aspekti. – 
Rīga: LU, 1997. 

CB 1 

 Zommers, J. Datorizēta projekta vadīšana: 
programma Microsoft Project. – Rīga: 
Biznesa augstskola Turība, 2000, 114 lpp. 

CB, Ekon., 
Humanit., 

SZF 

10 



Lietišķās 
saskarsmes 
psiholoģija 

Hindls T. Prasme uzstāties. Rīga, Zvaigzne 
ABC, 2000. 

CB, Izglīt. 3 

 Krūmiņš E. Runas prasme saziņā. Rīga, 
“Turība”, 2005. 

CB, SZF 7 

 Nelke K. Prezentēšana.- Rīga, De Nova, 
2003. 

CB, Izglīt., 
SZF 

5 

 Omārova S. Cilvēks runa ar  cilvēku. 
Komunikācijas psiholoģija. Rīga, “Kamene”, 
2001 vai 2002 vai 2006 

2001., 
2002., 
2003. 

gads, CB, 
Izglīt., 

Jurid., SZF 

52 

 Veinberga S. Publiskās attiecības un PR. 
Teorija un prakse. Rīga, “Zvaigzne ABC”, 
2004.   

CB, Ekon., 
Jurid., SZF 

10 

 Вердербер Р. Психология общения. Тайны 
эффективного взаимодействия. Москва, 
«Прайм-еврознак», 2005. 

2005.gads, 
CB 

1 

 Зуев Ю. П. Деловое взаимодействие 
торговых партнеров. – Москва, 2002. 

1992.gads, 
CB 

1 

 Фишер Р. Юри У. Путь к согласию или 
переговоры без поражения. – Москва, 
1992. 

1990., 
1992.gads, 

CB 

2 

 Царский В. Современный 
психологический справочник менеджера. 
– Москва, «Рипол Классик», 2002. 

CB 1 

 Reņģe V. Sociālā psiholoģija. Rīga, 
“Zvaigzne ABC”, 2002.   

 

2002.gads, 
CB, SZF, 

Izglīt., 
Jurid., 
Teol. 

103 

 Garleja R. Sociālā uzvedība. Rīga, 1997. CB, Ekon., 
Izglīt. 

18 

 Garleja R., Vidnere M. psiholoģijas un 
sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. – 
Rīga, 2000.   

CB, Ekon. 83 



 Garleja R. Darbs, organizācija un 
psiholoģija. – Rīga, “Raka”, 2003.   

CB, Ekon., 
Izglīt., 

Jurid., SZF 

98 

Publiskās finanses Budžeta reformas. Valsts budžeta veidošanas 
attīstības tendences Latvijā un pasaulē. 
Valsts Kanceleja.2003. 

CB, Ekon., 
Jurid., SZF 

11 

 Rešina.G.Latvijas Republikas budžets: vakar, 
šodien, rīt. Rīga.2003. 

CB, Ekon. 59 

 Public Finance. Harvey S.Rosen,2000. 1999., 
2002.gads, 

Ekon., 
SZF 

30 

 Strategic Public Finance.Stephen J.Bailey. 
2004. 

Ekon.,  5 

Бюджет и бюджетная деятельность в 
Латвийской республике. Г.Решена.2002. 

CB 

Ekon2007,  

9 

Lēmumu 
pieņemšanas un 
riska teorija 

F.Šarp Dž. Aleksander Dž. Beili Investicii, 
M  

Ekon.1998
., 

Ekon.1999
., 

2001.gads, 
CB, Ekon. 

13 

 H. Dīderihs Uzņēmuma ekonomika, R, 2002 2000.gads, 
CB, Ekon. 

60 

 J. Ingram J. Monk Statistic for Business and 
Economics HBJ, 1989 

Ekon. 2 

Sociālā 
apdrošināšana 

G.Rešina.” Latvijas republikas budžets: 
vakar,šodien, rīt”, Rīga, Turība.2003 

CB, Ekon. 59 

 J. Punculis. „Privātie pensiju fondi”, 
Rīga,2000. 

1999.gads, 
CB, Ekon., 

Jurid. 

10 

 „Darba drošība”, grāmata, Rīga, 2003. 288 
lpp  

10 LUB 
filiālēs 

10 

Varbūtību teorija 
un matemātiskā 

Arhipova I. un Bāliņa S..Statistika ar 
Microsoft Excel ikvienam. 1. Datorzinību 

CB, Ekon. 62 



statistika Centrs, 1999.  

 Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. 
Risinājumi ar SPSS un Microsoft EXCEL 
Datorzinību Centrs, 2003 

Biol., CB, 
Ekon. 

43 

 Goša Z. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: 
LU, 2003, vai 2006, vai2007 

CB, Ekon., 
SZF 

208 

 Krastiņš O. un Ciemiņa I., 2003. Statistika. 
Mācību grāmata augstskolām. Rīga: CSP, 
2003. 

CB, Ekon. 45 

 Vasermanis E., Šķiltere D. Varbūtību teorija 
un matemātiskā statistika. Rīga, 2003 

CB, Ekon. 110 

 James T. McClave, P.George Benson. 
Statistics for Business and Economics. New 
York, Toronto, 2003 

2001.gads, 
Ekon. 

5 

 Buiķis M., Carkovs J., Siliņa B. Varbūtību 
teorijas un statistikas elementi. 1.daļa. 
Notikumi un varbūtību. Rīga: Zvaigzne 
ABC, 1997. 

Ekon., 
Fiz.mat. 

4 

 Kārkliņa V. un Vergina G., 2000. Statistika 
ekonomistiem. Rīga: Kamene. 

CB 2 

 Krastiņš O. Statistika un ekonometrija. Rīga. 
(CSP Informācijas centrs), 1998. 

CB, Ekon. 250 

 Vasermanis E., Šķiltere D. Statistika I. 
Mācību līdzeklis. Rīga: LU, 1996 

CB, Ekon. 22 

 Vasermanis E., Šķiltere D. Uzdevumu 
krājums statistikā I. Rīga:LU,1998. 

Ekon. 6 

Stratēģiskā vadība Richard L. Daft “Management” 5 edition. 
Izd. The Dryden Pres 2000 

 

1994.gads, 
Ekon. 

1 

 Kjells Gunnars Hofs „Biznesa Ekonomika
Rozes Apgāds, 2002, 559 lpp. 

CB, Ekon. 300 

 H. Diderihs „Uzņēmumu Ekonomika „ 
Zinātne, 2000, 515 lpp 

2000.gads, 
CB, Ekon. 

60 



Finanšu 
pakalpojumu 
tirgvedība 

Beļčikovs J., Praude V. Mārketings. – Rīga: 
Vaidelote, 2005. 

1999., 
2004.gads, 
CB, Ekon. 

635 

 Blaits Dž. Mārketings. Rīga: Zvaigzne ABC, 
2004 

Ekon. 43 

 Briede I. Banku finanšu pakalpojumi. – Rīga: 
Biznesa Augstskola Turība, 2005. 

2000., 
2004.gads, 
CB, Ekon. 

69 

 Briģe A. Lietišķais mārketings. – Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2003. 

CB, Ekon. 16 

 Finanšu pakalpojumu mārketings. – Rīga: 
Juventa, 1997. 

CB, Ekon. 11 

 Latvijas kredītiestāžu darbību regulējošie 
normatīvie akti. – Rīga: Latvijas Banka,2000 

CB, Ekon., 
Jurid.2000 

30 

 Niedrītis J. Mārketings. – Rīga: Biznesa 
Augstskola Turība, 2005. 

CB, Ekon., 
SZF 

64 

 Spīča I. Tirgvedība. – Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2002. 

Ekon. 55 

 Tirgzinības pamati. – Rīga: Jumava, 2002 vai 
2007 

CB, Ekon. 32 

 Малколм М. Стратегическое 
планирование маркетинга. – Санкт-
Петербург: Питер, 2000. 

Ekon. 1 

 Черчиль Г.А. Маркетинговые 
исследования. – Санкт-Петербург: Питер, 
2001. 

Ekon. 3 

 Шмидт Р., Райт Х. Финансовые аспекты 
маркетинга. – Москва: Юнити, 2000. 

Ekon. 2 

 Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong 
V. Principles of marketing. Second European 
edition. Prentice Hall, 1999. 

1994., 
1991. 
gads, 
Ekon. 

6 

 Meidan A. Financial service marketing. 
London: The Dryden Press, 1997. 

Ekon. 1 



 Batraga A. Reklāmas ietekme sabiedrībā. LU 
Zinātniskie raksti, 647.sējums, 2002. 

CB, Ekon. 8 

 LU Finanšu institūta zinātniskie raksti. 
2.krājums. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 

CB, Ekon. 50 

 LU Zinātniskie raksti, 627.sējums, 2000. CB, Ekon. 6 

 LU Zinātniskie raksti, 647.sējums, 2002 CB, Ekon. 8 

 LU Zinātniskie raksti, 637.sējums, 2001. CB, Ekon. 2 

 Rēzeknes Augstskolas Starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli. – Rēzekne, 
2002. 

CB 1 

Vadības 
grāmatvedība 

R. Alsiņa, K.Zolotuhina, J.Bojarenko, 
Vadības grāmatvedības pamati, Rīga, 2000.g. 

CB, Ekon. 120 

 K. Hofs sadarbībā ar Karinu Marinsku 
“Biznesa Ekonomika”, Rīga,2002.g. 

CB, Ekon. 300 

 M. Rurāne. Uzņēmuma finanšu vadība. Rīga, 
Turības mācību centrs, 2000.g. 

1997.gads, 
CB, Ekon. 

15 

 M. Rurāne. Finanšu pārvaldība. Rīga, 
Latvijas izglītības fonds, 2000.g. 

2001.gads, 
CB, Ekon. 

90 

 H. Diderihs. Uzņēmuma ekonomika, Rīga, 
Zinātne, 2000.g.  

CB, Ekon. 60 

 A. Pelšs.Vadības grāmatvedība, 1.-4. sējumi, 
Rīga, 2001.g. 

CB, 1.,2.d. 1 

 S. Saksonova Finanšu vadības praktiskās 
metodes, Rīga 2006 

Ekon. 30 

 C.Drury. Management and cost accounting. 
Chapmanand Hall, 2003.  

1992.g., 
Ekon. 

2 

 И. А. Бланк, Финансовый менеджмент: 
Учебный курс – К.: Ника-Центр, Эльга, 
2002.  

Ekon. 2 

Zinātniskā darba 
organizācija 

U.Eko. „Kā uzrakstīt diplomdarbu”. Jāņa CB, Izglīt., 
Zemes 

35 



Rozes apgāds. 2006., 314 lpp.   vides, 
Ķīm. 

 Gibaldi, J. MLA handbook for research 
papers. New York: Modern Language 
Association of America, 2003. 361 p. 

Humanit. 1 

 R.Frajs. Radošas personības rokasgrāmata. Tu
angļu val. R.: Jāņa Rozes apgāds, 2001. – 247lp

CB, Izglīt. 4 

 J.Vagins. Protiet domāt ģeniāli. Tulk. No krie
R.: „Vieda”, 2006. – 249 lpp 

CB 1 

 Sūniņa-Markēviča K. Apdrošināšana. – 
Rīga : Junior Achievement-Latvija, 2003.  

Ekon., CB 16 

 

CB – LUB Centrālā bibliotēka, Kalpaka bulv. 4 

Ekon. – Ekonomikas zinātņu bibliotēka, Aspazijas bulv.5 

Fiz.mat. – Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēka, Zeļlu 8 

SZF – Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka, Lomonosova 1 

Jurid. – Juridisko zinātņu bibliotēka, Raiņa bulv. 19 

Zemes un vides – Zemes un vides zinātņu bibliotēka, Alberta 10 

Humanit. – Humanitāro zinātņu bibliotēka, Kr. Valdemāra 69 

Izglīt. – Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēka, Jūrmalas gatve 74/76 

Biol. – Bioloģijas zinātņu bibliotēka, Kronvalda bulv. 4 

Ķīm. – Ķīmijas zinātņu bibliotēka, Kr. Valdemāra 48 
 



Nodrošinājums ar docētāju ieteiktiem periodikas avotiem  

Literatūras avots LU bibliotēkas fondi 1 
Journal of Portfolio Management EBSCO 
Journal of Financial Economics Science Direct 
Journal of Financial and 
Quantitative Analysis 

EBSCO 

European Journal of Population. EBSCO 
Journal of econometrics EBSCO, Science 

Direct 
Econometrica Ekon., EBSCO 
LETA: Banku apskats CB, Ekon. 
Dienas bizness CB, Ekon. 
Kapitāls CB, Ekon. 
The Banker -- 
Journal of Portfolio 
Management 

EBSCO 

Journal of Financial Economics Science Direct 
Journal of Financial and 
Quantitative Analysis 

EBSCO 

Journal of Common Market 
Studies. – Oxford : Blackwell 
Publishers 

EBSCO 

Latvijas Ekonomists CB, Ekon. 
Žurnāls „Kapitāls”  CB, Ekon. 
Žurnāls „Grāmatvedība un 
audīts” 

Grāmatavedība un 
ekonomika ? CB, 

Ekon. 
Bilance CB, Ekon. 
International Journal of 
Economics and Business 

EBSCO 

International Journal of 
Economics and Business  

EBSCO 

Mēnešraksts „Likums un 
Tiesības” 

CB, Jurid 

Laikraksta “Latvijas Vēstnesis” 
pielikums “Jurista vārds” 

CB, Jurid. 

The Economist CB, Ekon., EBSCO 
Bilance CB, Ekon. 
Journal of Economic Theory Science Direct 
Journal of Economic Studies Emerald 
Ziņojums par Latvijas 
tautsaimniecības attīstību. LR 
EM, Rīga. 

CB, Ekon. 

Žurnāls "Projektu vadīšana" CB, Ekon. 
Psiholoģija mums CB, Izglīt., SZF 

                                                            
1 Norādītas LUB filiāles un/vai datubāzes, kurās pieejami žurnālu pilnie teksti 

 



Žurnāls „Latvijas Ekonomists” CB, Ekon. 

Риск – менеджмент сегодня Ekon. 
Journal of the Royal Statistical 
Society. Ser.A: Statistics in 
society 

Ekon., EBSCO 

Journal of the Royal Statistical 
Society. Ser.B: Statistical 
methodology 

Ekon., EBSCO 

Journal of the Royal Statistical 
Society. Ser.C: Applied statistics 

Ekon., EBSCO 

LR Centrālā statistikas pārvalde,  
Latvijas statistikas gadagrāmata. 
Rīga.    (arī CD-ROM) 

CB, Ekon. 

Journal of Marketing EBSCO 
 
Apgūstot studiju programmu “Apdrošināšana un finanses”, tiks izmantoti šādi informācijas 
avoti: 

☼ Mācību pamatliteratūra; 
☼ Ieteicamā papildliteratūra; 
☼ Statistikas izdevumi; 
☼ Seriālizdevumi; 
☼ Uzziņu literatūras fonds; 
☼ LR Normatīvo dokumentu krājumi; 
☼ Datu bāzes; 
☼ Starptautiskā Valūtas Fonda depozitārais krājums. 

 

 

 



 

Latvijas Universitātes Bibliotēkas (LUB) 
Datu bāzes 

ABONĒTĀS DATU BĀZES  

• Beck–Online Die Datenbank  
Minhenes izdevniecības „Verlag G.H.Beck” juridiskā datu bāze. Datu bāze piedāvā 
pieeju izdevniecības periodisko izdevumu un grāmatu pilnajiem tekstiem, likumiem, 
jaunākajām ziĦām dažādās tiesību zinātĦu nozarēs u.c. Visa informācija tikai vācu 
valodā. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.  
 

• Britannica on-line  
Britannica Online ir 32 sējumu enciklopēdija internetā angĜu valodā, kurā ir vairāk kā 
72 000 rakstu, 10 000 ilustrāciju, ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus, kartes, karogus, 
vairāk kā 75 000 definīciju. PiekĜuve divas reizes mēnesī iznākošajam biĜetenam 
Inside Britannica. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP 
adresēm. 
 

• Cambridge Journals Online (CJO) -  universālā pilntekstu DB dod iespēju meklēt 
un atrast informāciju vairāk nekā 100 zinātniskajos žurnālos kā arī saistītajos  
Interneta resursos humanitārajās un eksaktajās zinātĦu nozarēs. Datu bāze pieejama 
visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm. 
 

• Eastview Social Sciences & Humanities  
Pieejami Krievijas sociālo un humanitāro žurnālu pilni teksti. Skat. žurnālu sarakstu. 
Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm. 
 

• EBSCO - daudznozaru DB, kas sastāv no vairākām pilntekstu un apskatu datu bāzēm. 
EBSCO - šobrīd populārākā un visvairāk izmantotā datu bāze, pieejama visā LU 
(Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.  
 

• Emerald - pilnteksta DB ekonomikas un vadzinības, bibliotēkzinātnes un informācijas 
zinātnes jomās. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP 
adresēm.  

• Latvijas Vēstnesis  
Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" tiešsaistes versija. Datu 
bāze piedāvā informācijas meklēšanu un pārlūkošanu arhīvā no 1993.gada. Pieejami 
laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā pielikumos  publicēto likumdošanas aktu un 
rakstu pilnie teksti. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP 
adresēm. 

• LETA  
Latvijas nacionālās ziĦu aăentūras  DB.  Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) 
datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm. 

• Letonika - Letonika ir latviska uzziĦu un tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērėis 
ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziĦu un tulkošanas informāciju. Letonika 



 

ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās 
datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture un interneta lappušu norādes. Datu 
bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm. 

• LURSOFT laikrakstu bibliotēka  
LATLEX - normatīvo aktu sistēma.  
Abas datu bāzes ir pieejamas Centrālajā ēkā (Kalpaka bulv. 4) 

• NAIS  
Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS) satur pilnu Latvijas normatīvo aktu 
kopumu, kā arī LR spēkā esošos starptautiskos aktus. NAIS lokālā versija pieejama 
LU Centrālajā Bibliotēkā (Kalpaka bulv.4), Ekonomikas zinātĦu bibliotēkā (Aspazijas 
bulv.5) un Juridisko zinātĦu bibliotēkā (RaiĦa bulv.19). 

• Oxford Reference Online: Premium Collection – ap 170 dažādu nozaru Oxford 
enciklopēdiju pilnie teksti. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija 
pēc IP adresēm. 

• Physical Review Online Archive (PROLA)  
Zentralblatt MATH Online access  
Abas datu bāzes pieejamas Fizikas un matemātikas fakultātes un bibliotēkas telpās 
(ZeĜĜu ielā  8). 

• ProQuest  
ProQuest ir daudznozaru pilnu tekstu un anotāciju datu bāze pētniekiem un 
studentiem. Tā ir plaši pazīstama ar savu biznesa un ekonomikas informāciju, 
vispārēju uzziĦu informāciju, ăenealoăijas, humanitāro zinātĦu, sociālo zinātĦu, kā arī 
dabas, tehnisko un medicīnas zinātĦu informāciju. Proquest savās datu bāzēs piedāvā 
meklēt periodiskos izdevumus, grāmatas, disertācijas un citu zinātnisko informāciju 
no vairāk kā 9 000 izdevējiem no visas pasaules. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) 
datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.  

• RUBRICON - universāla uzziĦu izdevumu pilntekstu datu bāze, kurā veiksmīgi 
apvienota meklēšana vairāk nekā 60 nozīmīgākājās Krievijas  enciklopēdijās, 
vārdnīcās, rokasgrāmatās un saistītajos  Interneta resursos. Datu bāze pieejama visā 
LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm. 

• SAGE Journals Online  
Izdevniecības SAGE pilnu tekstu žurnālu datu bāze piedāvā rakstus no vairāk kā 400 
žurnāliem. Datu bāzē pārstāvētas dažādās zinātnēs - humanitārās zinātnes, zinātnes par 
dzīvību, medicīna, eksaktās zinātnes, sociālās zinātnes u.c.  
SAGE piedāvā ātro un paplašināto rakstu meklēšanu, rakstu pārlūkošanu pa nozarēm 
un žurnālu pārlūkošanu pēc nosaukuma alfabēta secībā.  
Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.  

• Science Direct datu bāzē atrodami, apmēram, 25% no visiem pasaules pilnajiem 
tekstiem zinātnes, tehnisko zinātĦu un medicīnas jomā, kā arī bibliogrāfiskā 
informācija. Datu bāzē pieejama arī informācija par mākslu un humanitārajām 
zinātnēm.  
Datu bāze piedāvā bagātīgu žurnālu klāstu, ir pieejami vairāk nekā 2 000 nosaukumu.  
Ir iespēja meklēt arī arhīva materiālos, ir pieejami vairāk nekā 6 500 miljoni rakstu. 
Krājumā ir 4 miljoni rakstu, kas vecāki par 1995.gadu un 2, 75 miljoni rakstu, kas 



 

vecāki par 1994.gadu. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc 
IP adresēm.  

• SpringerLink  
SpringerLink ir viena no lielākajām tiešsaistes datu bāzēm, kas piedāvā pieeju vairāk 
kā 1500 izdevniecības Springer žurnāliem angĜu un vācu valodā. Datu bāzē pieejami 
pilno tekstu žurnāli dažādās zinātnēs: biomedicīna un zinātnes par dzīvību, 
humanitārās, sociālās un tiesību zinātnes, medicīna, inženierzinātne, zemes un vides 
zinātne, ėīmija un materiālu zinātne, datorzinātne, matemātika un statistika, fizika un 
astronomija. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP 
adresēm. 

• Westlaw International - juridiskā pētniecības datubāze - ES un ārvalstu likumdošana, 
normatīvie akti, juridiskie žurnāli. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, 
autorizācija pēc IP adresēm. 

