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 6. Studiju programmas anotācija 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Finanšu 
menedžments” (kods – 42343 02) bija izveidota 1998.g., atkārtoti akreditēta saskaņā ar LR 
Augstskolu likumu (12.12.2000), Valsts otra līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
standartu (20.11.2001), profesijas Ekonomists standartu PS 0254  (20.04.2004., Nr.241)  
2004.g., 6.oktobrī, lēmums Nr. 778.  

Lai nodrošinātu otrā līmeņa augstākās izglītības profesionālās programmas „Finanšu 
menedžments” atbilstību LR MK noteikumiem Nr. 481 par otrā līmeņa profesionālās 
augstākas izglītības valsts standartu, pašreizējām darba tirgus prasībām, Latvijas universitātes 
vīzijai, misijai un stratēģiskajiem mērķiem, attīstot studiju programmu, kā arī ņemot vērā 
darba dēvēju un absolventu ieteikumus, 2009.g. programma ir pilnveidota saskaņā ar Eiropas 
Komisijas rekomendācijām, Boloņas procesa izpildes 45. panta izpratni un Standartiem un 
Vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā. 

Rezultātā studiju programma „Finanšu menedžments” ir pārveidota par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu. 

Programmas pārveidosanu noteica regulārie kontakti ar absolventiem un darba 
devējiem un to pēdējo gadu aptaujas (2007.g.-2009.g.), kā arī darba devēju profesionālajām 
apvienībām – Latvijas darba devēju konfederāciju un Latvijas komercbanku asociāciju, kas 
nodrošināja atgriezenisko saikni ar darba tirgus dalībniekiem- darba devējiem un 
diplomētiem speciālistiem. Šāda saikne ļauj dinamiski reaģēt uz izmaiņām darba tirgū, 
absolventu un darba devēju ierosinājumiem un ieteikumiem, nodrošināt pieprasīto un 
kvalificēto speciālistu sagatavošanu. 

Saskaņā ar absolventu un darba devēju ierosinājumiem, kļuva  nepieciešams precizēt 
piešķiramo kvalifikāciju, kas iepriekš bija pārāk vispārīgā – „ekonomists” un neatspoguļoja 
darbības jomu, kurai studiju programma gatavo speciālistus ekonomistus.  

Precizēta piešķirtā kvalifikācija ir „finanšu ekonomists” (kods: 2441 05), jo 
programma gatavo augsti kvalificētus finanšu ekonomistus - speciālistus ekonomistus, kuri 
specializējas finanšu vadības jautājumos- nodokļos un nodevās, finanšu attiecībās, banku un 
valūtas operācijās, banku norēķinos, finanšu analīzē, finanšu pakalpojumu mārketingā u.c., 
taču, tāpat kā jebkuri ekonomisti, viņi pielieto savas zināšanas, veidojot ekonomisko politiku, 
risina pašreizējās un nākotnes ekonomiskās problēmas, jo ekonomika un finanses ir organiski 
saistītas jomas. 

Studiju programma nodrošina profesionālo izglītību atbilstoši piektajam kvalifikācijas 
līmenim, t.i. teorētisku un praktisku sagatavošanu, kas dod iespēju veikt finanšu ekonomista 
darbus, kas saistīti ar ekonomisko un finanšu procesu un sasniegto rezultātu analīzi gan 
mikrolīmenī, gan makrolīmenī, problēmas apzināšanu, mērķu formulēšanu, to sasniegšanas 
ceļu prognozēšanu, plānošanu, īstenošanu, kā arī veikt zinātniskās pētniecības darbu 
ekonomikas un finanšu jomā.  

Programmas absolventi var ieņemt amatus valsts institūcijās (Finanšu ministrijā, 
Valsts kasē, Valsts ieņēmumu dienestā, Latvijas bankā) un iestādēs, pašvaldību institūcijās, 
komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē (uzņēmumos, komercbankās, 
apdrošināšanās kompānijās, pensiju, ieguldījumu fondos),  nevalstiskajās, starptautiskajās 
organizācijās.  
  Programma ir izveidota tā, lai līdz ar pieprasījuma rašanos darba tirgū pēc papildus 
finanšu ekonomista darba uzdevumiem, to varētu papildināt ar attiecīgajiem profesionālās 
specializācijas studiju kursiem. 

Programmas izpildīšana dod tiesības turpināt studijas vadības zinātnes vai 
ekonomikas akadēmiskā vai profesionālajā maģistrantūrā. 
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Pēc 2009./2010. ak. g. absolventu aptaujas rezultātiem programmu kopumā pozitīvi 
novērtēja 97% absolventu, īpaši atzīmējot, ka programma sastādīta augsta līmenī, labi 
adoptēta mūsdienas darba tirgus prasībām, kā arī programmas realizēšanā ir iesaistīti 
atsaucīgi un kompetenti pasniedzēji, ērts studiju grafiks, studijas sniedz noderīgas, aktuālas 
un praktiskas zināšanas. 

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

Studiju programma paredzēta četriem (pilna laika klātienes studentiem) un četriem ar pusi 
(nepilna laika klātienes studentiem) studiju gadiem.  

 
Studiju programmas Finanšu menedžments kopējais apjoms 160 kredītpunktu.  
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7. Programmas vispārējais raksturojums 

7.1. Studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti  

Profesionālās augstākas izglītības bakalaura studiju programmas „Finanšu 
menedžments” mērķis ir sagatavot darbam valsts institūcijās un iestādēs, pašvaldību 
institūcijās, komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē, nevalstiskajās, 
starptautiskajās organizācijās augsti kvalificētus finanšu ekonomistus, nodrošināt ekonomikas 
un finanšu vadības zinību teorētisko pamatu un finanšu ekonomista darbam nepieciešamo 
teorētisko un praktisko zināšanu prasmju un iemaņu apgūšanu.  

 
Studējošie saņem otrā līmeņa profesionālās izglītības diplomu par profesionālo 

bakalaura grādu finanšu vadīšanā un iegūst kvalifikāciju „finanšu ekonomists”, kas atbilst 
piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim, Profesiju standartam PS 0254 „Ekonomists” 
un Valsts standartam. 

  
Minētā mērķa sasniegšanai programmai ir izvirzīti šādi uzdevumi: 

 sagatavot Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū konkurētspējīgus, augsti 
kvalificētus finanšu ekonomistus; 

 nodrošināt studiju procesa satura elastīgu pieeju attiecībā uz mainīgu 
ekonomisko problēmu risināšanas nepieciešamību; 

 veicināt studentu ekonomisko un radošu domāšanu, atbalstīt centienus 
patstāvīgai zināšanu paplašināšanai un praktisko iemaņu nostiprināšanai. 

 nodrošināt vispārizglītojošo studiju kursu apgūšanu. Tas nodrošina 
akadēmiskās izglītības iegūšanu, sniedz vispārizglītojošas teorētiskas un 
metodoloģiskas zināšanas, paredz veidot ekonomikas izziņas prasmes, māca 
pašizglītoties studiju procesā, kā arī attīsta sociālās, komunikatīvās un 
organizatoriskās pamatiemaņas;  

  nodrošināt nozares teorētiskos studiju kursu apgūšanu. Tas nodrošina iespēju 
apgūt ekonomikas cēloņsakarības makro un   mikro līmenī, naudas, kredīta, 
finanšu jēdzienus un teorētiskos pamatus, personāla vadību, stratēģisko 
vadīšanu;  

 nodrošināt pētnieciskā darba iemaņu apgūšanu, patstāvīgas ekonomiskās 
domāšanas attīstīšanu; 

 nodrošināt nozares profesionālās specializācijas kursu apgūšanu Tas 
nodrošina valsts institūcijās un tautsaimniecības nozarēs strādājošam finanšu 
ekonomistam nepieciešamo specifisko zināšanu un prasmju kopumu;  

 piedāvāt iespēju apgūt prasmi studiju laikā iegūtās zināšanas pielietot 
praktiskajā darbā un turpināt mūžizglītību pēc studiju pabeigšanas. To panāk, 
profesionālo studiju laika lielāko daļu (apmēram 2/3) veltot praktiskajām 
nodarbībām;  