• Wiley InterScience  
Wiley InterScience datu bāzē iekĜauti vairāk kā 700 izdevniecības Wiley žurnāli, no 
kuriem ~ 2/3 pieejami rakstu pilnie teksti. Lielākā daĜa Wiley žurnālu ir digitalizēti 
līdz pirmajam žurnāla numuram. Wiley InterScience piedāvā žurnālus dažādās 
zinātnēs: bizness, ėīmija, datorzinātne, zemes un vides zinātne, izglītība, 
inženierzinātne, tiesību zinātne, zinātnes par dzīvību, matemātika un statistika, 
medicīna un veselības aprūpe, fizika un astronomija, polimēru un materiālu zinātne, 
psiholoăija un sabiedriskās zinātnes. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, 
autorizācija pēc IP adresēm. 

BRĪVPIEEJAS DATU BĀZES 

• Bartleby.com – Great Books Online  
Datu bāze piedāvā bezmaksas pieeju, elektronisku informācijas meklēšanu daudzās 
uzziĦu, dzejas, daiĜliteratūras un populārzinātniskās literatūras grāmatās. 

• BioMedCentral - brīvpieejas pilntekstu datu bāze biomedicīnā.  

• Directory of Open Access Journals (DOAJ)  
DOAJ piedāvā bezmaksas pieeju zinātnisko žurnālu rakstu pilnajiem tekstiem. Raksti 
pieejami visdažādākajās zinātĦu jomās, dažādās valodās. Šobrīd pieejami jau 2248 
žurnāli, no kuriem šobrīd jau 641 žurnālos iespējams meklēt pēc rakstu nosaukumiem 
un atslēgas vārdiem. DOAJ pieejami jau ap 100 000 rakstu.  

• Google Scholar - zinātnisko publikāciju meklētājs internetā.  

• Liber Quarterly - starptautiskās zinātnisko bibliotēku asociācijas LIBER žurnāls 
(The Journal of European Research Libraries).  

• LR  Centrālās Statistikas Pārvaldes datu bāze - LR Centrālās statistikas pārvaldes 
datu bāze ir bezmaksas pieejama ikvienam un  dati tiek regulāri atjaunoti. 

• MERLOT pētniecības un izglītības tiešsaistes datu bāze, saistoša visām Universitātes 
studiju programmām.  

• Open J-Gate  
Open J-Gate nodrošina elektronisku, brīvu pieeju žurnālu rakstiem no visas pasaules. 



 

Open J-Gate ir žurnālu datu bāze, kurā ir uzrādīti vairāk kā 3000 brīvpieejas žurnāli ar 
saitēm uz vairāk kā miljons žurnālu rakstu pilnajiem tekstiem izdevēju mājas lapās.  

• Project Gutenberg  
Senākais interneta bezmaksas grāmatu projekts, kur atrodamas ap 16 000 grāmatas, 
kuras ir pārrakstītas elektroniskā formātā. Datu bāzē pārsvarā pieejama daiĜliteratūras 
klasika – grāmatas angĜu un citās valodās, kas publicētas pirms 1923.gada. Šīs 
grāmatas ir brīvas no autortiesībām un tās drīkst lasīt un kopēt ikviens bez maksas. 
Project Gutenberg mērėis ir padarīt grāmatas pieejamas pēc iespējas plašākai publikai.  

• Questia online Library - Humanitāro un sociālo zinātĦu grāmatu, žurnālu un 
laikrakstu pilno tekstu kolekcija. DaĜa kolekcijas ir pieejama brīvi, bez maksas.  

• Sociālo un humanitāro zinātĦu tiešsaistes periodiskie izdevumi (pilnie teksti) -
 UNESCO Sociālo un humanitāro zinātĦu dokumentācijas centra datu bāze nodrošina 
brīvu pieeju rakstiem no aptuveni 700 periodiskajiem izdevumiem sociālajās un 
humanitārajās zinātnēs (vadību zinātne, ekonomika, ăeogrāfija, vēsture, valodniecība, 
filozofija, psiholoăija u.c.). 

• SOSIG - Social Science Information Gateway - SOSIG ir brīvi pieejams interneta 
pakalpojums, kura mērėis ir nodrošināt studentus, pasniedzējus, pētniekus un 
praktiėus ar atlasītu, augstas kvalitātes uzticamu informāciju sociālajās zinātnēs, 
uzĦēmējdarbībā un jurispudencē. 

• The Cleveland Clinic Disease Management Project – bezmaksas medicīnas grāmata 
- ceĜvedis tiešsaistē.  

• The National Academies Press (NAP)  
NAP datu bāze piedāvā iespēju brīvi lasīt vairāk kā 3000 ASV izdevniecības NAP 
grāmatas internetā, lejuplādēt vairāku simtu grāmatu daĜas PDF formātā, un iegādāties 
grāmatas par maksu. Izdevniecība NAP publicē vairāk kā 200 grāmatas gadā - 
eksaktajās, dabas un medicīnas zinātnēs.  

• The Online Books Page  
Piedāvā saites uz vairāk kā 25 000 brīvi pieejamām grāmatām internetā. Pieejamas 
grāmatas dažādās valodās, dažādās zinātĦu jomās, kā arī daiĜliteratūra.  

• Wikipedia – The Free Encyclopedia  
Bezmaksas uzziĦu enciklopēdija vairāk kā 200 valodās par visdažādākajām tēmām. 
Enciklopēdija ir īpaša ar to, ka informāciju tajā var publicēt, papildināt un rediăēt 
jebkurš lietotājs. Šobrīd Wikipedia satur vairāk kā 3 700 000 rakstus dažādās valodās, 
tai skaitā vairāk kā 1 000 000 rakstus angĜu valodā.  

 

 

 

 

 

 



 

Latvijas Universitātes Bibliotēkas (LUB) 

Ekonomikas zinātĦu bibliotēkas 

pašnovērtējums par 2003.- 2008. gada 1. pusg. 

   

LU Bibliotēkas Ekonomikas zinātĦu bibliotēka ir LU Bibliotēkas (LUB) 
struktūrvienība, kuras kuras misija ir nodrošināt ar informācijas pieeju savus lietotājus- 
studentus un mācību spēkus, darbības mērėis ir nodrošināt akadēmiskās un profesionālās 
izglītības, kā arī zinātniskās pētniecības darba bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo 
apkalpošanu. Bibliotēka apkalpo lielākās Latvijas Universitātes fakultātes, Ekonomikas un 
vadības fakultātes, studentus un mācību spēkus, bibliotēkas krājumu un pakalpojumus lasītavā 
izmanto arī citu augstskolu studenti.  

Bibliotēka atrodas Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes telpās. Tas 
ir liels pluss savstarpējai sadarbībai gan studentiem, gan Bibliotēkai, jo Bibliotēka tiek 
pilnvērtīgi izmantota kā studiju procesam nepieciešamo resursu krātuve. 

 LUB Ekonomikas zinātĦu bibliotēkas darbības galvenie uzdevumi:  

1. Bibliotēkas krājuma veidošana un uzturēšana: 

1.1. tematiska bibliotēkas krājuma komplektēšana atbilstoši akreditētajiem 
studiju kursiem LU ekonomikā un vadības zinībās, 

1.2 pieprasījumu izvērtēšana par iespieddarbu iegādi sadarbībā ar Ekonomikas 
un vadības fakultātes akadēmisko personālu, to noformēšana un izpildes 
nodrošināšana, 

1.3. krājuma statistiskās uzskaites un analīzes nodrošināšana, 

iespieddarbu eksemplāru informācijas nodrošināšana un aktualizēšana 
elektroniskajā katalogā, iespieddarbu tehniskā apstrāde. 

2. Lasītāju apkalpošana: 

2.1. lasītāju apkalpošanas darba organizēšana abonementā, 

2.2. lasītāju apkalpošanas darba organizēšana lasītavā, 

2.3. lasītāju reăistrācija un datu rediăēšana bibliotēku informācijas sistēmā 
ALEPH 500, 

2.4. bibliogrāfisko uzziĦu sniegšana, lasītāju informatīvā apkalpošana, 
apmācība darbam ar elektronisko katalogu un datubāzēm. 

Ekonomikas un Vadības fakultātē ir lielākais studējošo skaits Latvijas Universitātē. 
Tas nozīmē, ka arī nozares bibliotēkai ir lielākais lietotāju skaits: 2006. gadā reăistrēto 
lietotāju skaits bija 4334, bet 2007. gadā- 8219. Salīdzinot fakultātē studējošo skaitu (~7000 
studenti) ar Bibliotēkas reăistrēto lietotāju skaitu (8219 lietotāji), var secināt, ka Ekonomikas 
zinātĦu Bibliotēku izmanto arī citu Latvijas Universitātes fakultāšu studenti. 

LUB Ekonomikas zinātĦu bibliotēka lietotājus apkalpo abonementā un lasītavā, kurā 
iespējams izmantot brīvpieejas krājumu ekonomikā, uzĦēmējdarbībā, finansēs, mārketingā, 
menedžmentā, tūrisma ekonomikā, grāmatvedībā, matemātikā, politikā, informātikā, 
statistikā, demogrāfijā un ekonometrijā, kā arī izmantot seriālizdevumu krājumu.  

Katru gadu, sadarbojoties ar grāmatu izdevējiem, LUB Ekonomikas zinātĦu bibliotēka 
organizē grāmatu izstādes, kurās pasniedzēji iepazīstas ar jaunākajām grāmatām nozarē un 
pasūta tās fakultātes Bibliotēkai. 



 

Latvijas Universitātes bibliotēka kopš 2006. gada piedāvā saviem lietotājiem 
elektroniski pasūtīt, pagarināt un rezervēt Latvijas Universitātes Bibliotēkā pieejamos 
informācijas resursus elektroniskajā kopkatalogā no jebkuras vietas, kur pieejams internets. 

2007. gadā lasītavā bija pieejami 83 nosaukumu periodiskie izdevumi latviešu, krievu, 
angĜu un vācu valodā, bet 2008. gadā ir pieejami vairāk nekā 50 nosaukumu izdevumi, daĜa 
periodisko izdevumu netika pasūtīti, jo tie ir  pieejami LU Bibliotēkas abonētajās datubāzēs. 

Periodisko izdevumu saraksts 2008. gadam 

Nr. Izdevuma nosaukums 

1. Diena  

2. Dienas bizness 

3. Izglītība un kultūra 

4. Bilance 

5. Grāmatvedība un ekonomika 

6. Grāmatvedība un revīzija 

7. Kapitāls  

8. Kvalitāte  

9. Latvijas ekonomists 

10. Office manager 

12. Vides vēstis 

13. Direktors  

14. Бизнес Балтия 

15. Вести сегодня 

16. Бухгалтерия и экономика 

17. Банковское дело  

18. Бизнес-практикум  

19. Деньги и кредит  

20. Маркетинг  

21. Менеджмент сегодня  

22. Организация управления. Реферативный журнал  

23. Проблемы теории и практики управлении 

24. Рекламные идеи  

25. Рекламные технологии  

26. РИСК  

27. Страховое дело  

28. Туризм: практика, проблемы, перспективы  

29. Управление персоналом  

30. Управление риском  



 

31. Cambridge journal of economics  

32. Econometrica 

33. Environmental communication: A journal of nature and culture 

34. Estonia business forecast report 

35. European economic review 

36. FVW international 

37. Global finance journal 

38. Harvard Business review 

39. Intelligent systems in accounting finance & management 

40. Journal of banking & finance 

41. Journal of business and economic statistics 

42. Journal of coastal research 

43. Journal of European integration history 

44. Journal of environmental policy&planning 

45. Journal of environmental planning and management 

46. Journal of monetary economics 

47. Journal of service research 

48. Journal of applied behavioral sciences 

49. Journal Sustainable development 

50. Latvia business forecast report 

51. Lithuania business forecast report 

52. Market leader 

53. Marketing theory 

54. Tourism management 

55. The Tansdisciplinary journal of the international society for ecological economics 

 

Papild. lapas (Lietišėās inform. dienests):  

LR NodokĜu sistēma, 

UzĦēmējdarbība,  

Grāmatvedība,  

Tirdzniecība,  

Vērtspapīri,  

Kredītiestādes  

 

 

 



 

 

Maksas pakalpojumi Ekonomikas zinātĦu bibliotēkā 

Pakalpojums 
 

Mērvienība 

Kopēšana (melnbalta) 

no iespieddarbiem  

                  

 

 no iespieddarbiem  

 

 

par 1 lappusi (A4 formāts, vienpusēji) 

par 1 lappusi (A4 formāts, divpusēji) 

 

par 1 lappusi (A3 formāts, vienpusēji) 

par 1 lappusi (A3 formāts, divpusēji) 

Kopēšana (melnbalta) 

no lapām  

 

no lapām 

 

 

par 1 lappusi (A4 formāts, vienpusēji) 

par 1 lappusi (A4 formāts, divpusēji) 

par 1 lappusi (A3 formāts, vienpusēji) 

par 1 lappusi (A3 formāts, divpusēji) 

Kopēšana (krāsaina) 

no iespieddarbiem un lapām  

 

par 1 lappusi (A4 formāts, vienpusēji) 

par 1 lappusi (A4 formāts, divpusēji) 

Izdruka (melnbalta)  

 

Izdruka (krāsaina ar lāzerprinteri)  

par 1 lappusi (A4 formāts, vienpusēji) 

 

par 1 lappusi (A4 formāts, vienpusēji) 

Informācijas ierakstīšana  

 

CD-ROM (kopā ar CD-ROM cenu) 

zibatmiĦā (kopā ar zibatmiĦas cenu) 

Dokumentu pasūtīšana no ārvalstīm 
(Starptautiskā starpbibliotēku abonementa 
pakalpojums) 

 

LU studentiem: 

Rakstu kopiju piegāde (A4 lapa) 

Grāmatu piegāde: 

- no Eiropas valstīm 

- no citām valstīm 

LU pasniedzējiem: 

Rakstu kopiju piegāde  (A4 lapa) 

Grāmatu piegāde: 

- no Eiropas valstīm 

- no citām valstīm 

Citiem lietotājiem: 

 Rakstu kopiju piegāde 

Grāmatu piegāde 



 

Datoru īre 

portatīvā –Bibliotēkas lasītavās 

 

1 datora izmantošana 1 stundu 

Nokavējuma nauda par informācijas 
resursu izmantošanu virs noteiktā termiĦa 

par katru informācijas resursu katru 
nokavēto dienu 

 

 

 

 

 

 

Piešėirtie finansu līdzekĜi  Ekonomikas zinātĦu bibliotēkai 2003. - 2008. g. 

Gads  Piešėirtie finansu 
līdzekĜi (Ls) 

2003. 58 125,00 

2004. 54 165,00 

2005. 41 202,00 

2006. 42 269,93 

2007. 65 320,00 

2008. 69 600,00 

 

Jaunieguvumi (grāmatas, periodiskie izd.) Ekonomikas zinātĦu bibliotēkā 2003. - 2008. 
g. 

 

Gads  Krājumā ienākušo 
jaunieguvumu skaits (eks.) 

2003. 8457 

2004. 3848 

2005. 929 

2006. 3903 

2007. 5613 

2008.g. 1. pusg. 4344 

 

Ekonomikas zinātĦu bibliotēkas telpu kopējā platība 2003. – 2008. g. 

 

Gads  Telpu platība 
m2 

2003. 327,39 



 

2004. 327,39 

2005. 327,39 

līdz 2006. g. maijam 

no 2006. g. jūnija 

327,39 

193,37 

2007. 193,37  

no 2008.g. maija 327,39 

 

Bibliotēkā no 2006. gada jūnija līdz 2008. gada martam notika remonts - tika 
izremontētas un ar jaunu aprīkojumu un mēbelēm iekārtotas divas telpas, paplašinot lasītavu 
un nodrošinot studentus ar darbam atbilstošu vidi. 

 

Ekonomikas zinātĦu bibliotēkas IT nodrošinājums 

2004. gadā bibliotēkas lietotājiem bija pieejami tikai 2 datori ar interneta pieslēgumu, 
pamatā tos izmantoja meklēšanai elektroniskajā katalogā, 2005.- 2008. gadam lasītāji tika 
nodrošināti ar 5 datoriem, bet no 2008. gada maija lietotājiem pieejamas 26 datorvietas ar 
interneta pieslēgumu, pieejams bezvadu internets lietotājiem ar portatīvajiem datoriem. 
Abonementā iespējams izmantot 4 datorus grāmatu rezervēšanai kopkatalogā. Bibliotēkā ir 4 
kopētāji, iespējams veikt arī krāsainas izdrukas un kopijas. No 2007. gada septembra lasītavā 
ir pieejams jauns netradicionāls pakalpojums- bezmaksas kopēšana- pašapkalpošanās, ko 
nodrošina firma „AdCopy”.  

 

Ekonomikas zinātĦu bibliotēkā reăistrēto lietotāju skaits 

 

Gads  Skaits  

2006. 4334 

2007. 8219 

2008. 1. pusg. 7149 

 

Ekonomikas zinātĦu bibliotēkas apmeklētāju skaits 

 

Gads  Skaits  

2006. 33000 

2007. 36000 

2008. g. 1. pusg. 29807 

 

Krājuma apjoms uz 2008. gada 1. janvāri- 76 000 eks. 

 

Ekonomikas zinātĦu bibliotēkas organizētie pasākumi 



 

Bibliotēka piedalās LUB projektā „EUROPE DIRECT”, 2007. gadā tā ietvaros 
bibliotēkā organizētas izstādes „ES - iespējas un atbalsts Latvijas uzĦēmējiem” un „Eiropas 
Savienība un eiro”- izstādē tika izvietoti iespieddarbi no Bibliotēkas krājuma. CeĜojošā 
izstāde „Lēmumu pieĦemšanas process ES” organizēta sadarbībā ar ESIA. 

Katra gada septembrī Bibliotēka aktīvi piedalās pašpārvaldes rīkotajā pasākumā 
"Rallijs pa fakultāti", kurā 1. kursa studentus iepazīstina ar fakultātes Bibliotēku, tās 
sniegtajiem pakalpojumiem. Tāpat katra mācību gada sākumā tiek organizētas īpašas 
Bibliotēkas prezentācijas 1. kursu studentiem, uz kurām ierodas bibliotēkas pārstāvis un 
informē par fakultātes Bibliotēkas aktualitātēm. 

Prezentācijas laikā bibliotekārs īsumā pastāsta par reăistrēšanos, Bibliotēkas 
pakalpojumiem un informācijas resursu rezervēšanu. Parasti studenti izrāda lielu interesi par 
bibliotekāra vēstījumu, atzīmē bibliotekāra teikto un uzdod jautājumus. Lekcijas laikā tiek 
demonstrēts grāmatas elektroniskās rezervēšanas process kopkatalogā. Pēc pasākuma un 
ievadlekcijām var secināt, ka, sākoties 1. kursa studentu reăistrācijai, sniegtā informācija ir 
pozitīvi ietekmējusi lietotāju izpratni par grāmatu elektronisko 
rezervēšanu/pasūtīšanu/pagarināšanu un prasmes šī procesa veikšanā bija samērā labas tieši 
1.-mo kursu studentiem. Šis Bibliotēkas veiktais publicitātes darbs ir sevi attaisnojis 
praktiskajā darbībā. 

 

Ekonomikas zinātĦu bibliotēkas nākotnes perspektīvas 

Bibliotēka strādā pie jaunu bibliotēkas telpu tehniskā projekta, kas paredz bibliotēkai 
pievienot pagrabstāva telpas krājuma izvietošanai lasītājiem brīvpieejā (190m2) un 1. stāva 
telpas (204 m2) lasītāju darba vietu izveidei. 

 

 

Ekonomikas zinātĦu bibliotēkas 

 statistiskā atskaite par 2007. gadu 

Bibliotēkas kopējā platība (2007. gada janvāris- 2008. gada maijs) – 193.37 m2 

Bibliotēkas kopējā platība no 2008. gada maija pēc remonta pabeigšanas- 327.39 m2 

Kopējais krājuma lielums – 76 000 eks., t.skaitā- 7800 nosaukumi brīvpieejā lasītavā 

Periodiskie izdevumi (latviešu, krievu, angĜu, vācu valodā)- 107 nosaukumi 

Jaunieguvumi 2007.g. 1685 5613 

grāmatas 1603 nos. 4823 eks. 

periodiskie izdevumi 83 nos. 790 eks. 

 

Bibliotekārie darbinieki  7 slodzes 

IS ALEPH reăistrēto lietotāju skaits  8219             

Apmeklējums 36 000 

Izsniegums 21 776 

Informācijas darbs- sniegto uzziĦu skaits 14 600 

Parādnieki 1100 



 

Finansiālā darbība 2007. gadā   

Piešėirtie līdzekĜi dokumentu iegādei 65320,00 Ls  

grāmatām 51077,70 Ls 

periodiskajiem izdevumiem 14188,36 Ls 

Ekonomikas zinātĦu bibliotēkas 

ieĦēmumi par maksas pakalpojumiem  

3674,05 Ls 

kopēšana 590,79 Ls 

kavējuma nauda 2945,40 Ls 

drukāšana (printēšna) 94,00 Ls 

par pazaudētām grāmatām 7,50 Ls 

Starptautiskais Starpbibliotēku Abonements (SSBA) 3,50 Ls 

Par LU Bibliotēkas suvenīriem 32,86 Ls 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

9.PIELIKUMS 
BAKALAURA DARBA IZSTRĀDĀŠANAS METODISKIE 

NORĀDĪJUMI 
 
 
 

http://www.evf.lu.lv/metodiskie_noradijumi/Fin_inst/metod_noradijumi_fi
n_inst.pdf 

http://www.lu.lv/dokumenti/resursi/kartiba-nosleguma-darbi.doc 

 

 
 

 

 



Latvijas Universitāte 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

Finanšu institūts 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BAKALAURA, MAĢISTRA DARBU, 
 DIPLOMDARBU UN KURSA DARBU 

 IZSTRĀDĀŠANAS UN AIZSTĀVĒŠANAS 
 METODISKIE NORĀDĪJUMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latvijas Universitāte, 2003. 
 