 
Studiju programmas rezultāti: 
Apgūstot programmu, studenti iegūst finanšu ekonomista profesijai nepieciešamās: 

 zināšanas: spēs demonstrēt finanšu ekonomista profesijai raksturīgās zināšanas un šo 
zināšanu kritisku izpratni, ekonomikas un finanšu likumsakarību izpratni;  

 prasmes: izmantot ekonomikas un finanšu teorijas atzinumus konkrētu faktu 
vērtēšanā un analīzē, izvērtēt un salīdzināt ekonomiskās un finanšu darbības 
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alternatīvas, novērtēt to iespējamās sekas, novērtēt uzņēmējdarbības vidi un tās 
iespējamās izmaiņas, formulēt problēmas, dot uzdevuma nostādni;  

 intelektuālās, akadēmiskās un praktiskās kompetences: 
 intelektuālās kompetences: izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, 

risināt profesionālus jautājumus un problēmas, turpināt savu tālāko izglītību un 
profesionālās kvalifikācijas pilnveidi; 

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

 praktiskās kompetences: pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaņas finanšu problēmu risināšanā, risku pārvaldībā, pieņemt un pamatot 
lēmumus profesionālās kompetences jomā, strādāt patstāvīgi un komandā, 
izstrādāt un īstenot projektus. 

 
Studentu iespējas studiju laikā: 

 apgūt prakses programmu ne tikai Latvijas, bet arī citu ES valstu finanšu institūcijās 
un uzņēmumos; 

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

 piedalīties starptautiskajās zinātniskās konferencēs un starptautiskajos projektos. 
 
Iespējas pēc studijām 

Absolventi var strādāt par ekonomistiem, finanšu ekonomistiem, finanšu menedžeriem, 
grāmatvežiem, banku, uzņēmējdarbības un publiskajā sektorā, kā arī var turpināt studijas 
maģistrantūrā.  

 
Programmas izpildīšana dod tiesības turpināt studijas Ekonomikas vai Vadības 

zinātnes maģistrantūrā. 
 

7.2. Studiju programmas praktiskais novērtējums no Latvijas valsts interešu 
viedokļa 

 
7.2.1. Programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam- darba un izglītības tirgus 
novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību programmas absolventiem, darba 
devēju aptaujas rezultāti 

 
Darba tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību programmas absolventiem 
 

Saskaņā ar makroekonomiskajiem rādītājiem 2009.gada 2.oktobrī (FM mājas lapa 
http://www.fm.gov.lv/?lat/makroekonomika- aktualizēts 01.2010.g.) iedzīvotāju 
nodarbinātībai periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam ir tendence samazināties vēl nākamos 
divus gadus, bet jau 2012.gadā tiek prognozēts nodarbināto iedzīvotāju skaita pieaugums 
(skat.1.tab.). 

1.tabula 
Makroekonomiskie rādītāji Latvijā (2009.-2012.g.) 

Rādītāji 2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads 
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Nodarbinātība,  
tūkst. iedz.  

997.0 941.6 940.0 950.4 

pieaugums, % -11,3 -5.6 -0.2 1.1 
Darba meklētāju 
īpatsvars, % no 
ekonomiski aktīvajiem 
iedzīvotājiem 

 
16.9 

 
20.0 

 
18.9 

 
17.5 

 
Tā kā programmas absolventu potenciālo darbavietu skaits ir cieši saistīts ar 

uzņēmumu skaitu, tad darba tirgū periodā, kad programmu beigs pirmie absolventi, 
sagaidāms ekonomistu pieprasījuma pieaugums.  

Pēc LU veiktā pētījumā „Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums 
tautsaimniecības sektoros” (LU, 2007.) izstrādātajām nodarbinātības prognozēm, arī 
pesimistiskais variants Ekonomistu un grāmatvežu agregētajai profesiju grupai nākamajos 
četros gados rāda nodarbinātības neapmierināto pieprasījumu (skat. 2.tab.). 

2.tabula 
Ekonomistu un grāmatvežu (A 34) agregētās profesiju grupas  

nodarbinātības prognoze Latvijā (2011. – 2014.g.) 
 

Rādītāji 
2011. 2012. 2013. 2014. 

Pieprasī-
jums 

Piedā-
vājums 

Pieprasī-
jums 

Piedā-
vājums 

Pieprasī-
jums 

Piedā-
vājums 

Pieprasī-
jums 

Piedā-
vājums 

 
Nodarbinātība 

 
141129 

 
105909 

 

 
147900 

 
106378 

 
155388 

 
106539 

 
163506 

 
106298 

Neapmierināts 
pieprasījums 

 
35220 

 
41522 

 
48849 

 
57208 

Nodrošinājums 
% 

 
75 

 
72 

 
69 

 
65 

 
Pat kritiski interpretējot prognozēto darba devēju pieprasījumu, ir skaidrs, ka programmas 
absolventiem būs iespējas atrast darba vietas. 
 
Darba tirgus pieprasījums 
 

Par programmas atbilstību darba tirgus pieprasījumam liecina darba devēju aptaujas 
rezultāti (sk. 1. un 2. attēlu un 10.3. pielikumu), kā arī tas, ka programmas absolventiem nav 
grūtību atrast darbu specialitātē, komercbankas, ražošanas, tirdzniecības un citi uzņēmumi 
piedāvā prakses iespējas un darbu programmas absolventiem.  

Arī absolventi1 liecina, ka iegūtas zināšanas atbilst darba tirgus pieprasījumam un 
veicināja viņu karjeras attīstību (sk. 6.-17.attēlu 45.-47. lpp.un 10.3. pielikumu). 

Analizējot darba devēju un absolventu aptaujas rezultātus, var secināt, ka, pieņemot 
darbā  darbiniekus, tautsaimniecības nozaru uzņēmumi un iestādes neizvirza atsevišķas 
prasības,  bet veselu prasību kopumu, kurā ietilpst gan izglītība, gan pieredze, gan valodu 
zināšanas un citas prasības.  

Prasību kopums ir atkarīgs gan no uzņēmuma vai iestādes darbības sfēras, gan amata 
pienākumiem. Darba devēju prasību prioritātes ir domāšanas prasmes, modernās informācijas 
tehnoloģiju pielietošanas prasmes, prasmes formulēt problēmas, dot uzdevuma nostādni, 
izvērtēt un salīdzināt ekonomiskās darbības alternatīvas, novērtēt to iespējamās sekas, 
                                                 

1 Programma „Finanšu menedžments” pastāv jau 14 gadus, tai ir izveidojies liels 
absolventu loks. 
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izmantot atbilstošas finanšu vadības metodes un formas, konsultēšanas un prezentēšanas 
prasmes, komunikācijas un sarunu vadīšanas prasmes, informācijas apstrādāšanas prasmes, 
kā arī prasmes strādāt grupā un mērķtiecīgi veidot karjeru, kas ir profesiju standarta 
Ekonomists izpratnē specifiskās prasmes profesijā un vispārējās prasmes un spējas. 
 
Sadarbība ar darba devējiem un darba devēju aptaujas rezultāti 
 

Studiju programmas pastāvīgā pilnveidošanā piedalās arī darba devēji un absolventi, 
tāda veidā nodrošinot studiju programmas satura atbilstību pašreizējām un nākotnes darba 
tirgus prasībām. Tā, studiju programmā bija pilnveidots programmas kursu saturs, liekot 
lielāku īpatsvaru uz praksi, aktualizējot tos, novēršot informācijas dublēšanos.  