 
 
 
 
 



BBK 65 
 
 
 Bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kursa darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas 
metodiskie norādījumi.  
 
 
 
 Metodiskie norādījumi paredzēti bakalaura, maģistra un profesionālo studiju programmu 
finanšu un kredīta novirziena studentiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ievads 
 
 

 
 Metodisko norādījumu mērķis ir - 
 
Pirmkārt, iepazīstināt studentus ar prasībām, kādas jāievēro, lai izpildītu tādu studiju 
programmas neatņemamu daļu, kā kursa darba un studiju nobeiguma darba 
izstrādāšana un aizstāvēšana.  
 
Otrkārt, sniegt studentiem metodisku palīdzību kursa darbu un studiju nobeiguma 
darbu izstrādāšanā atbilstoši izvirzītajām prasībām. 
Metodisko norādījumu izstrādāšanā ir izmantoti šādi materiāli: 
 
Akadēmiskās un profesionālās studijas reglamentējošie dokumenti (Atb. L.Spruģe. – 
Rīga: LU, 1998. – 109 lpp.) 
 
Bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kursa darbu izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas metodiskie norādījumi (Sast. E. Zelgalvis.- Rīga: LU, 1999. – 27 lpp.) 
 
Bakalaura darba un kursa darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi 
(Sast. K.Krūzs. – Rīga: LU, 1995. – 35 lpp.) 
 
Metodiski norādījumi maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai (Sast. prof. 
R.Garleja. – Rīga: LU, 1995. – 14 lpp.) 

 
 

Metodisko norādījumu izstrādāšanā ir ņemta vērā Finanšu institūta 
mācībspēku ilggadēja pieredze kursa darbu un studiju nobeiguma darbu vadīšanā, 
recenzēšanā un aizstāvēšanas organizēšanā, kā arī finansu un kredīta studiju virziena 
īpatnības.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Vispārīgie norādījumi 

 
1.1. Ekonomikas bakalaura un profesionālo studiju programmas līdz ar citiem 

studiju veidiem paredz kursa darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu. Kursa darbs 
ir rakstveidā noformēts studenta patstāvīgs pētījums par aktuālu finanšu 
kredīta vai naudas problēmu attiecīga studiju kursa programmas ietvaros. 
Kursa darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas mērķis ir iegūt prasmes un 
iemaņas apgūto  teorētisko zināšanu lietošanā konkrētas problēmas 
risināšanā. 

1.2. Bakalaura studijas noslēdzas ar bakalaura darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu 
bakalaura pārbaudījumu komisijā (BPK). Bakalaura darbs ir patstāvīgs 
zinātnisks pētījums par Latvijas tautsaimniecībā, tās kādā konkrētā nozarē vai 
finanšu institūcijā aktuālu finanšu, kredīta vai naudas problēmu. 

1.3. Diplomdarbs ir profesionālo studiju nobeiguma darbs, kas veltīts kādas 
praktiskas problēmas izpētei vai atsevišķa objekta analīzei. 

1.4. Maģistra darbs ir studiju virzienam atbilstošas globālas problēmas vai 
konkrēti Latvijas tautsaimniecībā pastāvošas problēmas zinātnisks pētījums 
ar teorētisku pamatojumu un empīriskā materiāla analīzi.      

1.5. Kursa darbs, bakalaura darbs, diplomdarbs un maģistra darbs ir zinātnisks 
pētījums, tāpēc tiem ir jāatbilst zinātniska darba pamatprasībām: 

 
• jābūt aktuālas zinātniskas vai metodoloģiskas problēmas patstāvīgam 

pētījumam;  
• jābalstās uz speciālās literatūras dziļām studijām, ekonomiskās 

informācijas un datu avotu (arī nepublicēto) pilnīgas izmantošanas vai 
personiski veiktu eksperimentu, lietojot mūsdienu pētīšanas un datu 
apstrādes metodes; 

• jāsatur pētījuma gaitas un rezultātu precīzs, loģisks un saprotams 
izklāsts, no pētījuma rezultātiem izrietošie autora secinājumi un 
priekšlikumi;   

• darba plānam jānodrošina secīgs problēmas risinājums atbilstoši 
izvirzītajam mērķim un uzdevumiem, jābūt pārejai no viena jautājuma 
uz otru;  

• jāievēro vispārpieņemtie literatūras avotu un nepublicēto materiālu 
izmantošanas noteikumi – (sk. turpmāk); 

• visā darbā jālieto vienota, nepārprotama terminoloģija un saīsinājumi. 
1.6. Par kursa darba un studiju nobeiguma darba kvalitāti, datu, aprēķinu, 

secinājumu un priekšlikumu pareizību šo metodisko norādījumu un zinātniskā 
vadītāja norādījumu ievērošanu, darba iesniegšanu un aizstāvēšanu noteiktajā 
termiņā ir atbildīgs students – darba autors. 

 
 

2. Kursa darbu un studiju nobeiguma darbu tematika 
 

2.1. Kursa darbu un studiju nobeiguma darbu tematikai pēc būtības un pēc 
formulējuma  jāsatur aktuāla finanšu, kredīta vai naudas problēma. Minētos 
darbus var izstrādāt arī par problēmām, kuras robežojas ar citām zinātnes 
nozarēm. Temats var būt gan ar izteiktāku teorētisku, gan praktisku raksturu. 
Aktualitāti nosaka attiecīgās problēmas reāla pastāvēšana ekonomiskajā teorijā 



vai saimnieciskajā praksē, problēmas izpētes pakāpe. Kursa darba tematam 
pamatā jāatbilst attiecīgā studiju kursa programmai. 

2.2. Studiju nobeiguma darbā ieteicams studentiem turpināt kursa darbos veiktos 
pētījumus. 

2.3. Finanšu institūta mācībspēki – potenciālie kursa darbu vadītāji izstrādā un 
piedāvā studentiem orientējošu kursa darbu tematiku. Tematu saraksti atrodas 
Institūta studiju daļā. Studentiem noteiktā termiņā jāierodas studiju daļā un 
jāizvēlas (pierakstoties) tā vai cita mācībspēka piedāvātais kursa darba temats. 
Students var piedāvāt arī savu tematu. 

2.4. Studiju nobeiguma darba tematu parasti piedāvā students. Tematu studenti 
izvēlas, ņemot vērā savas zinātniskās un profesionālās intereses, datu avotu  un 
literatūras pieejamību, kā arī konkrēta uzņēmuma, bankas vai darba vietas 
intereses. Studiju nobeiguma darbus ieteicamas izstrādāt pēc banku, finanšu 
iestāžu, uzņēmumu, ministriju pasūtījuma. Institūta mācībspēki var izstrādāt 
rekomendējamo tematiku. 

2.5. Institūta direktoram adresētā  iesniegumā students lūdz apstiprināt izvēlēto darba 
tematu (1.pielikums). Vienlaicīgi ar tematu tiek apstiprināts darba zinātniskais 
vadītājs. Lai darba temata izvēle nebūtu nejauša, iesniegumā jāpamato izvēlētā 
temata aktualitāte, risināmā problēma jeb analizējamais objekts,  pētīšanas datu 
bāze un metodes. 

2.6. Gadījumā, ja izvēlētais temats pēc Finanšu institūta direktora un potenciālā 
zinātniskā vadītāja domām nav aktuāls, attiecīgā studenta zināšanu līmenis 
neatbilst temata problemātikas prasībām vai var rasties grūtības praktisko 
materiālu iegūšanā utt., studenta izvēlēto tematu neapstiprina un uzdod 
izvēlēties citu tematu. 

 
 

3. Kursa darbu un studiju nobeiguma darbu vadīšana 
 

3.1. Par darba zinātnisko vadītāju var būt Finanšu institūta, cita institūta vai katedras 
mācībspēks, zinātniskais darbinieks, banku, finanšu iestāžu augsti kvalificēts 
speciālists, kuram ir augstākā izglītība. Par maģistra darba vadītāju var būt 
persona ar doktora vai habilitētā doktora zinātnisko grādu.    

3.2. Ja izvēlētā studiju nobeiguma darba izstrādes vadība prasa sevišķi specifiskas 
zināšanas, līdz ar darba zinātnisko vadītāju var apstiprināt arī oficiālu 
konsultantu, parasti no praksē strādājošo speciālistu vidus. Studentam ir tiesības 
konsultēties ar jebkuru LU mācībspēku. 

3.3.   Zinātniskā vadītāja pienākumos ietilpst: 
• sniegt  palīdzību pētījuma virziena noteikšanā un temata precizēšanā; 
• konsultēt, sastādot darba sākotnējo un galīgo plānu, kā arī veidojot darba 

struktūru; 
• konsultēt, izvēloties literatūru, citus pētījuma avotus un pētīšanas  

metodes; 
• izskatīt atsevišķas darba daļas un visu darbu kopumā un norādīt uz 

nepieciešamām izmaiņām un papildinājumiem; 
• izskatīt galīgi pabeigtu darbu. 

3.4. Studenta pienākums ir -  
• darba zinātniskā vadītāja noteiktajos termiņos ierasties uz konsultācijām; 
• uzklausīt vadītāja norādījumus un ievērot tos;  



• uzrādīt vadītājam izpildīto darbu vai mutiski ziņot par paveikto; 
• darba izstrādāšanas gaitā obligāti ievērot šos Metodiskos norādījumus;  
• stingri ievērot noteikto darba izstrādāšanas un iesniegšanas kalendāro 

grafiku. 
3.5. Ja students nepilda 3.4. punktā minētos pienākumus, zinātniskais vadītājs nedod 

savu piekrišanu aizstāvēt iesniegto darbu. Nav pieļaujama pabeigta darba 
iesniegšana bez pētījuma virziena un darba plāna saskaņošanas ar zinātnisko 
vadītāju. 

 
 
4. Kursa darba un studiju nobeiguma darba apjoms un struktūra 

 
4.1. Kursa darbam un studiju nobeiguma darbiem jābūt Times New Roman 

datorrakstā. Kursa darba apjomam jābūt 25-30 lappuses , diplomdarba apjomam  
60-70 lappuses, bakalaura darba 70 –80 lappuses un maģistra darba 80 –100 
lappuses datorrakstā (bez pielikumiem). 

4.2.  Darba rekomendējamā struktūra ir šāda (% no kopējā darba apjoma): 
• ievads 2-5 % 
• darba  pamatdaļa 65 – 85 % 
• secinājumi un priekšlikumi 5 – 6 %. 

4.3.  Kursa darbam un studiju nobeiguma darbam ir noteikta struktūra. Darbs sastāv     
no: 
• titullapas (2. un 3.pielikuma) 
• satura rādītāja  (4.pielikums); 
• anotācijām (studiju nobeiguma darbam); 
• saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu saraksta (ja tas ir nepieciešams) 
• ievada; 
• pētījuma izklāsta (pamatdaļas); 
• secinājumiem un priekšlikumiem; 
• izmantotās literatūras un avotu saraksta; 
• galvojuma (studiju nobeiguma darbam, 5.pielikums);  
• pielikumiem ( ja tie ir nepieciešami); 
• izziņas par aizstāvēšanas rezultātiem (studiju nobeiguma darbam, 

6.pielikums); 
• tukšas neaizlīmētas aploksnes (studiju nobeiguma darbam). 
 
 
5. Kursa darba un studiju nobeiguma darba izstrādāšana 

 
5.1. Pēc temata un zinātniskā vadītāja apstiprināšanas studentam nekavējoties 

jāierodas pie vadītāja uz ievirzes konsultāciju. Konsultācijas laikā tiek saskaņoti 
darba pamatvirziens, pētāmās problēmas jeb analizējamais objekts, 
pamatliteratūra un datu avoti, pētīšanas metodes. 

5.2. Lai  darbs tiktu izstrādāts nepieciešamajā kvalitātē un aizstāvēts noteiktajā 
termiņā studentam, konsultējoties ar vadītāju, jāsastāda darba izstrādes plāns. 
Tas ietver šādas sastāvdaļas: 
• darba struktūras plānu 
• apgūstamās literatūras un datu avotu provizorisko sarakstu; 



• darba izstrādes un tehniskās izveides kalendāro grafiku. 
5.3. Darba struktūras plānā parāda nodaļu un apakšnodaļu nosaukumus un to secību, 

šī plāna sākotnējo variantu sastāda pēc vispārējas iepazīšanās ar darba tematu 
pēc ievirzes konsultācijas un iepazīšanās ar pamatliteratūru. Plāna sākotnējā 
varianta uzdevums ir nodrošināt mērķtiecīgu speciālās literatūras lasīšanu un 
faktisko materiālu vākšanu un apstrādi atbilstoši darba struktūrai. 
Darba struktūras  plāna galīgais variants tiek izveidots, koriģējot plāna 
sākotnējo variantu pēc speciālās literatūras lielākās daļas izstrādāšanas un 
pamatīgas iepazīšanās ar faktisko materiālu. 
Darba struktūras plānu darba gaitā var mainīt vairākkārt atkarībā no atziņām, 
kādas rodas, studējot speciālo literatūru, vācot un apstrādājot faktisko materiālu. 
Darba struktūras grozījumi saskaņojami ar tā vadītāju. 

5.4. Izstrādājot un koriģējot darba struktūras plānu, jānodrošina darba struktūras 
atbilstība tematam un izvirzītajam darba mērķim. Nodaļu un apakšnodaļu 
nosaukumi nedrīkst sakrist ar darba nosaukumu (tematu). 
Darba vadītājam ir tiesības prasīt no darba autora anotāciju, t.i., darba satura un 
problemātikas īsu aprakstu. 

5.5. Darbā izvirzītās problēmas risināšanai nepieciešamo speciālo literatūru un datus 
sameklē pats darba autors. Viņš sastāda sarakstu un ar to iepazīstina vadītāju, 
kurš dod savu atzinumu par literatūras un datu avotu izvēles pietiekamību un 
virzienu. 

5.6. Darba izstrādes un tehniskās izveides kalendārajā grafikā nosaka literatūras 
studēšanas, materiālu vākšanas un darba atsevišķu nodaļu uzrakstīšanas 
termiņus. Šī plāna mērķis ir nodrošināt darba savlaicīgu izstrādāšanu un 
iesniegšanu aizstāvēšanai. 

5.7. Kursa darbā un studiju nobeiguma darbā kā zinātniskā darbā jāaptver izziņas 
procesa un zinātniskā vispārinājuma trīs stadijas: 
• faktu, procesu, tendenču konstatēšanu; 
• faktu un tendenču analīze, tos ietekmējošo faktoru atklāšana, analīzes 

rezultātu novērtēšanu; 
• rekomendācijas trūkumu likvidēšanai. 
Nav pieļaujams vienīgi izlasītās literatūras īss pārstāsts un konstatēto faktu 
vienkārša “fotogrāfija”.  Galvenais ir prast faktus analizēt, pareizi novērtēt 
analīzes rezultātus un uz to pamata izdarīt pareizus secinājumus un izvirzīt 
priekšlikumus. Jebkurā kursa darbā un studiju nobeiguma darbā jāietver kaut 
neliels oriģināls jaunrades elements. Šis ir galvenais kritērijs, pēc kura vērtē 
darbu. 

5.8. Studiju  nobeiguma darbam jāsatur anotācijas trīs valodās (divas no tām 
svešvalodas). Katras anotācijas apjomam jābūt ne vairāk kā vienu lappusi 
garam. Tajā jāatspoguļo darba mērķis, galvenie secinājumi un priekšlikumi.      

5.9. Jebkura kursa darba un studiju nobeiguma darba svarīga daļa ir ievads, kurā 
jāietver: 
• temata aktualitātes pamatojums, t.i., jāparāda, kāpēc attiecīgais temats ir 

izvēlēts darba izstrādāšanai; 
• darba mērķis; 
• darba mērķa sasniegšanai veicamo uzdevumu formulējums; 
• darba uzbūves (struktūras) pamatojums; 
• pētīšanas metožu raksturojums; 
• temata sašaurināšanas vai paplašināšanas pamatojums; 



• pētījuma periods; 
• darbā lietoto saīsinājumu skaidrojums; 
• norādījumi par atsauču lietošanas īpatnībām; 
• literatūras un datu avotu raksturojums. 

5.10. Temata aktualitāte jāpamato no diviem viedokļiem: 
Pirmkārt, tas jādara no aktuālu ekonomisku problēmu risināšanas viedokļa. 

Jāparāda kāda nozīme ir darba tematā ietvertai problēmai kopējo ekonomisko 
uzdevumu risināšanā atsevišķā bankā, uzņēmumā, nozarē, valstī kopumā. 

 Otrkārt, temata aktualitāte jāpamato no problēmas nepietiekamas izpētes 
viedokļa. To savukārt raksturo problēmas nepietiekams atspoguļojums esošajā 
speciālajā literatūrā un nepilnības un trūkumi saimnieciskajā praksē, 
likumdošanā u.tml. Tādēļ ievadā jādod svarīgāko publikāciju īss raksturojums, 
jānorāda, kādi jautājumi ir risināti nepilnīgi un kādā virzienā savu pētījumu 
iecerējis veikt darba autors.  

5.11. Darba mērķa un izpētes objekta formulējumam jābūt konkrētam, īsam un 
precīzam, tam jāizriet no darba aktualitātes pamatojuma. Mērķa formulējums 
nedrīkst darbu virzīt aprakstošā virzienā, piem., “aplūkot”, “raksturot”, 
“izskatīt” u.tml. Darba mērķi nevar arī formulēt kā risināmo jautājumu 
uzskaitījumu. Piemēram, bakalaura darba mērķis ir iepazīties ar literatūru par 
kredīta būtību un nepieciešamību, ar likumu par nodokļiem, savākt un apstrādāt 
nepieciešamo skaitlisko materiālu. Darba mērķis ir jāformulē kā galamērķis. 
Piemēram, bakalaura darba mērķis ir uz Latvijas komercbanku datu analīzes 
pamata izstrādāt priekšlikumus banku kredītpolitikas pilnveidošanai. Pakārtoto 
jautājumu risināšana jāpamato ar nepieciešamību sasniegt galamērķi. Šis 
pamatojums nosaka arī darba struktūru.            

5.12. Pēc izvirzītā mērķa ir nepieciešams noteikt risināmos uzdevumus tā 
sasniegšanai. Tie atspoguļo darba galveno saturu. Piemēram, 
- speciālajā literatūrā izpētīt ārvalstu komercbanku pieredzi kredītpolitikas 

veidošanā un īstenošanā; 
- analizēt un izvērtēt Latvijas Bankas ieteikumus komercbankām 

kredītpolitikas izstrādāšanā; 
- analizēt komercbanku kredītieguldījumu apjomu un struktūru (dinamikā); 
- analizēt kreditēšanas noteikumus un procenta politiku (vienā vai vairākās 

komercbankās); 
- uz analīzes pamata izstrādāt priekšlikumus komercbanku kredītpolitikas 

pilnveidošanai. 
5.13. Darba struktūras pamatojumā jānorāda, kāpēc darbā būs tieši tādas nodaļas un 

kāpēc tajās aplūkos tieši tos un ne citus jautājumus. Nedrīkst pieļaut bieži 
sastopamo kļūdu, ka pamatojot darba uzbūvi, īsi atstāsta nodaļu un apakšnodaļu 
nosaukumus jeb jautājumus, kas tiks izskatīti darbā. Uzbūves pamatojumam 
jāatbild uz jautājumu “kāpēc?”, bet ne uz jautājumu “ kas?”. 

5.14. Ievadā jānorāda kādas pētīšanas metodes autors lietos un jāpamato kāpēc lietos 
tieši tādas metodes. Var būt ekonomiskās analīzes, statistiskās analīzes 
(salīdzināšana, grupēšana, vidējo un relatīvo lielumu aprēķināšana, dinamiskās 
rindas, korelācija), kā arī ekonomiski matemātiskās metodes, darba autora 
ieteiktās (izstrādātās) metodes. 

5.15. Norāde uz temata sašaurinājumu vai paplašinājumu ir nepieciešama tad, ja darbā 
neparedz aplūkot dažus jautājumus, kas tematā ietilpst, vai arī ir paredzams 
aplūkot kādu jautājumu, kas tematā tieši neietilpst. Kā vienā tā otrā gadījumā 
jādod tādas rīcības pamatojums.    



5.16. Pētījuma perioda pamatojumā jānorāda, kāpēc darbā tiek aplūkots tāds un ne cits 
periods. 

5.17. Darbā lietoto saīsinājumu paskaidrojumu ievadā dod tad, ja šo saīsinājumu nav 
daudz un tie nav rakstīti uz atsevišķas lapas. Nav jāpaskaidro vispārzināmi un 
plaši lietoti saīsinājumi (piem., Ls – lats, LR – Latvijas Republika, USD – ASV 
dolārs). 

5.18.  Norādījumi par atsauču īpatnībām tiek minēti ievada beigās gadījumā, ja 
faktiskie materiāli ir ņemti no viena avota, un tāpēc nav nozīmes daudzkārt dot 
atsauces tekstā. Tādā gadījumā ievadā var minēt: “Visi faktiskie materiāli ir 
ņemti no bankas N datiem, tādēļ atsauces darba tekstā par tiem nav dotas” . 