Darba devēji piedalās studiju procesā, pasniedzot kursus, piedāvājot prakses vietas, 
piedaloties valsts pārbaudījumu komisiju darbā ( bakalaura darbu aizstāvēšana). Ar vairākiem 
darba devējiem – Latvijas Banka, AS Hipotēku banka, AS SEB banka, AS Swedbanka,  AS 
Nordea banka, VID, Finanšu ministrija -  studiju programmai  ir ilggadīga ciešas sadarbības 
vēsture. 

 Programmas studenti piedalījās ESF projektos „Latvijas Universitātes augstākās 
profesionālas studiju programmas Finanšu menedžments studentu mācību prakses realizēšana 
komercuzņēmumos”  un „Latvijas Universitātes augstākās profesionālas studiju programmas 
Finanšu menedžments  studentu mācību prakses realizēšana Valsts Ieņēmumu Dienesta 
sistēmā” (2005.-2008.gg.). Beidzoties projektiem, izveidotie kontakti tiek uzturēti un 
izmantoti, nodrošinot studentiem iespēju realizēt praksi. 

Pēdējā darba devēju aptauja bija veikta 2009.g., papildus tam regulāri kontakti ar darba 
devējiem nodrošina atgriezenisko saikni un informāciju par prasībām pret speciālistiem. Tiek 
uzturēti regulārie sakari ar Latvijas darba devēju konfederāciju, Latvijas komercbanku 
asociāciju, šis profesionālās apvienības izvērtēja programmas atbilstību darba tirgus prasībām 
un atzinīgi novērtēja programmas kvalitāti.  

Darba devēju viedoklis par studiju programmas saturu ir apkopots, apstrādājot  darba 
devēju anketas, tika apjautāts 31 respondents. (Anketu paraugus skatīt 10.3. pielikumā). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. attēls 



15 

 

 
             

2. attēls. 

 
 

Darba devēju viedokļi par programmu un tās absolventiem ir parādīti 1. un 2. attēlā.  
84% no apjautātiem uzskata, ka studiju programmas saturs pilnībā atbilst tirgus prasībām, 
16% uzskata, ka programmas saturs kopumā atbilst tirgus prasībām, bet to vajag visu laiku 
aktualizēt, galvenokārt, aktualizējot kursu saturu. 

Attiecīgi 97% no apjautātiem novērtēja programmas saturu no profesionālā viedokļa kā 
ļoti labu un 3% - kā labu. 

Augsti tika novērtētas programmas absolventu spējas praktiski pielietot studiju laikā 
iegūtas zināšanas- 94% aptjautāto uzskata, ka tās spējas ir ļoti labas, 6%- kā labas. 
Neformālās sarunās ar darba devējiem tika jautāts, vai viņi piekrīt sniegt informāciju par savu 
uzņēmumu, prakses atskaišu un bakalaura darbu izstrādei. Uz šo jautājumu apstiprinoši 
atbildējuši 70%, bet sniegt informāciju tikai daļēji ir gatavi 30% aptaujāto, kas zināmā mērā 
apgrūtina studentiem izpildīt programmas prasības, izmantojot reālos uzņēmumu datus.  
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68% no aptaujātiem uzskata, ka citi uzņēmuma darbinieki arī varētu apgūt profesionālā 
bakalaura studiju programmu „Finanšu menedžments”, 100% no aptaujātiem uzskata, ka 
programmas absolventiem ir izaugsmes iespējas, kā iespējamos variantu precizējot – iespēju 
ieņemt augstāku amatu, finanšu direktora, galvenā grāmatveža vietu, saņemt algas 
paaugstinājumu. Ar šo viedokli saskan programmas absolventu konkurētspējas darba tirgū 
vērtējums – 97% respondentu uzskata,   ka tā ir ļoti laba, 3%- ka tā ir laba. 