5.19. Ievada pirmo variantu, kurā formulē darba mērķi un uzdevumus, darba struktūru 
un pētīšanas metodes, obligāti jāraksta pirms paša darba izstrādāšanas. Ievada 
pirmo variantu precizē pēc darba pabeigšanas. 

5.20. Ievada apjoms kursa darbam ir 2-3 lappuses un studiju nobeiguma darbam 3-5 
lappuses. 

5.21. Kursa darba un studiju nobeiguma darba pamatdaļu iedala nodaļās. Apjoma ziņā 
lielas nodaļas ir lietderīgi sadalīt apakšnodaļās. Nodaļu un apakšnodaļu skaits 
netiek reglamentēts, tas izriet no pētāmās problēmas rakstura un plašuma. 
Nodaļai nevar būt tikai viena apakšnodaļa. Ja darbā ir paredzēti gan teorētiski, 
gan praktiski pētījumi, tad pirmā nodaļa parasti tiek veltīta teorētiskiem un 
vēsturiskiem pētījumiem. Katras nodaļas beigās ieteicams izdarīt secinājumus 
un izvirzīt problemātiku, kas būtu risināma nākamajās nodaļās. Tādējādi 
veidojas loģiska pāreja no vienas nodaļas uz otru. 

5.22. Diplomdarba pamatdaļai jāsatur īss risināmās problēmas teorētiskais 
pamatojums un tai pamatā jābūt veltītai praktiskam problēmas risinājumam. 
Bakalaura darba pamatdaļai jāsastāv no teorētiskās(m) un praktiskās(m) 
nodaļām. Teorētiskajā nodaļā(s) jādod ar pētāmo problēmu saistītās literatūras 
apskats un analīze. Praktiskai(ām) nodaļai(ām) jāsatur problēmas empīriskā 
materiāla analīze un teorētisko secinājumu un priekšlikumu praktisks 
pamatojums. 

5.23. Darba noslēdzošā daļā ir secinājumi un priekšlikumi. Secinājumiem jāatspoguļo 
svarīgākās atziņas, kas izriet no pētījuma, jāsatur atbildes uz ievadā izvirzīto 
mērķi un uzdevumiem. Secinājumos jāpaskaidro veiktā pētījuma 
tautsaimnieciskā, zinātniskā vai praktiskā nozīme un autora personīgais veikums 
uzdevuma risināšanā. Secinājumiem jāizriet no paveiktā darba. Secinājumos nav 
pieļaujami citāti no citu autoru darbiem, tajos jāatspoguļo tikai studenta paša 
domas, spriedumi, atziņas. Priekšlikumiem jāizriet no darbā veiktajiem 
pētījumiem un izdarītajiem secinājumiem, tiem jābūt konkrētiem un 
pamatotiem. Priekšlikumos apkopo darbā pamatotās rekomendācijas trūkumu 
novēršanai vai pozitīvās pieredzes izmantošanai. Secinājumi un priekšlikumi 
jāraksta tēžu veidā koncentrētos teikumos un jānumurē ar arābu cipariem. 

5.24. Literatūras un avotu sarakstā uzrādāma tikai tā literatūra un tie avoti, par  kuru 
izmantošanu ir atsauces tekstā. Literatūras un avotu sarakstu var izveidot 
alfabēta kārtībā vai, grupējot visu materiālu šādā secībā: 
- likumi un MK noteikumi; 
- statistisko datu avoti; 
- grāmatas un raksti masu informācijas līdzekļos (periodikā); 
- metodiskie norādījumi nolikumi, instrukcijas, rekomendācijas, pavēles; 
- internetā publiskotais materiāls; 
- nepublicētie materiāli. 



Grupu ietvaros materiālu izvieto alfabēta kārtībā. Ja izmantota literatūra un avoti 
ir vairākās valodās, tad vispirms uzrāda latviešu valodā publicēto literatūru un 
avotus, pēc tam izmantoto literatūru un avotus svešvalodās latīņu alfabēta 
secībā, pēc tam izmantoto literatūru un avotus svešvalodās citu alfabētu secībā. 
  Likumus un MK noteikumus ievieto literatūras sarakstā alfabētiskā 
secībā atbilstoši nosaukumu pirmajiem burtiem, norādot oficiālo publicēšanas 
vietu. Tādas ir Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta “Ziņotājs”  un 
laikraksts “Latvijas Vēstnesis”. Piemēram, Enerģētikas likums, Latvijas 
Republikas Saeimas un Ministru Kabineta “Ziņotājs”, Nr.20, 1998.gada 
15.oktobrī, 5.lpp. 
  Statistisko publikāciju bibliogrāfiskā apraksta sākumā dod nosaukumu, 
ziņas par izdošanu. Piemēram, Latvijas statistikas ikmēneša biļetens. LR Valsts 
statistikas komiteja, 4(47) 1998. – R.: Valsts statistika, 1998. 
  Grāmatu un periodikas rakstu grupā autoru uzvārdu vai grāmatu 
nosaukumu alfabētiskā secībā uzrāda darbā izmantotās monogrāfijas, brošūras, 
rakstu krājumus, rakstus žurnālos un avīzēs, zinātnisko konferenču materiālus. 
  Izmantojot atsevišķus rakstus no rakstu krājumiem, literatūras sarakstā 
uzrāda raksta autoru, nosaukumu un ziņas par krājumu – nosaukumu, izdošanas 
vietu, izdevniecību, izdošanas gadu, lappuses, kurās ievietots raksts. Piemēram, 
Garanča B. Uzņēmējdarbības kapitāls un tā struktūra Latvijā // Naudas, kredīta 
un nodokļu politika: Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 
Finansu un kredīta katedras zinātniskie raksti, 1.krājums / Atb.red. J.Strazdiņš. – 
Rīga: Datorzinību centrs, 1998. - 56. - 65.lpp./                           
  Nekādā gadījumā nedrīkst aprobežoties ar to, ka norāda krājuma, 
žurnāla vai avīzes nosaukumu un numuru. 
  Ja literatūras sarakstā tiek iekļautas viena autora vairākas publikācijas, 
tās ir ieteicams uzrādīt nosaukumu alfabētiskā secībā. 
  Metodiskos norādījumus, nolikumus, instrukcijas, rekomendācijas, kā 
arī nepublicētos materiālus ievieto literatūras sarakstā alfabētiskā secībā 
atbilstoši nosaukumu pirmajiem burtiem. 
               Interneta adreses ievieto alfabētiskā secībā, norādot arī izmantošanas 
datumu. Piemēram, www.vid.gov.lv. Resurss aprakstīts 2003.g.4.martā. 

5.25. Pēc izmantotās literatūras avotu saraksta kursa darbā un studiju nobeiguma 
darbā var ievietot pielikumus. Tajos var būt aizpildītas dokumentu un pārskatu 
veidlapas, skaitliskie dati, kas kalpoja par pamatu grupējumam, analītiskie 
aprēķini, instrukcijas, norādījumi, nolikumi u.tml. Pielikumi darba apjomā 
netiek ieskaitīti un tos numurē secīgi ar arābu cipariem. 

5.26. Kursa darbu un studiju nobeiguma darbu pa daļām vai kopumā (saskaņojot ar 
vadītāju) melnrakstā iesniedz zinātniskajam vadītājam pārbaudei. Pēc tam, kad 
zinātniskais vadītājs ir izskatījis darba melnrakstu, tas saskaņā ar vadītāja 
norādījumiem autoram ir jālabo vai jāpapildina. Melnrakstus pārrakstīt tīrrakstā 
un iesniegt darbu aizstāvēšanai var tikai ar vadītāja atļauju.      

5.27. Kursa darbi un studiju nobeiguma darbi jāiesniedz līdz Finanšu institūta 
noteiktajam termiņam. Studiju nobeiguma darba atbilstību prasībām un 
aizstāvēšanas atļauju akceptē zinātniskais vadītājs ar savu parakstu darba 
titullapā. Tālāk darbu iesniedz Institūta studiju daļā, kur to reģistrē un nodod 
akceptēšanai Institūta direktoram. Tikai ar Institūta direktora parakstu darbs ir 
nododams recenzentam. 

 
 



6. Kursa darba un studiju nobeiguma darba tehniskā izveide 
 

6.1. Kursa darba un studiju nobeiguma darba tehniskā izveide atbilstoši noteikumiem 
ir būtiska prasība. Darbu, kurš neatbilst galvenajām tehniskās izveides prasībām, 
vadītājs ir tiesīgs nepielaist pie aizstāvēšanas. 

6.2. Kursa darbs un studiju nobeiguma darbs sākas ar titullapu (2., 3. pielikums). 
Tajās uzrāda mācību iestādi, fakultāti, institūtu, kurā darbs izstrādāts, darba 
izstrādāšanas gadu. Kursa darba titullapā uzrāda studiju kursa nosaukumu, kurā 
darbs izstrādāts, tematu, darba autora vārdu un uzvārdu, zinātniskā vadītāja 
zinātnisko grādu, akadēmisko nosaukumu, vārdu (vai iniciāli), uzvārdu. Studiju 
nobeiguma darbu titullapā bez vadītāja uzrāda arī konsultantu (ja tāds ir), un 
recenzentu. Ir jābūt titullapā minēto personu parakstiem. 

6.3. Aiz titullapas ievietojams darba satura rādītājs (4. pielikums). Tajā uzrāda 
nodaļu, apakšnodaļu numurus, nosaukumus un lappuses. Nodaļas numurē ar 
vienu arābu ciparu, apakšnodaļas  - ar diviem, no kuriem pirmais ir nodaļas 
numurs. Apakšnodaļu tālākie iedalījumi tiek numurēti ar trim cipariem. Aiz 
kārtas cipariem liek punktus. Visiem nosaukumiem satura rādītājā obligāti 
jāsakrīt ar nosaukumiem darba tekstā un jābūt tajās lappusēs, kādas ir norādītas 
satura rādītājā. 

6.4. Kursa darbu un studiju nobeiguma darbs jāraksta pareizā literārā valsts valodā. 
Izklāstam jābūt precīzam, skaidram, loģiskam, īsam un konkrētam. 

6.5. Kursa darba un studiju nobeiguma darba melnraksts un tīrraksts jāraksta uz 
papīra lapas vienas puses. Lapām atstāj baltas malas: kreisajā pusē 35mm, labajā 
pusē 10mm, augšā un apakšā ne mazāk kā 20mm.  Datorrakstā izpildītā darbā 
burtu lielumam jābūt  - 12, šriftam - Times New Roman, atstarpēm starp rindām 
1,5. 

6.6. Darba lapas numurē augšā lapas vidū ar arābu cipariem bez punkta un bez 
defisēm, 10-13mm attālumā no teksta. Darba 1.lappuse ir tā titullapa, otra – 
satura rādītājs. Uz tām lappuses numuru neraksta, bet iekļauj kopējā lappušu 
skaitā.  

6.7. Nodaļas, secinājumus un priekšlikumus sāk jaunā lappusē, apakšnodaļas – tanī 
pašā lappusē, kurā beidzas iepriekšējais apakšnodalījums.  

6.8. Nav pieļaujama vietniekvārdu un darbības vārdu lietošana pirmajā personā. 
Piemēram, nedrīkst rakstīt “es uzskatu”, “uzskatu par pareizu”, “pēc manām 
domām”, “esmu izvēlējies tematu” u.tml. Ieteicams rakstīt  “autors uzskata”, “ 
pareizs ir uzskats, ka …”, “ pēc autora domām”, “ir izvēlēts temats”.  
Izvairoties no minētajiem un vēl citiem subjektīviem izteicieniem, vienlaikus 
jāraksta tā, lai katram lasītājam būtu skaidrs, kur doti paša autora uzskati un kur 
– kāda cita domas. 

6.9. Citātu, skaitlisko datu, formulu u.c. izmantošana no publicētiem darbiem, kā arī 
citu autoru slēdzienu un aizgūtu domu izmantošana obligāti jānorāda atsaucē. 
Citu autoru domu izmantošana bez atsaucēm uz avotu ir rupjš zinātniskā darba 
ētikas pārkāpums. Atsauces var izdarīt divējādi, bet vienā darbā var būt tikai 
viens atsauces variants. 

Pirmais variants. Tekstā kvadrātiekavās divu ar komatu atdalītu skaitļu 
veidā (piemēram, [6, 42]. Pirmais skaitlis apzīmē avota kārtas numuru 
literatūras sarakstā, otrais – lappusi, kurā atrodams ņemtais citāts, skaitlis, fakts 
u.tml.  



Otrais variants. Attiecīgās lappuses apakšā, zem svītras norādot autora 
uzvārdu un iniciāļus darba nosaukumu, izdošanas vietu, izdevniecības gadu, 
lappusi.Atsauces numurē katrā lappusē atsevišķi sākot 1. 
Piemērs. Pēc būtības banku kontrolings ir par vienotu menedžmenta koncepciju, 
kas pastiprināti orientēts uz ienesuma gūšanu.1  

Par nepublicēto materiālu avotiem atsauces dodamas gadījumos, ja 
materiāli ņemti no vairākiem avotiem. Ja dati ņemti no viena avota, to uzrāda 
ievada beigās. Ja darbs satur autora aprēķinus, atsaucēs minami aprēķinu izejas 
datu avoti. 

6.10. Pārskatāmības labad darbā izmantoto skaitlisko informāciju ieteicams izvietot 
tabulās. Darba ilustrēšanai izmantojamas shēmas, diagrammas, grafiki. Tomēr 
darbs nav jāpārblīvē ar skaitlisko materiālu un attēliem. Nevajadzīgi skaitļi 
apgrūtina darba lasīšanu un izpratni. Skaitlisko materiālu, uz kura pamata ir 
veikti aprēķini, jāievieto pielikumā. Skaitlisko materiālu, kas izvietots tabulās 
vai attēlots grafiski obligāti darbā ir jāanalizē. 

6.11. Katrai tabulai jābūt kārtas numuram nodaļas ietvaros. Tabulas numurē ar arābu 
cipariem virs tabulas, labajā pusē. Piemēram: 3.7. tabula. Pirmais cipars nozīmē 
nodaļas numuru, bet otrais – tabulas kārtas numuru trešajā nodaļā. Attēlus 
numurē zem tiem. 

6.12. Katrai tabulai, grafikam vai attēlam jādod nosaukums (virsraksts). Tabulas 
nosaukums jāraksta virs tabulas zem numura. Savukārt attēla nosaukumu raksta 
zem tā. Nosaukumiem vienlaikus jāatbild uz trim jautājumiem: kas? (kas 
parādīts tabulā vai attēlā) kur? (kur sastopami uzrādītie skaitļi vai attēlā parādītā 
norise) un kad? (laika periodu, kad atspoguļoti parādītie dati vai fakti). 

6.13. Tabulas saturu sadala ailēs, kurām dod nosaukumus. Nosaukumus raksta ar lielo 
burtu, apakšnosaukumus, ja tie sastāda ailes nosaukumu – ar mazo burtu. 
Patstāvīgu apakšnosaukumu raksta ar lielo burtu. 
Piemēram: 

2.3. tabula 
Latvijas Bankas aktīvi 1998.gada pirmajā ceturksnī2 

 
         (perioda beigās; milj. latu) 

 
Kredīti  

Mēneši Tīrie 
ārējie 
aktīvi bankām Pārējiem valdībai 

Pārējie 
aktīvi 

Kopā 

1 2 3 4 5 6 7 
Janvāris 439,0 16,3 0 40,3 13,5 509,0 
Februāris 446,2 12,2 0 34,0 13,4 505,8 
Marts 464,0 10,3 0 37,6 12,9 524,8 

 
… 
 
6.14. Tabulas jāizvieto darbā tūlīt pēc pirmās norādes tekstā uz to. Turklāt jācenšas 

tabulas izvietot tā, lai tās būtu ērti pārskatāmas un lasāmas teksta lasīšanas 
virzienā vai arī, pagriežot darbu par 90° pulksteņa rādītāja virzienā. 

                                                           
1 Šīrenbeks H.Modernais banku kontrolings. – R.: Zinātne, 1998. – 10.lpp. 
2 1Latvijas Banka. Monetārais apskats. – R.: Latvijas Banka, 2 • 1998., 52.lpp. 



 Tabulā ieteicams izvairīties no lieliem skaitļiem. Lietderīgi lietot palielinātas 
mērvienības. Ja kādas tabulas pozīcijai nav atrodami vajadzīgie dati, to vietā 
raksta “ …”, ja attiecīgo datu vispār nav, tad “-”.   

6.15. Darbā ievietotās formulas numurē ar arābu cipariem nodaļas robežās. Pirmais 
cipars apzīmē nodaļas numuru, otrais – formulas kārtas numuru nodaļas 
ietvaros. Numuru raksta lappuses labajā pusē tajā rindā, kurā dota formula. Aiz 
formulas liekams komats, aiz kura zem formulas raksta vārdu “kur” un rindu 
zemāk formulās doto simbolu paskaidrojums tādā secībā, kādā tie doti formulā. 
Katra simbola paskaidrojumu raksta savā rindā.    

Ja formula aizgūta no kāda avota, tad ir nepieciešams dot atsauci uz to. 
Formulām, kuras ir atvasinājis vai sastādījis pats autors, atsauci nedod. 

6.16. Izstrādājot kursa darbu un studiju nobeiguma darbu, jāievēro valodas, stila un 
interpunkcijas likumības.  

6.17. Kursa darbus iesniedz iešūtus ātršuvēja vākos. Uz vāka jābūt darba titullapai. 
Tādu pašu titullapu iešuj ātršuvējā. Kursa darbu students paraksta aiz 
secinājumiem un priekšlikumiem. 

6.18. Studiju nobeiguma darbu iesniedz iesietu cietos vākos ar iespiestu uz vāka 
atbilstoši saturam “Bakalaura darbs”, “Maģistra darbs” vai “Diplomdarbs”. 
Autors darbu pārraksta uz titullapas. 

 
 

7. Kursa darbu un studiju nobeiguma darbu recenzēšana un 
aizstāvēšana 

 
7.1. Nedēļas laikā pēc kursa darba tīrraksta iesniegšanas tā zinātniskais vadītājs 

izskata darbu un titullapas otrā pusē uzraksta savas piezīmes un jautājumus. Ja 
darbs atbilst prasībām vadītājs akceptē to aizstāvēšanai. Ar vadītāja piezīmēm 
un jautājumiem students iepazīstas pirms kursa darba aizstāvēšanas. Kursa darba 
aizstāvēšanas vietu un laiku nosaka kursa darbu aizstāvēšanas komisija. 

7.2. Kursa darba aizstāvēšanas gaitā komisija galveno uzmanību pievērš darba 
trūkumiem, noklausās autora atbildes uz jautājumiem un izvirza 
papildjautājumus par strīdīgajām problēmām, pārliecinās par darba izpildes 
patstāvīgumu, cik dziļi un plaši autors pārzina risināto problēmu, literatūru un 
avotus, vai ir ievēroti šie Norādījumi. Uz komisijas izvirzītajiem jautājumiem 
darba autoram jādod konkrētas un pilnīgas atbildes. 

7.3. Kursa darba novērtēšanā ņem vērā tā saturu un noformējumu, autora spējas 
atbildēt uz jautājumiem un aizstāvēt savus uzskatus. Kursa darba novērtējumu 
ieraksta pārbaudījuma lapā, studiju grāmatiņā, kā arī titullapā. 

7.4. Pilnīgi neizstrādāts, prasībām neatbilstošs darbs netiek pielaists aizstāvēšanai. Ja 
autors nav sagatavojies sava darba aizstāvēšanai (nedod pareizas atbildes uz 
jautājumiem u.tml.) darbs netiek novērtēts, un tas ir jāaizstāv atkārtoti. 

7.5. Studiju nobeiguma darbu pilnīgi noformētu un iesietu students noteiktajā 
termiņā iesniedz zinātniskajam vadītājam. Zinātniskais vadītājs pārbauda vai 
students ir ievērojis darba gaitā izteiktos aizrādījumus un vai ir noformējis darbu 
atbilstoši šiem Metodiskajiem norādījumiem.Ja tas atbilst prasībām, vadītājs 
parakstās uz titullapas un students darbu iesniedz reģistrēšanai Institūtā. 

7.6. Studiju nobeiguma darbu, atļautu aizstāvēšanai, nodod iepriekš apstiprinātam 
recenzentam. Recenzentu sarakstu apstiprina ar Institūta direktora rīkojumu. Par 
recenzentu var būt darba tematu labi pārzinošs docētājs, bankā, finansu iestādē 
vai uzņēmumā strādājošs augsti kvalificēts speciālists ar augstāko izglītību. 



7.7. Studiju nobeiguma darbu iesniedz recenzentam ne vēlāk kā 7 dienas pirms 
aizstāvēšanas. Recenzents recenzēto darbu kopā ar recenziju nodod Institūta 
studiju daļā vai pašam darba autoram ne vēlāk kā dienu pirms aizstāvēšanas. 
Recenzentam ir tiesības uzaicināt studentu skaidrojumu sniegšanai par savu 
darbu. 

7.8. Recenzentam: 
• Jādod darba vispārējs novērtējums, atbildot uz jautājumiem: 
- vai temata aktualitāte ir pamatota darbā, 
- vai darba apjoms atbilst prasībām, 
- vai mērķis atbilst tēmatam, 
- vai uzdevumi atbilst mērķim, 
- vai saturs atbilst tēmatam,mērķim un uzdevumiem, 
- vai pētīšanas metodes atbilst mērķim, 
- vai darba mērķis sasniegts. 
Apkopojot atbildes uz minētiem jautājumiem, recenzentam jākonstatē vai darbs 
pielaižams aizstāvēšanai vai nav pielaižams aizstāvēšanai. 
• Ja darbs pēc recenzenta domām ir pielaižams aizstāvēšanai, tad 
- tēžu formā jāraksturo  pozitīvais darbā , akcentējot autora radošo domu, 
- jānorāda uz pieļautiem trūkumiem jaunākās speciālās literatūras 

izmantošanā, uz teorētiskām kļūdām un nepilnībām, uz kļūdām un 
nepilnībām skaitliskajā informācijā un tās apstrādē, uz secinājumu un 
priekšlikumu pamatotību un konkrētumu. 

- jānovērtē darba noformējums.  
Recenzents paraksta darbu uz titullapas. Uzrakstītais vērtējums (10 baļļu 
sistēmā) recenzentam obligāti jāieliek slēgtā aploksnē un jāpievieno recenzijai. 
Pretējā gadījumā studiju nobeiguma darbs netiks pielaists pie aizstāvēšanas.  
• Ja vērtējums ir negatīvs, Institūta direktors nodod darbu papildu 

recenzēšanai citam speciālistam attiecīgajā pētījumu virzienā. Pēc tam darbu 
nodod aizstāvēšanai. Pēc autora vēlēšanās darbu ar negatīvu recenziju var 
nodot pārbaudījumu komisijā aizstāvēšanai arī bez papildu recenzēšanas.  

7.9. Studiju nobeiguma darbu aizstāv pārbaudījuma komisijas atklātā sēdē, kurā ir 
uzaicināti piedalīties zinātniskie vadītāji un recenzenti. Darbu aizstāvēšanai tiek 
izveidotas vairākas komisijas. Darbu aizstāv komisijā, kuras sastāvā nav iekļauts 
attiecīgā darba vadītājs. Ja objektīvu iemeslu dēļ darbs jāaizstāv komisijā, kurā 
ir darba vadītājs, viņš neuzdod jautājumus darba autoram un nepiedalās darba 
vērtēšanā.   

7.10. Aizstāvēšanas kārtību nosaka pārbaudījuma komisija. Darba aizstāvēšana sākas 
ar autora ziņojumu (7-8 min.), kurā jāpamato temata aktualitāte, jāformulē darba 
mērķis, jāpamato uzbūve, ļoti īsi jāraksturo saturs un jāmin galvenie secinājumi 
un priekšlikumi, sevišķi jāizceļ paša veikums un jaunrade. Uzstāšanās laikā 
jāizmanto sagatavoti grafiskie attēli. Gatavojoties aizstāvēšanai, ieteicams 
sastādīt uzstāšanās konspektu un vairākas reizes izlasīt to.   

7.11. Pēc studenta ziņojuma pārbaudes komisijas locekļi un klātesošie var uzdot 
jautājumus par darba tematu. Uz uzdotajiem jautājumiem students sniedz īsas, 
precīzas un izsmeļošas atbildes tūlīt pēc visu jautājumu noklausīšanās vai arī 
savā nobeiguma runā. Atbildes uz jautājumu lielā mērā ietekmē studiju 
nobeiguma darba novērtējumu.  

7.12. Studiju nobeiguma darba apspriešana sākas ar recenzenta uzstāšanos. 
Recenzents klātesošos iepazīstina ar savu rakstveida recenziju. Apspriešanā 



piedalās visa komisija. Apspriešanas gaitā var rasties papildjautājumi, kurus 
studentiem uzdod mutiski. 

7.13. Aizstāvēšanas noslēgumā vārdu dod darba autoram. Viņam jāatbild uz 
recenzenta piezīmēm un jautājumiem, jāaizstāv savi darbā izdarītie secinājumi 
un priekšlikumi. Autoram ir tiesības izteikt savas domas par recenziju, 
nepiekrist recenzentam, argumentējot savu viedokli. 

7.14. Pēc visu studiju nobeiguma darbu apspriešanas slēgtā pārbaudījuma komisijas 
sēdē notiek darbu novērtēšana. Darba vērtēšanā ar vienādām balsstiesībām 
piedalās recenzents un pārbaudījuma komisijas locekļi. Studiju nobeiguma darba 
vērtēšanā ņem vērā tikai darba saturu, noformējumu un aizstāvēšanu. Vērtējums 
netiek saistīts ar autora sekmēm studiju laikā. 

7.15. Lēmumu par studiju nobeiguma darba novērtējumu pārbaudes komisija pieņem 
ar balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja klātesošo pārbaudes komisijas locekļu 
balsis sadalās vienādi, izšķirošā balss ir komisijas priekšsēdētājam. 
Pārbaudījuma komisijas lēmumu ieraksta protokolā, studiju grāmatiņā un studiju 
nobeiguma darba pēdējā lappusē. 

7.16. Studentam, kas aizstāvēšanā saņēmis neapmierinošu vērtējumu, ir tiesības darbu 
aizstāvēt nākamajā gadā. Pārbaudījuma komisija lemj par to, vai students var 
aizstāvēt to pašu darbu, attiecīgi to pārstrādājot, vai arī darbs jāizstrādā par citu 
tematu. 



 
1.pielikums 

 
 
 

LU Ekonomikas un vadības fakultātes  
Finanšu institūta direktoram 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

_____________________________ 
(bakalaura, maģistra, profesionālo) 

studiju programmas  
 

____________________________ 
(studenta)   

 
 
 
 

iesniegums. 
 
 
 

 Lūdzu apstiprināt bakalaura, maģistra darba, diplomdarba tematu (vajadzīgo 
pasvītrot)  
 
_____________________________________________________________________ 
 
un apstiprināt zinātnisko vadītāju.  

 
  

 Temata aktualitāte 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 



  
Darbā tiks risināta problēma  (analizēts objekts)   

 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

Pētīšanas datu bāze  
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

 
Darbā tiks lietotas pētīšanas metodes 

 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
___________________      _________________ 

(Datums)       (Paraksts) 
 
 
 
 
Apstiprinu tematu un zinātnisko vadītāju 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

________________ Finanšu institūta direktors 



 
 
 
 

2.pielikums 
 
 
 

Latvijas Universitāte 
 Ekonomikas un vadības fakultāte  

Finanšu institūts 
 
 

Kursa darbs 
 
 

studiju kursā Monetārā un banku ekonomika 
 
 

Naudas pieprasījuma problēmas Latvijā  
(kursa darba temats) 

 
 
 
 

Ekonomikas bakalaura 
studiju programmas 

otrā studiju gada 
students (-e) 

 
_________________ 

studenta apliecības Nr.  
 

___________________________________ 
vārds, uzvārds 

       
___________________ 

paraksts 
 
 
 
 

Zinātniskais vadītājs __________________________________________________ 
                                (zinātniskais grāds, akadēmiskais nosaukums, vārds, uzvārds) 
 

 
 

 
Rīga 200__ 



 
3.pielikums 

 
 

Latvijas Universitāte 
 Ekonomikas un vadības fakultāte  

Finanšu institūts 
 
 
 
 

Bakalaura darbs 
 
 

Nosaukums 
 

 
Autors_____________     _________________ 
                  (paraksts)    
 
 

    _______________________________________ 
(Studiju programma) 

 
students (-e) _________________ 

 
_______________________________________ 

(vārds uzvārds) 
____________________________ 

(studenta apliecības Nr.) 
 
 

Zinātniskais vadītājs ___________________________________________________ 
(paraksts) (zinātniskais grāds, 
                                         akadēmiskais nosaukums) 
 

   _____________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 
Recenzents___________________________________________________________                                

                               (paraksts)                        (zinātniskais grāds, 
                                                                                     akadēmiskais nosaukums) 
 

  ____________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 
 

Rīga 200__ 



 
4.pielikums 

 
 

Saturs  
 
 

lpp. 
Anotācijas____________________________________________________________ 
 
Ievads  _______________________________________________________________ 
 
1. _________________________________________________________ 

 
1.1. _________________________________________________________ 
 
1.2. _________________________________________________________ 

 
2. _________________________________________________________ 
 

2.1. _________________________________________________________ 
 

2.2. _________________________________________________________ 
 

2.3. _________________________________________________________ 
 
3. _________________________________________________________ 
 

3.1. _________________________________________________________ 
 

3.2. _________________________________________________________ 
 

3.2.1_____________________________________________________ 
 
3.2.2. ___________________________________________________ 

 
Secinājumi un priekšlikumi _____________________________________________ 
 
Izmantotās literatūras un avotu saraksts __________________________________ 
 
Galvojums1___________________________________________________________ 
 
Pielikumi ____________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

                                                           
1 Tikai studiju nobeiguma darbam. 



5.pielikums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Galvojums 
 
 
 
 

Ar šo es galvoju, ka bakalaura (maģistra, diplom-) darbs ir 
izpildīts patstāvīgi, bez citu palīdzības, no svešiem avotiem ņemtie 
dati un definējumi ir uzrādīti darbā. Šis darbs nekādā veidā nekad 
nav iesniegts nevienai citai pārbaudījuma komisijai un nekur nav 
publicēts.   

 
 
 
 
 

______________ 
(paraksts) 

 
 

 
200__ gada _______________     
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bakalaura (maģistra, diplom- ) darbs ir aizstāvēts 
Ekonomikas bakalaura (maģistra, diplomdarba) pārbaudījuma 
komisijas sēdē 200__ gada ________________ un novērtēts ar 
atzīmi _____________________________. 
Protokola Nr. _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakalaura (maģistra,diplomdarba) pārbaudījuma  
komisijas priekšsēdētājs   
 
 ____________________ 
  (paraksts) 

  
 



7.pielikums 
LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
FINANŠU INSTITŪTS 

_____________________________programmas studenta 
______________________________________________ 

                                                                              (vārds, uzvārds) 
 

___________________darba recenzija 
 

1. Darba temats 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2. Darba vispārējs raksturojums: 

-      temata aktualitāte darbā pamatota              jā                daļēji               nē                

-      darba apjoms atbilst prasībām                    jā                                        nē 

- mērķis atbilst tematam                                jā                daļēji               nē 

- uzdevumi atbilst mērķim                            jā                daļēji                nē 

- saturs atbilst tematam                                 jā                daļēji                nē 

- saturs atbilst mērķim un uzdevumiem        jā                daļēji                nē 

- darba mērķis sasniegts                                jā                daļēji                nē 

 
3. Jaunākās speciālās literatūras 
    izmantošana:                                                pietiekama        daļēja        nepietiekama  

 

4. Pozitīvais darbā (pateikt tēžu formā, akcentējot autora radošo domu) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
5. Darbā konstatētās kļūdas un nepilnības 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
6. Secinājumu un priekšlikumu pamatotība, konkrētums, adresāts 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
7. Darba noformējums: 

- ievads atbilst metodiskiem norādījumiem       jā                  daļēji                  nē  
 
- atsauču izmantošana un noformējums 
 atbilst metodiskiem norādījumiem                  jā                 daļēji                   nē    
 

- tabulu, attēlu un formulu noformējums  
atbilst metodiskiem norādījumiem                   jā                 daļēji                   nē 
 

- literatūras un avotu saraksta noformējums 
 atbilst metodiskiem norādījumiem                  jā                 daļēji                   nē                                   

- darbā sastopamas valodas kļūdas                     nē                nedaudz             daudz  
 

8. Radošās diskusijas jautājumi : 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
200__.gada _______________________ 
 
Recenzents____________________________________________________________ 
                        (vārds, uzvārds, zinātniskais grāds un akadēmiskais nosaukums) 
_____________________________________________________________________       
                               ( darba vieta, ieņemamais amats) 
 
Paraksts _____________________________  
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1. Vispārīgie noteikumi  

 Šie noteikumi izstrādāti saskaĦā ar „Nolikumu par noslēguma pārbaudījumiem LU” 

(28.04.2003. LU Senāta lēmums Nr. 162). Tie nosaka vienotas prasības noslēguma darbu 

izstrādei un noformēšanai, kā arī reglamentē noslēguma darbu aizstāvēšanas kārtību LU.  

2. Noslēguma darbu struktūra 

2.1. Noslēguma darbā norādītajā secībā ir jāietver šādas daĜas: 

2.2. titullapa; 

2.3. anotācija, atslēgvārdi; 

2.4. satura rādītājs; 

2.5. apzīmējumu saraksts1; 

2.6. ievads; 

2.7. nodaĜas ar apakšnodaĜām; 

2.8. rezultāti un diskusija2; 

2.9. secinājumi; 

2.10. pateicības3; 

2.11. izmantotā literatūra un avoti; 

2.12. pielikumi4; 

2.13. dokumentārā lapa. 

Noslēguma darba un tā atsevišėu daĜu apjomu nosaka fakultāte. 

3. Noslēguma darbu saturs 

3.1. Titullapa (to noformē atbilstoši paraugam 1. pielikumā). 

3.2. Anotācija. 

 Anotāciju sagatavo divās valodās – latviešu un angĜu valodā. Pēc saskaĦošanas ar 

programmas direktoru var sagatavot arī papildu anotāciju kādā citā Eiropas Savienības 

oficiālajā valodā. Anotācijā izklāsta problēmas būtību, pētījuma mērėus, raksturo iegūtos 

rezultātus. Anotācijas apjoms ir noteikts līdz 850 zīmēm, ieskaitot intervālus. 

3.3. Atslēgvārdi. 

 Atslēgvārdiem jāraksturo darba temats, rezultāti un izmantotās metodes. Atslēgvārdu 

skaits var būt no 3 līdz 7. To uzskaitījumu ievieto aiz darba anotācijas. 

                                                 
1 Ja tas darbam nepieciešams. 
2 To nepieciešamību nosaka fakultāte. 
3 Pēc autora izvēles. 
4 Ja tie darbam nepieciešami. 



 

3.4. Satura rādītājs. 

 Satura rādītājā iekĜauj visu nodaĜu un apakšnodaĜu virsrakstus to numerācijas secībā un 

norāda atbilstošās lappuses numuru. Lappuses numurē ar arābu cipariem. 

 Satura rādītājā vispirms iekĜauj apzīmējumu sarakstu, bet, ja tāda nav, – ievadu. Satura 

rādītāja nobeigumā norāda izmantotās literatūras un avotu sarakstu. Pielikumus numurē 

atsevišėi ar arābu cipariem. Satura rādītāja noformēšanas paraugs ievietots 2. pielikumā. 

3.5. Apzīmējumu saraksts. 

 Ja darbā izmantoti daudzi saīsinājumi vai nosacītie apzīmējumi, tos noformē uz 

atsevišėas lapas.  

3.6. Ievads. 

Ievadā pamato temata izvēli un aktualitāti, kā arī apraksta: 

3.6.1. pētāmās problēmas vai izvirzītās hipotēzes; 

3.6.2. darba mērėi un uzdevumus; 

3.6.3. izmantotās metodes; 

3.6.4. faktoloăiskā materiāla avotus; 

3.6.5. darba struktūru. 

3.7. NodaĜas ar apakšnodaĜām. 

 NodaĜas ar apakšnodaĜām veido noslēguma darba pamatdaĜu, kurā ietverta problēmas 

teorētiskā analīze un empīriskais pētījums. Katras nodaĜas nobeigumā var formulēt 

secinājumus. 

3.8. Rezultāti un diskusija. 

 Šajā nobeiguma darba daĜā parāda svarīgākos iegūtos rezultātus, salīdzina tos ar 

līdzīgiem pētījumiem, novērtē rezultātu atbilstību izvirzītajām problēmām vai hipotēzei. 

Diskusiju var veidot kā atsevišėu nodaĜu. Ja diskusija ir izdalīta atsevišėi, tad rezultātu nodaĜā 

sniedz tikai svarīgākos rezultātus, pievēršot uzmanību aktualitātei un likumsakarībām, bet 

pētījumu analīzi pārceĜ uz diskusiju nodaĜu. 

3.9. Secinājumi. 

 Salīdzinājumā ar secinājumiem katras nodaĜas nobeigumā (ja autors tos formulējis) 

noslēguma secinājumos tiek izteikts plašāks vispārinājums un ieteikts pētāmo problēmu 

risinājums. Norādīti turpmākie pētījuma virzieni. Apjomīgākos pētījumos rezultātu nodaĜu 

ieteicams strukturēt. 

3.10. Pateicības. 

 Pateicību izsaka personām, kas ir sniegušas organizatorisku un finansiālu palīdzību 

materiālu vākšanā, kā arī metodiskus ieteikumus un morālo atbalstu darba izstrādē.  



 

3.11. Izmantotā literatūra un avoti.  

 Literatūras sarakstā literatūras avotus sakārto tādā secībā, kādā uz tiem ir norādes darbā. 

Literatūras saraksta elementu pieraksti noformējami atbilstoši Latvijas standartiem 

bibliogrāfisko aprakstu veidošanai (LVS ISO 690, LVS ISO 690-2). Noslēguma darba izstrādē 

saskaĦā ar studiju programmu padomes lēmumu var izmantot arī citas starptautiski atzītas 

sistēmas (piemēram, Hārvardas sistēmu, Amerikas Moderno valodu asociācijas sistēmu, 

Amerikas Psiholoăijas asociācijas sistēmu). 

 Autora uzvārdu un iniciāĜus raksta treknrakstā (bold), aiz tā ievieto pilnu raksta 

nosaukumu, tad žurnāla nosaukumu starptautiski pieĦemta saīsinājuma formā slīprakstā (italic), 

žurnāla izdošanas gadu, sējumu, numuru un krājuma sējumu treknrakstā (bold). Piemēram, ja 

citējamais raksts ir žurnāla 3. sējuma 5. numurā, to literatūras sarakstā apzīmē ar „3.sēj., Nr. 5”. 

Beigās norāda raksta pirmo un pēdējo lappusi. 

 Norādot literatūras sarakstā publikācijas, ar kuru saturu students iepazinies, izmantojot 

kādu citu avotu (parasti referatīvu žurnālu), obligāti jābūt norādei gan uz publikācijas oriăinālu, 

gan arī uz literatūras avotu, no kura informācija iegūta. 

 Monogrāfijām (grāmatām) literatūras sarakstā jānorāda lappušu skaits (piemēram – 500 

lpp.), ja informācijas ieguvei lietota visa grāmata. Ja raksts Ħemts no zinātnisko rakstu 

krājumiem vai starptautisko konferenču referātu tēzēm, tad literatūras sarakstā norāda tās 

lappuses vai lappusi, kur attiecīgais raksts atrodams, piemēram, p. 159–164 (avotam angĜu 

valodā), S. 12–17 (avotam vācu valodā), p. 148–152 (avotam franču valodā), 25. lpp. (avotam 

latviešu valodā). 

 Minot diplomdarbu (bakalaura, maăistra darbu), jānorāda tā autors, darba nosaukums, 

mācību iestāde un fakultāte, kurā darbs izstrādāts, pilsēta un izstrādes gads, lappušu skaits.  

 Sarakstā nedrīkst norādīt avotus, uz kuriem nav atsauces darbā. Literatūras avotu 

noformēšanas paraugi sniegti 3. pielikumā. 

3.12. Pielikumi5. 

 Ja nepieciešams, dažādus palīgmateriālus var ievietot pielikumā. Tajā parasti iekĜauj 

palīgmateriālus – aprēėinu starprezultātus, ilustrācijas, anketu paraugus, kartes, aparātu un 

ierīču aprakstus u. c. 

3.13. Dokumentārā lapa (4. pielikums). 

Šajā lapā ietver: 

3.13.1. darba nosaukumu, fakultāti; 

3.13.2. autora apliecinājumu, ka darbs veikts patstāvīgi, ka darbā izmantoti tikai tajā 

norādītie informācijas avoti un ka darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai; 

                                                 
5 Prasības pielikumu noformēšanai nosaka fakultāte. 



 

3.13.3. vadītāja rekomendāciju darba aizstāvēšanai; 

3.13.4. atbildīgās personas atzīmi par darba iesniegšanu; 

3.13.5. recenzenta/u datus (vārds, uzvārds, amats, zin. grāds) 

3.13.6. darba vērtējumu. 

4. Noslēguma darbu tehniskais noformējums 

4.1. Darba valoda. 

Noslēguma darbi jāizstrādā valsts valodā saskaĦā ar latviešu valodas normām.  

Citu valodu lietošana pieĜaujama: 

4.1.1. ārvalstu studentiem; 

4.1.2. valodu un kultūras studiju programmu studentiem; 

4.1.3. citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

4.2. Teksta formāts.  

 Darbam jābūt datorsalikumā uz A4 formāta lapām, kurām apdrukāta viena lapaspuse. 

Burtu lielums ir 12 punkti, fonts – Times New Roman, nodaĜu virsrakstu burtu lielums – 14 

punkti, atstarpe starp rindām – 1,5. Jāievēro atkāpes no lapas malām: 30 mm – no kreisās puses, 

20 mm – no labās puses un 20 mm – no augšas un apakšas. 

 Jaunu rindkopu sāk ar 1 cm lielu atkāpi. Katrai nodaĜai jāsākas jaunā lappusē. Lappuse 

nedrīkst beigties ar virsrakstu. NodaĜu virsrakstus raksta ar lielajiem burtiem, bet apakšnodaĜu 

virsrakstus – ar mazajiem burtiem treknrakstā (bold). Aiz virsraksta punktu neliek. Virsraksta 

attālums no iepriekšējā un turpmākā teksta ir viena rinda. Lappuses numurē apakšā lapas vidū 

ar arābu cipariem, sākot ar lappusi, kur ir apzīmējumu saraksts. 

4.3. Citātu un atsauču noformēšana.  

 Iespējami dažādi atsauču noformēšanas veidi. 