Darba devēji atzīmē, ka profesionālā bakalaura studiju programma „Finanšu 
menedžments” nodrošina absolventiem iespēju veiksmīgi iekļauties uzņēmuma un iestādes 
darbā īsā laikā, jo tiem ir izstrādātas praktiskās darba iemaņas un prasmju kopums, kas 
nodrošina spējas efektīvi strādāt, komunikāciju prasmes saskarsmē ar darba kolēģiem un 
klientiem tika novērtētas kā ļoti labas 97% gadījumos, 3% gadījumos- kā labas. 

Par kvalitatīvu speciālistu sagatavošanu liecina arī tas, ka LU Ekonomikas un vadības 
fakultāte saņem pieprasījumus no ministrijām, komercbankām un uzņēmumiem ieteikt 
studentus vai absolventus darbam un praksei. Programmas studenti un absolventi neizjūt 
grūtības atrast darbu specialitātē.  
 
7.2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas 
standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam 
 

Zemāk (skat. 3. tabulu) ir sniegts studiju programmas  Finanšu menedžments satura 
salīdzinājums ar   profesijas standartu Ekonomists (5.kvalifikācijas līmenis) prasībām. No tā 
var redzēt, ka standarta prasības ir pilnībā ievērotas. 
 

3. tabula.  
Studiju programmas  Finanšu menedžments satura salīdzinājums ar (PS 0070) 

profesijas standarta Ekonomists PS 0254 (5.kvalifikācijas līmenis) prasībām 
 

 
Zināšanas 

Zināšanu līmenis 
Izpratne 

Zināšanu līmenis 
Pielietošana 

 
Programmas atbilstība 

Standar
ta 
prasības 

Program- 
mas  
atbilstība 

Standarta 
prasības 

Progra
mmas 
atbilstī
ba 

Mikroekonomika   X X  Zināšanas iegūst studiju kursos: 
Mikroekonomika, Monetārā un 
banku ekonomika, Finanšu un 
banku darbības rādītāji

Makroekonomika   X X  Zināšanas iegūst studiju kursos:  
Makroekonomika, Monetārā un 
banku ekonomika, Finanšu un 
banku darbības rādītāji 

Ekonomiskā 
prognozēšana 

  X X Zināšanas iegūst studiju kursos:  
Matemātika ekonomistiem, 
Finanšu ekonometrija,  
Finanšu un banku darbības 
rādītāji 

Ekonomiskā 
analīze un 
plānošana 

  X X Zināšanas iegūst studiju kursos:  
Finanšu un banku darbības 
rādītāji, Publiskās finanses, 
Komercsabiedrību finanšu 
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stāvokļa analīze, Vadības 
grāmatvedība, Korporatīvās 
finanses,Cenas un cenu 
veidošana 

Uzņēmējdarbības 
ekonomika 

  X X Zināšanas iegūst studiju kursos: 
Monetārā un banku ekonomika, 
Komercdarbības  ekonomika 
 

Finanses     Zināšanas iegūst studiju kursos: 
Finanšu teorija,  Globālās 
finanses, Korporatīvās finanses, 
Vērtspapīru tirgus, Investīcijas, 
Komercbanku operācijas, 
Apdrošināšana 

Grāmatvedība   X X Zināšanas iegūst studiju kursos:  
Finanšu grāmatvedība, Banku 
grāmatvedība, Vadības 
grāmatvedība 

Tirgzinības   X X Zināšanas iegūst studiju kursos:  
Finanšu pakalpojumu tirgvedība

Informācijas 
tehnoloģijas 

   
X 

 
X 

Zināšanas iegūst studiju kursos:  
Ekonomikas informātika I un II 

Vadības zinības   X X Zināšanas iegūst studiju kursos:  
Korporatīvās finanses, Banku 
vadība, projektu vadība

Kvalitātes vadība    X X Zināšanas iegūst studiju kursos:  
Kvalitātes vadība 

Pētnieciskā darba 
metodoloģija 

  X X Zināšanas iegūst studiju kursos:  
Zinātniskā darba organizācija

Svešvaloda  
 

  X X Zināšanas iegūst studiju kursos:  
Svešvaloda I (Finanšu angļu vai 
vācu valoda)2 
 