 Ja fakultāte nav noteikusi savas prasības, ieteicams izmantot numeratīvo norāžu metodi. 

Atsauci uz izmantoto literatūru noformē, apaĜajās iekavās norādot aiz darbā minētā fakta citētā 

darba (citāti jāliek pēdiĦās) kārtas numuru izmantotās literatūras sarakstā. Piemēram, (2) vai (3, 

7, 11). Atsaucoties uz kādu noteiktu grāmatas lappusi, tā jānorāda aiz grāmatas citēšanas 

numura, piemēram: (4, 70.. lpp.).  

4.4. Tabulu un attēlu noformēšana.  

 Katrai tabulai jābūt kārtas numuram un virsrakstam. Tabulas numurē katras nodaĜas 

ietvaros slīprakstā augšējā labajā stūrī virs tabulas. Piemēram, 2.3. tabula – pirmais skaitlis ir 

nodaĜas numurs, bet otrais – tabulas kārtas numurs šajā nodaĜā. Tabulas virsrakstu izvieto virs 

tabulas ar 11 punktu burtiem treknrakstā (bold). 

 Vārds attēls (att.) ietver zīmējumus, fotogrāfijas, shēmas, diagrammas un citas darba 

ilustrācijas. Zem attēla raksta tā numuru slīprakstā, piemēram, 2.1. att., un nosaukumu ar 11 



 

punktu burtiem treknrakstā (bold). Attēla kārtas numuru veido nodaĜas numurs un attēla kārtas 

numurs. 

 Aiz tabulu un attēlu virsrakstiem punktus neliek (sk. 5. pielikumu). 

4.5. Darba iesiešana. 

 Darbs ir jāsagatavo divos datorizdrukas eksemplāros, no kuriem viens jāiesien cietos 

vākos. Teksts uz vāka jānoformē atbilstoši 6. pielikuma paraugam. 

4.6. Darba elektroniskā kopija. 

Noslēguma darba elektroniskajai kopijai jābūt PDF (Portable document format) formātā.  

5. Noslēguma darba izstrādes posmi 

5.1. Darba temata izvēle un apstiprināšana. 

 Students fakultātes noteiktajos termiĦos fakultātes dekāna pilnvarotajai personai 

iesniedz  iesniegumu, kurš saskaĦots ar potenciālo darba vadītāju un kurā norādīts darba 

temats. Darba vadītājs ar savu parakstu apliecina, ka piekrīt vadīt studenta darbu par izvēlēto 

tematu (sk. 7. pielikumu). 

 Tematu pieteikumus un darbu vadītājus apstiprina dekāna pilnvarota persona – 

akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – ne vēlāk kā 

•  10 nedēĜas pirms darba iesniegšanas termiĦa bakalaura un profesionālo studiju 

programmās, 

• 20 nedēĜas pirms darba iesniegšanas maăistra studiju programmās. 

 Ja darba temats netiek apstiprināts, struktūrvienības vadītājs sniedz studentam 

argumentētu atbildi.  

 Studentu noslēguma darba nosaukumu (latviešu un angĜu valodā), darba vadītāju un 

recenzentus apstiprina ar fakultātes dekāna norādījumu ne vēlāk kā vienu nedēĜu pirms darba 

aizstāvēšanas. 

5.2. Darba izstrāde sadarbībā ar vadītāju.  

Darbā izstrādē parasti ir šādi posmi6: 

5.2.1. koncepcijas izstrāde; 

5.2.2. plāna veidošana; 

5.2.3. melnraksta izstrāde; 

5.2.4. priekšaizstāvēšana; 

5.2.5. tīrraksta izstrāde. 

Darba izstrādes posmu gaitu nosaka fakultāte. 

5.3. Darba iesniegšana. 

                                                 
6 Fakultāte var noteikt citus darba izstrādes posmus. 



 

 Noslēguma darbus studenti sagatavo divos iesietos datorizdrukas eksemplāros un 

elektroniskas kopijas veidā. Darba elektronisko kopiju studenti augšupielādē LUIS. 

 Darba vadītājs ar savu parakstu apliecina noslēguma darba atbilstību fakultātes domes 

apstiprinātajām prasībām un rekomendē to aizstāvēšanai. Darba vadītāja parakstītus noslēguma 

darba datorizdrukas eksemplārus students iesniedz fakultātes dekāna pilnvarotajai personai 

(studiju programmas vai struktūrvienības lietvedim) dekāna noteiktajā laikā, bet ne vēlāk kā 

nedēĜu pirms darba aizstāvēšanas dienas.  

 Dekāna pilnvarotā persona pārbauda, vai darba elektroniskā kopija ir ievadīta LUIS, un 

ar savu parakstu apliecina darba saĦemšanu. 

 Pieeja aizstāvamo darbu elektroniskajām kopijām ir darba vadītājam, recenzentam un 

noslēguma pārbaudījumu komisijas locekĜiem.  

 Cietajos vākos iesietais eksemplārs pēc darba aizstāvēšanas tiek uzglabāts saskaĦā ar 

LU lietu nomenklatūru, otrs eksemplārs – atdots studentam, elektroniskā kopija tiek arhivēta 

LU noteiktajā kārtībā. Ja autori ir atĜāvuši publiskot noslēguma darbu elektronisko kopiju pilnu 

tekstu, ar to interesenti var iepazīties LU portāla Bibliotēkas sadaĜā IS ALEPH sistēmā, 

izmantojot LANET piešėirto lietotājvārdu un paroli.    

5.4. Aizstāvēšana. 

 Dekāna pilnvarotā persona nodod darbu izskatīšanai recenzentam (-iem). 

Struktūrvienības vadītājam ir jānodrošina iespēja studentiem iepazīties ar sava darba recenziju 

ne vēlāk kā vienu dienu pirms darba aizstāvēšanas. Recenzentu skaitu nosaka fakultāte. 

 Darba aizstāvēšana notiek noslēguma pārbaudījumu komisijas atklātā sēdē. 

Aizstāvēšanas procedūru reglamentē fakultāte. 

6. Noslēguma darbu vērtēšana 

 Noslēguma darbu vērtēšana notiek slēgtā noslēguma pārbaudījumu komisijas sēdē pēc 

visu sēdē paredzēto darbu noklausīšanās. Vērtējums tiek paziĦots studentiem pēc sēdes beigām. 

6.1. Vērtēšanas kritēriji. 

Noslēguma darba vērtēšanā tiek Ħemta vērā: 

6.1.1. darba kvalitāte; 

6.1.2. darba autora ziĦojums (prasme zinātniski, koncentrēti un argumentēti iepazīstināt 

ar veikto pētījumu, formulēt secinājumus, norādīt turpmākos iespējamos pētījuma virzienus); 

6.1.3. atbildes uz komisijas jautājumiem un prasme diskutēt. 

 Noslēguma darbu vērtēšanas pamatkritērijus pēc atbilstošās programmu padomes 

priekšlikuma apstiprina fakultātes dome. 

 

7. Apelācijas kārtība 



 

Students ir tiesīgs iesniegt apelāciju: 

7.1. par nepielaišanu kārtot noslēguma pārbaudījumus; 

7.2. par noslēguma pārbaudījuma norisi (tajā skaitā par noslēguma darba aizstāvēšanas un 

vērtēšanas procesu) triju darba dienu laikā pēc pārbaudījuma rezultātu paziĦošanas. 

 Apelācija jāiesniedz fakultātes apelācijas komisijas priekšsēdētājam.  

 Fakultātes apelācijas komisijas sastāvu apstiprina pirms pārbaudījumu komisijas darba 

uzsākšanas ar dekāna norādījumu. Komisijas sastāvā jābūt priekšsēdētājam un vismaz diviem 

locekĜiem. Tajā nedrīkst iekĜaut personas, kuras ir piedalījušās konkrētā noslēguma 

pārbaudījuma vērtēšanā (noslēguma pārbaudījuma komisijas locekĜi, darba vadītājs un 

recenzenti). Apelācijas komisijas funkcijas ar fakultātes domes lēmumu var deleăēt studiju 

programmu padomei. 

 Komisija izskata studenta iesniegumu triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saĦemšanas. 

Uz komisijas sēdi uzaicina apelācijas iesniedzēju un noslēguma pārbaudījuma komisijas 

priekšsēdētāju vai viĦa vietnieku. Komisijas lēmumu studentam izsniedz rakstveidā. 

 Students var iesniegt apelāciju mācību prorektoram par procedūras pārkāpumiem 

fakultātes apelācijas komisijas darbā ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc lēmuma saĦemšanas, 

pievienojot fakultātes apelācijas komisijas lēmumu. 

 Mācību prorektors izskata studenta iesniegumu piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma 

saĦemšanas un rakstiski informē studentu par pieĦemto lēmumu. Prorektora lēmums ir galīgs. 



 

                                                                                                                                     1. pielikums  
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4. pielikums 

Dokumentārās lapas paraugs 

 

 Bakalaura darbs „Sabiedrības līdzdalības iespējas publiskajā pārvaldē Latvijā” 

izstrādāts LU Sociālo zinātĦu fakultātē. 

 

 Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi, izmantoti tikai tajā norādītie 

informācijas avoti un iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai. 

 Autors:  Pēteris Cinis P.Cinis  15.06.2005. 

 

 

 

 Rekomendēju darbu aizstāvēšanai 

 Vadītāja: profesore Dr. polit. Inta KalniĦa I.KalniĦa 20.06.2005.  

 

 

Recenzents: docents Dr.polit. Jānis BērziĦš 

 

 

 Darbs iesniegts Politikas zinātnes nodaĜā 20.06.2005. 

 Metodiėe: Ineta BērziĦa I.BērziĦa 

 

 

 

 

 Darbs aizstāvēts bakalaura gala pārbaudījuma komisijas sēdē 

 30.06.2005. prot. Nr. 11, vērtējums 8 (Ĝoti labi) 

 Komisijas sekretāre: lektore Anda KociĦa  A.KociĦa 



 

5. pielikums 

Tabulas paraugs 

3.1. tabula 

Kalibrēšanas taisnes uzĦemšanas dati kopējai dzelzs jonu fotometriskai noteikšanai virszemes 

ūdeĦos ar 1,10-fenantrolīnu 

Mērkolbas 
numurs 

VFe(II), std, 
ml 

γFe(II), 
mg/l 

A 

1. 0 0 - 

2. 1,0 0,10 0,058 

3. 2,0 0,20 0,120 

4. 4,0 0,40 0,236 

5. 6,0 0,60 0,351 

6. 8,0 0,80 0,468 

7. 10,0 1,00 0,580 

 

 

Attēla paraugs 

y = 0,5833x

R
2
 = 0,9998

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

γγγγ, mg/L

A

 

3.1. att. Kalibrēšanas taisne Fe(II) jonu fotometriskai noteikšanai ar 1,10-fenantrolīnu  

 (λλλλ = 510 nm, b = 3 cm) 
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Noslēguma darba vāka paraugs 
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7. pielikums  

Studenta iesnieguma paraugs 

 

Sociālo zinātĦu fakultātes 

Politikas zinātnes nodaĜas 

vadītājam profesoram Jānim LejiĦam  

 

 

 

Politikas zinātnes bakalaura studiju programmas  

6. semestra studenta  

Pētera CiĦa, stud. apl. Nr. 00010, 

 

iesniegums 

 

 Lūdzu apstiprināt bakalaura darba tematu – „Sabiedrības līdzdalības iespējas publiskajā 

pārvaldē Latvijā”. 

 

 

Darba vadītāja: profesore Dr. polit. Inta KalniĦa.  

 

 

 

                                                                                                             

Rīgā, 02.02.2006.        P.Cinis 

 

 

SaskaĦots: I.KalniĦa 02.02.2005. 

 

 

 

Apstiprinu: NodaĜas vadītājs J.LejiĦš 10.02.2005.   

 



 

 

 

 

 

 
 

10.PIELIKUMS 

STUDIJU PROGRAMMAS SALĪDZINĀJUMS AR OTRĀ 
LĪMEĥA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS VALSTS 

STANDARTU 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Profesionālās studiju programmas “Apdrošināšana un finanses” struktūras salīdzinājums 
ar Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta prasībām 

Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standarts 

 Studiju programma 
“Apdrošināšana un finanses” 

 

III. Bakalaura programmas obligātais saturs 
6. Bakalaura programmas obligātais saturs 
nodrošina šādu profesionālo kompetenci — 
zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas 
nepieciešams profesionālās darbības veikšanai: 
6.1. nozarei atbilstošo humanitāro, sociālo, 
dabaszinātĦu, informācijas tehnoloăiju, 
vadībzinību un nozares teorētisko pamatu 
zināšanas, kā arī to piemērošanas prasmes; 
 
 
6.2. spēju stratēăiski un analītiski formulēt un 
risināt nozares problēmas; 
 
 
1.3. speciālās iemaĦas un prasmes profesijā; 

 

6.4. prasmes informācijas ieguvē, atlasē un 
apstrādē; 

 

 
6.5. zināšanas un prasmes projektu izstrādē un to 
īstenošanā; 

6.6. jaunrades, pētniecības, organizāciju un 
kvalitātes vadības prasmes; 

 
6.7. izpratni par profesionālo ētiku un nozares 
projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un 
sabiedrību; 
 
6.8. sociālās pamatprasmes (komunikatīvās 
prasmes, patstāvīga darba un komandas darba 
prasmes); 
 
 
6.9. motivāciju tālākizglītībai un sistemātiskai 
profesionālās kvalifikācijas pilnveidei. 
 

 
 

 
 

Programma paredz: nozarei atbilstošo 
humanitāro, sociālo, dabaszinātĦu kursus 20 
krp., informācijas tehnoloăiju kursi 4 krp., 
vadībzinību kursi 4 krp. un nozares teorētisko 
pamatu zināšanas kursi 44 krp. 
 
Kopumā studiju kursi 4 krp. apjomā, 
t.sk. Stratēăiskā vadība (2 krp.); Lēmumu 

pieĦemšanas un riska teorija (2 krp.);  
 
Kopumā nozares profesionālās specializācijas 
studiju kursi ir 60 krp. un profesionālā prakse 26 
krp.  
 
Programma paredz 3 studiju darbu rakstīšanu un 
aizstāvēšanu, t.sk. viens darbs ir paredzēts 
studiju kursa Finanšu ekonometrija ietvaros, 2 
prakses pārskatu sastādīšanu un aizstāvēšanu un 
bakalaura darba rakstīšanu un aizstāvēšanu. 
 
Programma paredz studiju kursu Projekta 
finansēšana (2 krp.) 
 
Studiju darbi, bakalaura darbs, studiju kursi: 
Zinātniskā darba organizācija (2 krp.) un 
Kvalitātes vadība (2 krp.). 
 
Studiju kursi: Lietišėās saskarsmes psiholoăija (2 
krp.),  
 
 
Studiju kursu apgūšanas laikā ir paredzēts pielietot 
vairākas mācību formas: grupu darbi, semināri, visi 
studiju kursi paredz studentu patstāvīgo darbu. 
 
 
Programmas apgūšana paredz iespēju turpināt 
izglītību profesionālajā vai akadēmiskajā 
maăistrantūrā. Studiju programma sastādīta tā, lai 
pēc programmas apgūšanas būtu iespēja sagatavoties 
un nokārtot eksāmenus profesionālo starptautisko 



 

sertifikātu iegūšanai (aktuāra starptautiskā sertifikāta 
pirmos divus līmeĦus (Plementary Stage, Actuarial 
Foundation Stage). Studiju programmas un 
profesionālā starptautiskā sertifikāta pirmo līmeĦu 
saturu salīdzināšanu skatīties 8.3. nodaĜā.  

7. Bakalaura programmas apjoms ir vismaz 160 
kredītpunktu. 

Programmas apjoms ir 160 kredītpunktu 

8. Bakalaura programmas obligātais saturs 
ietverts šādās studiju programmas struktūras 
pamatdaĜās: 
8.1. studiju kursi; 
 
 
8.2. prakse ārpus izglītības iestādes (turpmāk — 
prakse); 

8.3. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaĜa ir 
bakalaura darba vai diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrādāšana un aizstāvēšana. 

9. Bakalaura programmas obligāto saturu veido: 
9.1. vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms 
ir vismaz 20 kredītpunktu: 
 
9.1.1. humanitāro un sociālo zinātĦu teorētiskie 
kursi; 
 
 
9.1.2. kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās 
un organizatoriskās pamatiemaĦas; 

9.2. nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloăiju kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 36 kredītpunkti; 

9.3. nozares profesionālās specializācijas kursi, 
kuru apjoms ir vismaz 60 kredītpunktu; 
 
9.4. bakalaura programmas brīvās izvēles kursi, 
kuru apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti; 

9.5. prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 
kredītpunkti; 

9.6. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaĜa ir 
bakalaura darba vai diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrāde un aizstāvēšana un 
kura apjoms ir vismaz 12 kredītpunktu. 
 
10. Studiju kursu izvēli bakalaura programmā, 
studiju kursu apjomu un saturu, kā arī prakses 
saturu atbilstoši iegūstamajam profesionālajam 

 
 
 
Programma paredz studiju kursu apgūšanu 118 
kredītpunktu apjomā 
 
Programma paredz 26 krp. profesionālo praksi 
apdrošināšanas kompānijās vai citās finanšu iestādēs. 
 
Programma paredz bakalaura darba izstrādi un 
aizstāvēšanu (12 krp.). 
 
 
 
Vispārizglītojošie studiju kursi sastāda 20 krp. 
t.sk.  
 
Studiju kurss Eiropas ekonomiskā integrācija (2 
krp.); Lietišėās angĜu valodas pamati (4 krp.), AngĜu 
valoda finansēs I,II ,  
 
Studiju kurss Lietišėās saskarsmes psiholoăija (2 
krp.) , Stratēăiskā vadība ( 2 krp.) 
 
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas 
tehnoloăiju kursi sastāda 36 kredītpunktu. 
 
 
Nozares profesionālās specializācijas kursi sastāda 60 
kredītpunktu. 
 
Brīvās izvēles kursi ir 6 kredītpunktu apjomā. 
 
 
Profesionālā prakse sastāda 26 kredītpunktu. 
 
 
Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaĜa ir bakalaura 
darba izstrāde un aizstāvēšana sastāda 12 
kredītpunktu. 
 
 
Studiju kursu izvēli, studiju kursu apjomu un saturu, 
kā arī prakses saturu atbilstoši iegūstamajam 
profesionālajam grādam nosaka Finansista profesijas 



 

grādam nosaka profesijas standarts. 
 
11. Studiju procesā vismaz 30 procentus no 
studiju kursu apjoma īsteno praktiski. 
 
12. Bakalaura programmas apguves laikā 
izglītojamais izstrādā un aizstāv vismaz trīs 
studiju darbus. 
 
 
 
 
 
13. Praksi īsteno saskaĦā ar prakses līgumu, kurā 
ietverti prakses mērėi, uzdevumi, prakses 
sasniegumu vērtēšanas kārtība, kā arī pušu 
pienākumi un atbildība. Prakses mērėi 
izglītojamais sasniedz, pamatojoties uz iegūtajām 
zināšanām, prasmēm, iemaĦām un iepriekšējā 
darba pieredzi. 

14. Imatrikulējot bakalaura programmā 
izglītojamos ar iepriekš iegūtu pirmā līmeĦa 
profesionālo augstāko izglītību, bakalaura 
programmas saturs un apjoms, kā arī studiju 
kursu saturs un apjoms savstarpēji jāsaskaĦo. 

 

 

 

 

15. Pēc bakalaura programmas apguves piešėir 
piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju un 
profesionālo bakalaura grādu nozarē 
(profesionālās darbības jomā). 

16. Profesionālais bakalaura grāds dod tiesības, 
izpildot uzĦemšanas prasības attiecīgajā maăistra 
programmā, turpināt izglītību akadēmiskā 
maăistra vai profesionālā maăistra studiju 
programmā. 

standarts. 
 
Studiju procesā virs 45% studiju kursu apjoma īsteno 
praktiski. 
 
Programma paredz 3 studiju darbu izstrādi un 
aizstāvēšanu. Otrajā kursā (PL) un trešajā kursā (NL) 
studiju darbs Finansēs un trešajā kursā (PL) un 
ceturtajā kursā (NL) studiju darbs Apdrošināšanas 
darbībā), kā arī studiju priekšmetā Ekonometrija ir 
paredzēts studiju darbs Matemātisko metožu 
pielietošanā finansēs. 
 
Tiek noslēgti sadarbības līgumi ar potenciālām 
prakses vietām. Prakses mērėis tiek uzskatīts par 
sasniegtu, ja students sastāda un aizstāv prakses 
pārskatu atbilstoši saskaĦotai ar prakses vietu 
programmai. 
 
 
 
Programmā var imatrikulēt studentus ar iepriekš 
iegūtu pirmā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību 
vai citās augstskolās studējošos, ja izglītojamais 
nokārto izlīdzinošus kursus. Studiju programmu 
saskaĦošanu veic programmas direktors un, ja 
uzskata, ka studiju kurss varētu būt ieskaitīts, lūdz 
attiecīgā kursa docētāju izdarīt secinājumu par  
nokārtotā studiju kursu satura atbilstību programmā 
iekĜautajam kursam un sniegt viedokli par iespājamo 
studiju  kursa pārskaitīšanu. Studiju kursu varēs 
pārskaitīt, ja iepriekš iegūtais kredītpunktu skaits nav 
mazāks par programmas „Apdrošināšana un 
finanses” paredzēto.  
 
Pēc profesionālā bakalaura programmas apguves 
piešėir piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju 
Finansists un profesionālā bakalaura grādu 
Apdrošināšanā un finansēs. 
 
Profesionālā bakalaura grāds Apdrošināšanā un 
finansēs dod tiesības, izpildot uzĦemšanas prasības 
attiecīgajā maăistra programmā, turpināt izglītību 
akadēmiskā maăistra vai profesionālā maăistra 
studiju programmā. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

11.PIELIKUMS 

STUDIJU PROGRAMMAS SALĪDZINĀJUMS AR  LATVIJAS 
UN ES STUDIJU PROGRAMMĀM 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



1. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Apdrošināšana un 
finanses” un Banku augstskolas profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas „Finanses” salīdzinājums 
 

Akreditējamās profesionālo studiju programmas “Apdrošināšana un finanses” un Banku augstskolas 
profesionālo studiju programma “Finanses”, specializācija “Finanses un bankas” salīdzinājums 

 

Profesionālo studiju programma 

 “Apdrošināšana un finanses” 

BA profesionālo studiju programma  

“Finanses”, specializācija “Finanses un 
bankas” 

Studiju kurss Krp. 

 

Studiju kurss Krp.

Vispārizglītojošie studiju kursi 

Lietišķās angļu valodas pamati  4 Lietišķā angļu/vācu valoda 4 

Matemātika ekonomistiem 4 Matemātika 6 

Zinātniskā darba organizācija 2 Pētnieciskā darba metodoloģija 1 

Lietišķās saskarsmes psiholoģija  2 Lietišķā saskarsme 2 

Eiropas ekonomiskā integrācija 2   

Angļu valoda finansēs I,II 8 

Speciālā lietojuma angļu/vācu valoda  7 Angļu valoda apdrošināšanā* 1 

(iekļauts nozares profesionālās specializācijas 
kursu grupā) 

2 

  Filozofija 2 

  Civilā un darba aizsardzība 1 

  Lietvedība 1 

  Politoloģija 2 

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi 

Mikroekonomika  4 Mikroekonomika 4 

Makroekonomika 4 Makroekonomika 4 

                                                            
1 * - izvēles daļas studiju kursi 



Uzņēmējdarbības informātika  4 Informātika  5 

Varbūtību teorija un matemātiskā Varbūtību 
teorija un matemātiskā statistika 

6 
Statistika  4 

Sociālā apdrošināšana* 2   

Finanšu sistēma 2   

Publiskās finanses 2   

Globālās finanses   2 Valūtas tirgus 2 

Apdrošināšanas teorija 2   

Lēmumu pieņemšanas un riska teorija 2   

Stratēģiskā vadība 2 Uzņēmumu vadīšana  5 

Kvalitātes vadība* 2   

Lēmumu pieņemšanas un riska teorija 2   

Investīcijas* 2   

Ievads tiesību zinībās 

 

2 
Tiesību zinības (iekļauts 
vispārizglītojošo kursu grupā) 

4 

Apdrošināšanas tiesības 2 

Finanšu sistēma 2 Finanšu sistēma 10 

  Naudas teorija un monetārā politika 1 

  Ārvalstu finanšu sistēmas 2 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 

Finanšu grāmatvedība 4 Finanšu grāmatvedība un audits 13 

Nodokļi  4 Nodokļu sistēma 5 

 Nodokļu ekonomika 1 

Finanšu ekonometrija 4 Finanšu ekonometrija 1 

Komercdarbības finanses 4 Finanšu analīze 4 

 Uzņēmumu finanses 5 

 Finanšu vadība  9 

Finanšu kompāniju vadības grāmatvedība* 2 Uzņēmumu vadības grāmatvedība 2 

Finanšu instrumentu tirgus 2   



Projektu finansēšana * 2   

Demogrāfija* 4   

Finanšu matemātika 4   

Optimizācijas teorijas ekonomikā* 2   

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbība* 2   

Pārapdrošināšana  2   

Dzīvības apdrošināšana 4   

Nedzīvības apdrošināšana I,II 6   

Apdrošināšanas grāmatvedība  4   

Ievads aktuārajā matemātikā* 4   

Finanšu pakalpojumu tirgvedība 2 Mārketings  3 

Apdrošināšanas finanses 2   

Apdrošināšanas tiesības 2   

  Banku norēķini 2 

  Banku vadīšana 3 

  Kultūras vēsture 2 

  Baltijas valstu ekonomikas vēsture 2 

  Finanšu filozofija 1 

  Svešvaloda ( otrā ) 4 

  Starptautiskās privāttiesības 1 

  Augsto tehnoloģiju komercializācija 1 

  Nekustāmā īpašuma vērtēšana 1 

  Socioloģija 1 

Studiju darbi 4 Studiju darbi 6 

Prakse  26 Prakse  26 

Bakalaura darbs 12 Bakalaura darbs 10 

  Valsts eksāmens 2 

 



Banku augstskolas studiju programmas “Finanses”, specializācija “Finanses un bankas” studiju 
plāns 

 

N. 
p. 
k. 

Studiju kursa nosaukums 

Kredītpunktu skaits 
Zināšanu pārbaudes 

forma 1. 
sem

2. 
sem

3. 
sem

4. 
sem

5. 
sem

6. 
sem

7. 
sem

8. 
sem

Kopā 

Vispārizglītojošie kursi (obligātā daļa) 

1 Lietišķā angļu/vācu valoda 2 2             4 iesk., eks. 

2 
Speciālā lietojuma angļu/vācu 
valoda  

    2 1 2 2     7 iesk., eks. 

3 Lietišķā saskarsme 1 1             2 eks. 

4 Filozofija           2     2 eks. 

5 Politoloģija             2   2 eks. 

6 Civilā un darba aizsardzība 1               1 iesk. 

7 Lietvedība 1               1 iesk. 

8 
Pētnieciskā darba 
metodoloģija 

        1       1 iesk. 

Kopā: 5 3 2 1 3 4 2 0 20   

Nozares kursi (obligātā daļa) 

9 Mikroekonomika 2 2             4 eks. 

10 Makroekonomika     2 1 1       4 eks. 

11 Mārketings  1 1 1           3 eks. 

12 Matemātika 3 3             6 iesk., eks. 

13 Statistika   2 2           4 eks. 

14 Informātika  3 2             5 iesk., eks. 

15 Uzņēmumu finanses 2 3             5 eks. 

16 Ekonometrija         2       2 eks. 

17 Ārvalstu finanšu sistēmas             2   2 iesk. 

18 
Naudas teorija un monetārā 
politika 

            1   1 iesk. 

Kopā: 11 13 5 1 3 0 3 0 36   

Nozares profesionālās specializācijas kursi (obligātā daļa)  



19 
Finanšu grāmatvedība un 
audits 

2 2 2           6 iesk., eks. 

20 Uzņēmumu vadīšana          1,5 2 1,5   5 eks. 

21 Tiesību zinības 1 1 2           4 eks. 

22 Finanšu analīze     4           4 eks. 

23 
Uzņēmumu vadības 
grāmatvedība 

        2       2 eks. 

24 Finanšu vadība          1,5 4 3,5   9 iesk., eks. 

25 Finanšu sistēma 1 1 2 1 3 2     10 iesk., eks. 

Kopā: 4 4 10 1 8 8 5 0 40   

Nozares profesionālās specializācijas kursi (obligātās izvēles daļa) Finanses un bankas  

1 Banku vadīšana             3   3 eks. 

2 Banku norēķini           2     2 eks. 

3 Finanšu grāmatvedība II          2       2 iesk., eks. 

4 Finanšu grāmatvedība III           4 1   5 eks. 

5 Nodokļu sistēma     3 1 1       5 iesk., eks. 

6 Nodokļu ekonomika         1       1 iesk. 

7 Valūtas tirgus             2   2 iesk. 

Kopā: 0 0 3 1 4 6 6 0 20   

Nozares profesionālās specializācijas kursi (obligātās izvēles daļa) Finanses un informātika  

1 
Uzņēmumu informatīvās 
sistēmas 

        2 2 2   6 iesk., eks. 

2 Algoritmi un programmēšana      3 1         4 eks. 

3 WWW tehnoloģijas             4   4 eks. 

4 
Finanšu tirgus norēķinu 
sistēmas 

          1     1 iesk. 

5 Loģistika         2       2 eks. 

6 Datorgrafikas pamati           1     1 iesk. 

7 Nodokļi un nodevas           2     2 eks. 

Kopā: 0 0 3 1 4 6 6 0 20 0 

Brīvās izvēles studiju kursi 



1 Kultūras vēsture         2       2 iesk. 

2 
Baltijas valstu ekonomikas 
vēsture 

          2     2 iesk. 

3 Finanšu filozofija             1   1 iesk. 

4 Svešvaloda ( otrā )         2 2     4 iesk., eks. 

5 Starptautiskās privāttiesības         1       1 iesk. 

6 
Augsto tehnoloģiju 
komercializācija 

            1   1 iesk. 

7 Nekustāmā īpašuma vērtēšana           1     1 iesk. 

8 Finanšu ekonometrija             1   1 iesk. 

9 Socioloģija             1   1 iesk. 

Kopā: 0 0 0 0 5 5 4 0 14 0 

            2* 2* 2*       

Studiju darbi, prakse un valsts pārbaudījums 

1 Kursa darbs - Biznesa plāns   x                 

2 Kursa darbs finansēs       x             

3 
Inovāciju projekts/Lietišķais 
pētījums 

          x         

4 Prakse        16     2 8 26   

5 
Noslēguma pārbaudījums 
finanšu vadībā, t.sk. 
bakalaura darbs 

              12 12   

    20 20 20 20 20 20 20 20 160   

 

 

 

 

 

 

 



 
2. Siti Universitātes (City University) 

studiju programma “Riska analīze un apdrošināšana” 
 (“Actuarial studies”) 

 

Akreditējamās profesionālā bakalaura studiju programmas “Apdrošināšana un finanses” salīdzinājums 
ar Siti Universitātes bakalaura studiju programmu “Risku analīze un apdrošināšana” 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

“Apdrošināšana un finanses” studiju kursi 

Siti Universitātes bakalaura studiju 
programmas “Risku analīze un apdrošināšana” 

studiju kursi 

 

Lietišķās angļu valodas pamati,  

Angļu valoda finansēs I,II,  

Angļu valoda apdrošināšanā 

French for Business I,II,III*2 

German for Business I,I,III * 

Spanish for Business I,II,III * 

Matemātika ekonomistiem  

Zinātniskā darba organizācija  

Lietišķās saskarsmes psiholoģija  

Eiropas ekonomiskā integrācija European Studies*  

European Business Seminar * 

Iternational Business Environment* 

Demogrāfija*  

Mikroekonomika   

Makroekonomika  

Publiskās finanses  

Globālās finanses    

Lēmumu pieņemšana un riska teorija  

Uzņēmējdarbības informātika   

Ievads tiesību zinībās Introduction to low Business Law* 

Apdrošināšanas tiesības  Insurance Law  

                                                            
*   -izvēles daļas studiju kursi 
 



Stratēģiskā vadība   

Finanšu grāmatvedība Introduction to Financial and Management 
Accounting  

Financial Accounting * 

Advanced Financial Accounting*  

Nodokļi  

Projektu finansēšana  

Finanšu instrumentu tirgus Secutiry Analisys 

Introduction to Financial Markets and 
Institutions I,II 

Banku darbība Bank Strategy and Management * 

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika Business statistics 

Finanšu matemātika Quantitative methods 

Optimizācijas teorijas ekonomikā* 

Ekonometrija Financial Econometrics * 

Advanced Financial Econometrics * 

Sociālā apdrošināšana*  

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbība  

Apdrošināšanas teorija  

Finanšu kompāniju vadības grāmatvedība*  

Apdrošināšanas teorija Theory of Risk and Insurance 

Lēmumu pieņemšanas un riska teorija 

Dzīvības apdrošināšana Life Insurance and Pensions  

Nedzīvības apdrošināšana I,II General Insurance and Risk Analysis 

Apdrošināšanas grāmatvedība  

Starptautiskās prasības apdrošināšanā  

Pārapdrošināšana* Risk Financing and Reinsurance  

Komercdarbības finanses Corporate Finance  

Advanced Corporate Finance * 



 Economics for finance 

Finanšu sistēma  

Apdrošināšanas finanses  

Investīcijas * Investment markets 

Finanšu pakalpojumu tirgvedība Principles of Financial Services Marketing* 

Financial Services Regulation* 

 Business Economics* 

 Foundations of Economics for Finance  

 International Business Environment* 

 Company Valuation * 

 Corporate Risk Management * 

 Decision Analysis * 

 Domestic Banking Law I,II * 

 Personal Finance * 

 Property Law * 

 Real Estate Valuation I ,II* 

 Risk Analysis and Modelling*  

 Insurance Markets and Strategy  

 Risk Management of Financial Institutions  

 Advanced Financial Economics * 

 Art and Antiques Markets* 

 Emerging Markets * 

 European Business Culture (France) * 

 European Business Culture (Germany)* 

 European Business Culture (Spain) * 

 Financial Accounting Theory  

 Forecasting I,II* 

 Real Estate Finance and Funding * 

 Operational Research * 



 Technical Analysis * 

 Topics in Money, Banking and Finance * 

Studiju darbi  

Prakse   

Bakalaura darbs Dissertation  

~10,000 words 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



Risk analysis and Insurance BSc 

BUSINESS AND MANAGEMENT 
 

UCAS Code 
N 392 
Duration 
BSc, 3 years, 4 years with professional placement or study abroad 
Nimber of Places 
15 

Programme oerview 

The City of London, where Cass Business School is located, is the leading international centre 
for insurance. 

The programme will give you a sound understanding of the concept of risk and its application to 
the business of risk analysis and insurance. It provides a good grounding for many different 
careers and is especially appropriate if you intend to work in the financial sector, for example, 
for insurance companies, Lloyd’s of London, international insurance dealers, risk managing 
firms and insurance brokers.  

Cass’s international links give the course an international dimension: languages are available as 
electives, and you may spend a year or a semester studying in Europe, the US or the Far East. 
Study abroad and business placement options deepen your understanding of the subjects taught, 
enable you to develop an international orientation, and enhance your career prospects. 

 
Professional recognition of the programme by the Chartered Insurance Institute, the Pensions 
Management Institute and the Institute of Financial Services means it provides a solid foundation 
for a professional career 

Programme content 

The first year covers fundamental disciplines needed for future studies, including economics for 
finance, financial and management accounting, quantitative methods, and an introduction to 
financial markets and institutions. One elective must be chosen from Introduction to Law or 
French, German or Spanish for Business. 

The second-year subjects cover a wider area of expertise. You apply the knowledge acquired in 
the first year to the business of risk analysis and insurance. Specialised compulsory subjects 
include life assurance and pensions, and theory of risk and insurance. Other modules include 
investment markets, security analysis, principles of finance and business statistics. Electives 
offer you the opportunity to enhance your knowledge and understanding in the area of finance, 
risk and insurance. You may also continue your language studies. 

 
In the final year, the emphasis is on managerial aspects of insurance and quantitative risk 
analysis. Compulsory subjects include general insurance and risk analysis, insurance law, 
insurance markets and strategy, risk financing and reinsurance, and asset-liability management. 
A wide choice of electives allows you to focus either on insurance or risk analysis, or to choose 



courses in the general field of finance and investment. You also complete a 10,000-word 
dissertation related to your studies  

Teaching and assessment approach 

Teaching methods include lectures, seminars and personal tutorials. You will also spend a significant 
amount of time in personal study. Assessment is by coursework and examinations, and in the final year 
you complete an individual project. The second and final years count towards the final degree 
classification in the ratio 35:65, and examinations comprise 70 per cent of the overall mark. 

 
Selection policy information 

 
The programme requires sound numerical skills. Students who do not have A-level mathematics or the 
equivalent will be able to attend extra lectures. Applicants are not always interviewed, although all 
applicants to whom an offer is made will be invited to attend an open day.  
 

Skills development information 

In addition to specific, degree-related knowledge, employers are increasingly looking for a 
number of key skills including teamworking, problem solving, communication, analytical 
thinking, presentation skills, proactive attitude and IT skills. The programme will give you the 
opportunity to develop these management competencies and technical skills, and to undertake 
optional language studies.  

Professional accreditation informatio 

The programme gives exemptions from the professional examinations of the Associateship of the 
Chartered Insurance Institute (eight exemptions – the maximum obtainable) and the Pensions 
Management Institute (three exemptions). It also gives 120 credits towards the professional examinations 
of the Institute of Financial Services, whilst selected modules give a further 120 credits.  

Course details 

Year one 

Seven modules (six core and one elective) 

Core modules 

• Foundations of Economics for Finance  
• Introduction to Financial and Management Accounting  
• Introduction to Financial Markets and Institutions I  
• Introduction to Financial Markets and Institutions II  
• Professional Skills  
• Quantitative Methods  

Electives 

Choose one from: 

• French for Business I  



• German for Business I  
• International Business Environment  
• Introduction to Law  
• Spanish for Business I  

Year two 

Ten modules (six core and four elective) 

Core modules 

• Business Statistics  
• Investment Markets  
• Life Insurance and Pensions  
• Principles of Finance  
• Security Analysis  
• Theory of Risk and Insurance  

Electives 

Choose four from: 

• Business Economics  
• Business Law  
• Company Valuation  
• Corporate Risk Management  
• Decision Analysis  
• Domestic Banking Law I  
• Domestic Banking Law II  
• European Studies  
• Financial Accounting  
• Financial Econometrics  
• French for Business II  
• German for Business II  
• Personal Finance  
• Principles of Financial Services Marketing  
• Property Law  
• Real Estate Valuation I  
• Real Estate Valuation II  
• Risk Analysis and Modelling  
• Spanish for Business II  

Year three 

Nine modules (six core and three elective) 

Core modules 

• General Insurance and Risk Analysis  
• Insurance Law  
• Insurance Markets and Strategy  
• Risk Financing and Reinsurance  
• Risk Management of Financial Institutions  
• Dissertation  



Electives 

Choose three from: 

• Advanced Corporate Finance  
• Advanced Financial Accounting  
• Advanced Financial Econometrics  
• Advanced Financial Economics  
• Art and Antiques Markets  
• Bank Strategy and Management  
• Corporate Finance  
• Emerging Markets  
• European Business Culture (France)  
• European Business Culture (Germany)  
• European Business Culture (Spain)  
• European Business Seminar  
• Financial Accounting Theory  
• Financial Services Regulation  
• Forecasting I: Business Forecasting  
• Forecasting II: Financial Forecasting  
• French for Business III  
• German for Business III  
• Operational Research  
• Real Estate Finance and Funding  
• Spanish for Business III  
• Technical Analysis  
• Topics in Money, Banking and Finance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Viļņas Universitātes (Vilnius University) studiju programma “Finanšu 
matemātika un apdrošināšanā” (“Mathematics of Finance and Insurance”)  

The aim of this programme is to confer mathematics-economics intelligence and to prepare a 
student for a work in finance or insurance sphere or to further studies for Master’s degree. 

Bachelor of statistics who graduated the study programme of Mathematics of Finance and 
Insurance, knows and understands the main methods and principles of insurance and 
mathematics of finance, has a sufficient knowledge of mathematics and knowledge economy, 
can solve problems arising in economic and social spheres: carry out statistic analysis of 
mortality, loss of working-capacity and similar data, evaluate and predict benefit of bargains, 
insurance damage and premiums; can use main statistic packages, has skills of team-work. 

In order to work as actuaries or professional specialists of financial institutions, bachelors of 
statistics who have graduated this study programme should continue studies in MSc specialising 
in the fields of Mathematics of Finance and Insurance.  

 
Bachelors of statistics who have graduated this study programme can have a job in insurance 
companies, banks and other financial institutions (pension an investment funds) or to continue 
studies in MSc of mathematics or economics, specialising in Mathematics of Finance of 
Insurance. 

Studies end up with the defending of BA thesis. 

Akreditējamās profesionālā bakalaura studiju programmas “Apdrošināšana un finanses” salīdzinājums 
ar Viļņas Universitātes studiju programmu 

 “Finanšu un apdrošināšanas matemātika” 

Profesionālo studiju programma 

 “Apdrošināšana un finanses” 

Viļņas Universitātes studiju programma 
“Finanšu un apdrošināšanas 

matemātika” 

Studiju kurss Krp. 

 

Studiju kurss Krp. 