Nodokļu un 
nodevu sistēmas  

X X   Zināšanas iegūst studiju kursos:  
Nodokļi

Vides ekonomika  X X   Zināšanas iegūst studiju kursos:  
Komercdarbības ekonomika 

Statistika  X X   Zināšanas iegūst studiju kursos:  
Statistika ekonomistiem I un II

Tiesību zinības  X X   Zināšanas iegūst studiju kursos:  
Saimnieciskās tiesības

Starptautiskie 
ekonomiskie 
sakari  

X X   Zināšanas iegūst studiju kursos:  
Eiropas ekonomiskā un monetārā 
integrācija 

Nozares 
tehnoloģijas  

X X   Zināšanas iegūst studiju kursos:  
Ekonomikas informātika I3, 
Finanšu un banku darbības 

                                                 
2 Pastāv iespēja apgūt studiju kursus Svešvasloda II un III kā brīvās izvēles kursus 
3 Pastāv iespēja apgūt studiju kursu Ekonomikas informātika II kā brīvās izvēles kursu 



18 

 

rādītāji, Korporatīvās finanses4, 
Audits un revīzija5, Vadības 
grāmatvedība6 

Inovācijas  X X   Zināšanas iegūst studiju kursos:  
Visi nozares profesionālās 
specializācijas kursi satur tēmas 
par inovācijām 

Darba un civilā 
aizsardzība  

X X   Zināšanas iegūst studiju kursos:  
Komercdarbības  ekonomika7

Lietišķā 
komunikācija  

X X   Zināšanas iegūst studiju kursos:  
Sociālā psiholoģija, Zinātniskā 
darba organizācija 

Socioloģija  X X   Zināšanas iegūst studiju kursos:  
Sociālā psiholoģija, 

No sniegta profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Finanšu 
menedžments” satura salīdzinājuma ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Valsts 
standarta prasībām ir redzams, ka studiju programma pilnībā atbilst tā prasībām (skat. 4. 
tabulu). 

 
4. tabula. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas  

„Finanšu menedžments” satura salīdzinājums ar  otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības Valsts standarta prasībām 

Profesionālās augstākās izglītības 
Valsts standarta prasības 

Nodrošināts programmā  „Finanšu menedžments” 

Vispārizglītojošie studiju kursi, 
vismaz 20 KP: 
 

- humanitāro un sociālo zinātņu, 
tai skaita pedagoģijas, 
psiholoģijas un biznesa 
ekonomikas teorētiskie kursi; 

 
- t. sk. kursi, kas attīsta 

sociālās, komunikatīvās un 
organizatoriskās 
pamatiemaņas – 6 KP.  
Kursos iekļauj moduli 
uzņēmējdarbības profesionālo 
kompetenču veidošanai 
(vadīšanas metodes, projektu 
izstrādes un vadīšanas pamati,  
zināšanas par sociālā dialoga 
veidošanu sabiedrībā, darba 
tiesiskās attiecības 
reglamentējošajiem 

Vispārizglītojošie studiju kursi- 20 KP: 
 
Sociālā psiholoģija – 2 KP  
Svešvaloda I (Finanšu angļu vai vācu valoda) - 4 KP 
Komercdarbības ekonomika – 2 KP 
Finanšu teorija- 4 KP 
 
 
t.sk. kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un 
organizatoriskās pamatiemaņas -8 KP: 
 
Kvalitātes vadība  – 2 KP 
Saimnieciskās tiesības – 4 KP 
Zinātniskā darba organizācija – 2 KP 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Plānošanas tehnoloģijas 
5 Audita un revīzijas tehnoloģijas 
6 Lēmumu pieņemšanas tehnoloģijas 
7 Kurss satur darba un civīlās aizsardzības tēmas 
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normatīvajiem aktiem.  
 