Lietišķās angļu valodas pamati  4 Foreign language 11 

Angļu valoda finansēs I,II 8   

Angļu valoda apdrošināšanā  2   

Matemātika ekonomistiem 4 Mathemacal analysis 6 

  Algebra and geometry 9 

  Discrete mathematics 3 

  Combinatorics and graph 
theory 

2 



  Differential equations 3 

  Data structures and algarithms 3 

  Data base management 
systems 

3 

  Rondom processes 2 

Zinātniskā darba organizācija 2   

Lietišķās saskarsmes psiholoģija 2 Personality and social 
psichology*3 

3 

Eiropas ekonomiskā integrācija 2   

Demogrāfija* 4 Demographic models 2 

 Survival models 3 

Mikroekonomika  4 Microekonomics 4 

Makroekonomika 4 Macroekonomics 4 

Publiskās finanses 4 State economic policy* 2,5 

 Public economy* 2 

Globālās finanses   4 International finance 2 

Uzņēmējdarbības informātika   4 Informatics 11 

 Statistics with computer 2 

 Computationl methods* 2,5 

Ievads tiesību zinībās 

 

2 Fundamentals of low 2 

Apdrošināšanas tiesības 2 

Stratēģiskā vadība 2 Business strategic planning* 2 

Finanšu grāmatvedība 4   

Finanšu kompāniju vadības 
grāmatvedība* 

2   

Finanšu pakalpojumu tirgvedība 2   

Nodokļi  4   

Projektu finansēšana*  2   

                                                            
3 * - izvēles daļas studiju kursi 



Finanšu instrumentu tirgus 4   

Ekonometrija 4 Econometrics 4 

Finanšu matemātika 4 Financial calculations 3 

Varbūtību teorija un  matemātiskā 
statistika 

6 Probability theoru and 
mathematical statistics 

4 

Statistics 6 

  Nejaušības procesi 2 

Komercdarbības finanses 4 Cooperate finance* 2,5 

Banku darbība 4   

Optimizācijas teorijas ekonomikā* 2   

Lēmumu pieņemšana un riska teorija 2 Risk theory 3 

Sociālā apdrošināšana* 2   

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību 
darbība 

2   

Apdrošināšanas teorija 2 Insurance* 2 

Dzīvības apdrošināšana 4   

Nedzīvības apdrošināšana I,II 6   

Apdrošināšanas grāmatvedība 4   

Apdrošināšanas finanses 2   

Pārapdrošināšana  2   

Ievads aktuārajā matemātikā* 4 Actuarial mathematics 4 

Finanšu sistēma 2   

  Investment theory 3 

  Stohastic differential 
equations* 

3 

  History of civilizations 3 

  Modern Lithuanian usage 2 

  Selected topics in analysis 8 

  Introduction to philosophy 3 

  Physics* 3 



  Theory of complex variable 
functions* 

4 

  Measure theory* 3 

  Number theory* 2,5 

  Theory of stochastic process* 2 

  Stability theory* 2 

  Object oriented programming* 3 

  Computer architecture* 3,5 

  Algoritm analisys* 3 

  Operating systems* 3 

  Information systems* 3 

  Programming languages* 3 

  Visual programming* 2 

  Computer hardware* 3 

  Official statistics* 2,5 

  Mathematical methods in 
economics* 

3 

  Property evaluation* 2,5 

  Service economy* 2 

  Aesthetics* 2 

  Ethics* 2 

  Personality and social 
psichology* 

3 

  History of mathematics* 2 

  General psychology* 2 

Studiju darbi 6   

Prakse  26 Prakse 12 

Bakalaura darbs 12 Bakalaura darbs 8 

 

 



Program of studies 
FINANCIAL AND INSURANCE MATHEMATICS 

 

            I semester      II semester 

 

Title of subject 

 

Cr Estimation Title of subject 

 

Cr Estimation 

 Mathemacal analysis 4 Exam Mathemacal analysis 3 Exam 

Algebra and geometry 3 Exam Algebra  3 Exam 

Discrete mathematics 4 Exam Geometry 3 Exam 

Informatics 5 Exam Combinatorics and 
graph theory 

2 Exam 

Modern Lithuanian usage 2 Exam Informatics 6 Exam 

Foreign language 3 Exam Foreign language 3 Exam 

Total 20  Total 20  

 

III semester       IV semester 

Title of subject 

 

Cr Estimation Title of subject 

 

Cr Estimation 

Selected topics in 
analysis 

4 Exam Selected topics in 
analysis 

4 Exam 

Data structures and 
algarithms 

3 Exam Data base 
management systems 

3 Exam 

Statistics 3 Exam Probability theoru 
and mathematical 
statistics 

4 Exam 

Microekonomics 4 Exam Macroekonomics 4 Exam 

Foreign language 3 Exam Foreign language 3 Exam 

Introduction to 
philosophy 

3 Exam Free choice subject 2 Exam, 
Course test 

Total 20  Total 20  

 



V semester        VI semester 

Title of subject 

 

Cr Estimation Title of subject 

 

Cr Estimation 

Differential equations 3 Exam Econometrics 4 Exam 

Financial calculations 3 Exam Fundamentals of low 2 Exam 

Statistics 3 Exam Statistics with 
computer 

2 Exam 

International finance 2 Exam Survival models 3 Exam 

Demographic models 2 Exam Rondom processes 2 Exam 

Free choice subject 7 Exam, 
Course test 

Free choice subject 7 Exam, Course 
test 

Total 20  Total 20  

 

VII semester        VIII semester 

Title of subject 

 

Cr Estimation Title of 
subject 

 

Cr Estimation 

Risk theory 3 Exam Bachelor 
thesis 

8 Defence 

Investment theory 3 Exam Practical 
work 

12  

Actuarial mathematics 4 Exam Total 20  

History of civilizations 2 Exam 

Free choice subject 10 Exam, 
Course test 

Total 20  

 

 

 

 

 

 



Choice subjects 

 

Title of subject 

 

Cr Estimation 

Block of Mathematics  Curse test 

Physics 3 Curse test 

Differential equations 2,5 Curse test 

Stohastic differential equations 3 Curse test 

Mathematical analisys 3 Exam 

Measure theory 3 Curse test 

Number theory 2,5 Curse test 

Computationl methods 2,5 Exam 

Theory of complex variable 
functions 

4 Exam 

Theory of stochastic process 2 Curse test 

Stability theory 2 Curse test 

Block of Informatics   

Object oriented programming 3 Exam 

Computer architecture 3,5 Curse test 

Algoritm analisys 3  

Operating systems 3 Curse test 

Information systems 3 Exam 

Programming languages 3 Curse test 

Visual programming 2 Curse test 

Computer hardware 3 Curse test 

Block Economics  Exam 

State economic policy 2,5 Exam 

Insurance 2 Curse test 

Business strategic planning 2 Exam 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Official statistics 2,5 Curse test 

Cooperate finance 2,5 Exam 

Mathematical methods in 
economics 

3 Curse test 

Property evaluation 2,5 Exam 

Public economy 2 Curse test 

Service economy 2 Curse test 

Social-humanitarian block  Exam 

Aesthetics 2 Curse test 

Ethics 2 Curse test 

Personality and social 
psichology 

3 Exam 

History of mathematics 2 Curse test 



4. Sousempšenas Universitātes (University of Southampton) 
studiju programma “Aktuārā darbība” (“Actuarial studies”) 

 
Actuarial Degree Programme 
BSc Economics with Actuarial Studies LIN3 

Typical Entry Requirements 

A Levels 

• AAB (340 points), including B in maths  

Other Qualifications  

• AVCE:AAB (340 points), from double award and 1 A level or single award and 2 A levels, including 
B in maths  

• Scottish Highers: considered on individual merit  
• Irish Leaving Certificate/WB: considered on individual merit  
• IB: 33 points overall, 16 at Higher level (including maths)  
• Access/Foundation: considered on individual merit  

Professional Accreditation 

Exemptions from between 5 and 6 of Core Technical Series granted by the Institute of Actuaries 
on individual merit.  

Why Study Actuarial Studies at Southampton? 

Actuaries are the world's financial engineers and architects. Their skill is to design and maintain 
financial systems, such as life assurance companies and pension funds, so that whatever course 
future social and economic events take, the promised benefits can be paid. 

If you enjoy problem solving, like mathematics, and are curious about financial issues, you will 
enjoy actuarial studies. The degree in economics with actuarial studies is run by one of the 
leading centres for statistics in the UK. Our programmes are unique in the UK, steering a middle 
way between degrees in actuarial science and those in economics or mathematics. Actuarial 
studies may also be combined with mathematics. 

Programme Content 

Three core themes, economics, statistics and demography, are developed in the first two years of 
study.These form the basis for the actuarial studies units in the second and third years. The 
programme is completed by independent study on a topic of your choice in the final year, 
together with optional units in each year. These options allow you to study more economics, 
statistics, demography, finance or a language, so giving your degree the emphasis you want. 

Career Prospects 

We have close links with the actuarial profession and insurance industry. You will have the 
opportunity to make contact with the local actuarial profession through the Bournemouth 
Actuarial Society. 



You will be well prepared for a variety of careers in quantitative finance and have a head start if 
you enter the actuarial profession. You can expect exemptions from up to six professional 
examinations and will have a good background for the remaining examinations. You can 
realistically aim to complete these three years after graduation. Graduates in recent years have 
also begun careers in accounting, insurance, banking and teaching. 

 
Akreditējamās profesionālā bakalaura studiju programmas “Apdrošināšana un finanses” salīdzinājums 

ar Sousempšenas Universitātes bakalaura studiju programmu „Aktuārdarbība” 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas 

“Apdrošināšana un finanses” studiju kursi 

Sousempšenas Universitātes bakalaura 
studiju programmas „Aktuārdarbība” 

studiju kursi 

Lietišķās angļu valodas pamati  French, German or Spanish  

Angļu valoda finansēs I  

Angļu valoda finansēs II  

Angļu valoda apdrošināšanā   

Matemātika ekonomistiem Mathematics for Economics 

Zinātniskā darba organizācija  

Lietišķās saskarsmes psiholoģija  

Eiropas ekonomiskā integrācija  

Demogrāfija* Demography 

 Introduction to Demographic Methods 

Mikroekonomika  Principles/Foundations of Microeconomics 

Applied Microeconomics 2  

Applied Microeconomics 3  

Makroekonomika Principles of Macroeconomics 

Macroeconomic Policy 2  

Macroeconomic Policy 3  

Publiskās finanses  

Globālās finanses    

Lēmumu pieņemšanas un riska teorija  

Uzņēmējdarbības informātika    



Ievads tiesību zinībās  

Apdrošināšanas tiesības  

Stratēģiskā vadība   

Finanšu grāmatvedība Introdaction to Accounting and Financial 
Control 

Nodokļi  

Projektu finansēšana*  

Finanšu instrumentu tirgus  

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I Statistical Theory , 

Statistics for Economics Varbūtību teorija un matemātiskā statistika II 

Finanšu matemātika Mathematics of Finance 

Finanšu ekonometrija Econometrics  

Finanšu sistēma  

Optimizācijas teorijas ekonomikā*  

 Statistical Methods in Insurance 

Sociālā apdrošināšana  

Apdrošināšanas teorija  

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbība  

Komercdarbības finanses Portfolio Theory and  Corporate Finance 

Dzīvības apdrošināšana  

Nedzīvības apdrošināšana I,II  

Apdrošināšanas grāmatvedība  

Apdrošināšanas finanses  

Pārapdrošināšana  

Ievads aktuārajā matemātikā* Actuarial Mathematics and Statistics 

 Quantitative Modelling in Economics 

 

 Population history in England 

 French, German or Spanish Applied 



Economics and The British Economy 

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika  

Banku darbība International Banking 

Finanšu pakalpojumu tirgvedība  

 Two units to be chosen from a wide range 
of options in biology, geography, geology, 
law, management, modern languages, 
philosophy, politics, psychology, social 
statistics, sociology and social work.* 4 

 Three units to be chosen from courses in 
economics, other social science subjects, 
and modern languages* 

 Two units to be chosen courses in 
economics, finance and statistics* 

Studiju darbi  

Prakse   

Bakalaura darbs Supervised research project  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
4 * - izvēles daļas studiju kursi 



Studiju programmas „Aktuārdarbība” saturs 

Typical Modules 

Year 1  

Economic Analysis I; Mathematical Methods for Statistics; Introduction to Statistical 
Modelling; Economic Analysis II; Further Statistical Modelling; Introduction to 
Demographic Methods; Managerial Decisions; Introduction to Accounting and Financial 
Control; Population History of England; State, Society and Welfare in Britain 1800 to 
1945;French, German or Spanish Applied Economics and The British Economy. 

Year 2  

Applied Microeconomics; Statistical Theory; Demography; Macroeconomic Policy; 
Econometrics; Mathematics of Finance; Portfolio Theory and Corporate Finance; Population 
Analysis; International Banking; Population Processes in the Developed World; Industrial 
Economics; French, German or Spanish. 

 

Year 3 
Macroeconomic Policy; Statistical Theory; Actuarial Mathematics and Statistics; Applied 
Microeconomics; 
Econometrics; Multivariate Data Analysis; Statistical Methods in Insurance; Empirical 
Finance; Accounting and Finance for Non¬Specialists; independent supervised proj 

 
Typical degree structure 
Year 1 
 
Semester 1 
Principles/Foundations of Microeconomics 
Statistics for Economics  
 
Semester 2 
Principles of Macroeconomics 
Mathematics for Economics 
Quantitative Modelling in Economics 
Introduction to Demographic Methods 
 
Plus two units to be chosen from a wide range of options in biology, geography, geology, law, 
management, modern languages, philosophy, politics, psychology, social statistics, sociology and 
social work. 

 
Year 2 
 
Semester 1 
Applied Microeconomics 2  
Macroeconomic Policy 2  
Statistical Theory 2  
Mathematics of Finance  
Semester 2 
Econometrics 2  
 
Plus three units to be chosen from courses in economics, other social science subjects, and modern 
languages. 

 
Year 3 



 
Semester 1 
Macroeconomic Policy 3  
Actuarial Mathematics and Statistics 
Demography 
  
Semester 2 
Applied Microeconomics 3  
 
Plus two units to be chosen courses in economics, finance and statistics 
 
Plus a supervised research project on an approved topic in economics and assessed by a report 
submitted in semester 2 of year 3 (two units). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

12.PIELIKUMS 

ATSAUKSMES NO AUGSTSKOLĀM, KURAS REALIZĒ 
LĪDZĪGAS STUDIJU PROGRAMMAS 

 

 
 









 

 

 

 

 
 

13. PIELIKUMS 
ATSAUKSMES NO PROFESIONĀLAJĀM ORGANIZĀCIJĀM 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 















 

 

 

 

 
 

14.PIELIKUMS 
FINANSISTA PROFESIJAS STANDARTS 

 

http://www.aiknc.lv/standarti/finansistsPS.pdf 
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Reģistrācijas numurs   PS 0220 
 

Profesija 
 

Finansists 

Kvalifikācijas līmenis 
 

5 

Nodarbinātības apraksts Finansists strādā uzņēmumā vai 
iestādē, analizē, izvērtē kapitāla 
izlietojumu, plāno kapitāla 
palielināšanu un finansēšanas avotus, 
veic finansu plānošanu un 
prognozēšanu, sagatavo investīciju 
projektus, patstāvīgi plāno un veic 
zinātniskās pētniecības darbu finansu 
ekonomikā. 

 
 

 



Pienākumi un uzdevumi 
Pienākumi Uzdevumi 

1. Analizēt un izvērtēt kapitāla 
izmantošanu. 
 

1.1.Analizēt kapitāla sastāvu un izmaiņas, lai 
noteiktu ekonomiski pamatotu kapitāla un 
īpašuma struktūru pa veidiem, apmēriem un 
termiņiem. 

1.2.Noteikt ekonomiski izdevīgāko pašu un 
aizņemtā kapitāla attiecību. 

1.3.Noteikt pašu kapitāla atdevi, pieaugot 
aizņemtā kapitāla lielumam. 

1.4.Noteikt kopējā kapitāla atdevi un salīdzināt 
ar aizņemtā kapitāla procenta likmi. 

1.5.Noteikt kapitāla tīro vērtību. 
1.6.Noteikt kapitāla apriti, rentabilitāti. 

2. Plānot nepieciešamo kapitālu un 
finansēšanas avotus. 

 

2.1.Izvērtēt visus faktorus, no kuriem ir atkarīgs 
nepieciešamā kapitāla lielums. 

2.2.Analizēt un izvērtēt komercdarbības un 
finansiālo risku. 

2.3.Noteikt kapitāla izdevumu seguma pakāpi un 
kapitāla cenu. 

2.4.Noteikt un izvērtēt iekšējās finansēšanas 
avotus. 

2.5.Sagatavot priekšlikumus peļņas sadalei. 
2.6.Noteikt un izvērtēt ārējās finansēšanas 

avotus.  
3. Veikt finansu plānošanu. 
 

3.1.Sastādīt uzņēmuma ieņēmumu plānu. 
3.2.Sastādīt uzņēmuma maksājumu plānu. 
3.3.Sastādīt peļņas un zaudējumu aprēķinu. 
3.4.Sastādīt naudas plūsmas budžetu. 
3.5.Sastādīt finansu plānu. 
3.6.Analizēt plāna rādītājus, salīdzināt ar 

iepriekšējā gada faktiskajiem rādītājiem. 
4. Veikt finansu prognozēšanu. 
 

4.1.Saņemt un izvērtēt pārdošanas apjoma 
prognozes. 

4.2.Prognozēt mainīgās un pastāvīgās izmaksas. 
4.3.Prognozēt investīcijas. 
4.4.Prognozēt finansiālos rādītājus. 

5. Sagatavot investīciju projektus. 
 

5.1.Noteikt un izvērtēt investīciju risku. 
5.2.Aprēķināt un izvērtēt investīciju efektivitāti. 
5.3.Sagatavot materiālo, finansiālo un 

nemateriālo investīciju projektus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi 
Nepieciešamība strādāt individuāli vai grupā, pielietojot savas zināšanas un prasmes. 
Nepieciešamība vadīt nacionālas un internacionālas darbinieku grupas. 
 

Īpašās prasības uzdevumu veikšanai 
Nav 
 
Prasmes 

Kopīgās prasmes nozarē Vispārējās prasmes/ spējas Specifiskās prasmes 
profesijā 

• Izprast aktuālās ekonomikas 
un finanšu attīstības 
likumsakarības un principus. 

• Izprast tautsaimniecības un 
finanšu vidē notiekošos 
procesus un pieņemt 
lēmumus atbilstoši situācijas 
izmaiņām. 

• Lietot finanšu analīzes un 
finanšu inženierijas modernās 
kvantitatīvās metodes 
uzņēmuma vai iestādes 
efektīvas darbības 
nodrošināšanai. 

• Lietot grāmatvedības un 
bilances datus, statistisko 
informāciju. 

• Lietot finanšu likumdošanas 
un normatīvos aktus. 

• Vadīt projektus. 
• Lietot finanšu terminoloģiju 

latviešu un angļu valodā. 

• Strādāt komandā/ grupā, 
deleģēt un koordinēt 
pienākumu izpildi. 

• Efektīvi plānot un 
organizēt savu darbu. 

• Patstāvīgi apgūt jaunas 
zināšanas. 

• Analizēt, sistematizēt un 
integrēt iegūto 
informāciju. 

• Lietot modernās 
informācijas iegūšanas, 
apstrādes un 
sistematizēšanas 
tehnoloģijas. 

• Komunikēt un sadarboties 
ar dažādu struktūrvienību 
darbiniekiem, tiešo 
vadību, partneriem. 

• Rīkoties atbilstoši 
likumam un ētikas 
normām. 

• Noformēt lietišķos 
dokumentus. 

• Analizēt kapitāla atdeves 
rādītājus. 

• Prast noteikt kapitāla 
cenu, tīro vērtību, apriti, 
rentabilitāti. 

• Prast noteikt, analizēt un 
izvērtēt komercdarbības 
un finansiālo risku. 

• Prast noteikt kapitāla 
finansēšanas avotus. 

• Prast sastādīt finansu 
plānu, peļņas un 
zaudējumu aprēķinu. 

• Prast prognozēt 
finansiālās darbības 
rezultātus. 

• Prast sagatavot 
investīciju projektus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zināšanas 
Zināšanu līmenis Zināšanas priekšstats izpratne pielietošana 

Komercdarbības ekonomika un finanses 

Komercdarbības ekonomika    
Finansu grāmatvedība    
Vadības grāmatvedība    
Finansu analīze un finansu vadība    
Komercdarbības un finansu likumdošana    
Tirgvedība    
Finansu plānošana un prognozēšana    
Projektu vadība    
Teorētiskās ekonomikas un vadības zināšanas 
Mikroekonomika, makroekonomika, 
monetārā un banku ekonomika, 
publiskās finanses  

  
 

Statistika, ekonomiskā informātika, 
Finansu  informatīvās sistēmas  

   

Vispārējās zināšanas un prasmes 
Valsts valoda    
Svešvaloda    
Komunikāciju prasme    
Biznesa ētika    
Integrējošās zināšanas un prasmes 
Stratēģiskā vadīšana 
Starptautiskā finansiālās darbības vide 

 
 

 

 
Profesiju standarta izstrādes darba grupas sastāvs  
 
• Elmārs Zelgalvis, darba grupas vadītājs, Dr.habil.oec. profesors, LU Ekonomikas un vadības 

fakultātes Finansu institūta direktors; 
• Svetlana Saksonova, darba grupas sekretāre, Dr.oec., LU Ekonomikas un vadības fakultātes 

Finansu institūta lektore; 
• Ināra Driksna, darba grupas dalībniece, mg.oec., A/S “Rīgas piena kombināts” finansu 

direktore; 
• Rolands Gulbis, darba grupas dalībnieks, A/S “Latvijas balzams” finansu departamenta 

direktors; 
• Biruta Rozīte, darba grupas dalībniece, apdrošināšanas A/S “Ergo” lektore; 
• Natālija Konovalova, darba grupas dalībniece, Dr.oec., RSEBAA docente, A/S “Banka Paritāte” 

metodisko izstrādājumu daļas vadītāja; 
• Ludmila Rozgina, darba grupas dalībniece, Dr.oec., “Baltijas Starptautiskās bankas” Iekšējā 

audita dienesta vadītāja. 
 
Profesijas standarta eksperti  
 
• V.Andrējeva, LR Finanšu ministrija, valsts sekretāre; 
• L.Babre, Latvijas Komercbanku asociācija, direktore. 
 

 



 

 

 

 

 

 

15. PIELIKUMS 

DIPLOMA PIELIKUMS 

 

 

 

 

 



Nav diploma numurs













 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. PIELIKUMS 

REKLĀMAS UN INFORMATĪVIE IZDEVUMI PAR STUDIJU 

IESPĒJĀM 
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