Nozares teorētiskie pamatkursi un 
informācijas tehnoloģiju kursi, 
vismaz 36 KP 

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas 
tehnoloģiju kursi- 36 KP: 
Matemātika ekonomistiem- 4 KP 
Ekonomikas informātika I  – 4 KP 
Mikroekonomika – 4 KP 
Makroekonomika – 4 KP 
Statistika ekonomistiem I un II – 8 KP 
Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija – 2 KP 
Finanšu ekonometrija  - 4 KP 
Studiju darbs-I8 - 2 KP 
Studiju darbs II9 – 2 KP 
Studiju darbs III10 – 2 KP 
 

Nozares profesionālās specializācijas 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 60 KP 

Nozares profesionālās specializācijas kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 60 KP: 
Monetārā un banku ekonomika – 4 KP 
Finanšu grāmatvedība – 4 KP 
Investīcijas – 4KP 
Nodokļi – 4 KP 
Publiskās finanses – 4 KP 
Komercsabiedrību finanšu stāvokļa analīze – 4 KP 
Globālās finanses – 4 KP 
Vadības grāmatvedība – 4 KP 
Banku grāmatvedība – 4 KP 
Komercbanku operācijas – 4 KP 
Korporatīvās finanses – 4KP 
Vērtspapīru tirgus – 4 KP 
Banku vadība – 2KP 
Audits un revīzija – 4 KP 
Cenas un cenu veidošana, 2 kp//11 
Sociālā apdrošināšana un sociālā palīdzība, 2kp//- 2 KP 
Apdrošināšana, 2 kp// 
Finanšu pakalpojumu tirgvedība, 2 kp//- 2 KP 
Projektu vadība, 2 kp// 
Finanšu un banku darbības rādītāji, 2 kp//- 2 KP 

Brīvās izvēles kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 6 KP  

Brīvās izvēles kursi -6 KP 

Prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 KP Prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 KP:  
Prakse I (10 KP) - teorētisko zināšanu par uzņēmumu 
finanšu uzskaites un pārskatu sagatavošanu pielietošana; 
Prakse II (8 KP) – teorētisko zināšanu par VID darbību, 

                                                 
8 Pastāv izvēle rakstīt studiju darbu par tematiem no sekojošiem kursiem: Monetārā un banku ekonomika, 
Finanšu teorija, Finanšu grāmatvedība. 
 
9 Pastāv izvēle rakstīt studiju darbu par tematiem no sekojošiem kursiem: Investīcijas, Nodokļi 
10  Pastāv izvēle rakstīt studiju darbu par tematiem no sekojošiem kursiem: Globālās finanses, Vērtspapīru 
tirgus, Komercbanku operācijas. 
11 Apzīmējums // nozīmē ka pastāv iespēja izvēlēties 3 studiju kursus no 6 
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tās attiecībām ar komercsabiedrībām pielietošana; 
Prakse III (4 KP)- teorētisko zināšanu par komercbanku 
(vai citu finanšu institūciju ) darbību pielietošana; 
Prakse IV (4 KP) - teorētisko zināšanu par uzņēmumu 
darbību analīzi, plānošanu, finanšu vadību pielietošana. 

Valsts pārbaudījums 12 KP Bakalaura darbs- 12 KP
 

7. 3. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa Latvijas un  divām Eiropas 
Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Lai salīdzinātu studiju programmu Finanšu menedžments ar citu Latvijas un ārvalstu 
augstskolu programmām, tika izvēlētas sekojošās Latvijas un ārvalstu studiju programmas: 

 Rēzeknes augstskolas profesionālo studiju programma „Finanšu un grāmatvedības 
vadība” (sk. 10.1 pielikumu); 

 Bocconi universitātes (Itālija) starptautiskās ekonomikas, menedžmenta un 
finanšu bakalaura programma (B.Sc. International Economics, Management and 
Finance) (sk. 10.2. pielikumu); 

 Londonas universitātes Queen Mary koledžas ekonomikas, finanšu un 
menedžmenta bakalaura programma (B.Sc. Economics, Finance and 
Management) (sk. 10.3.pielikumu). 

 
Studiju programmu salīdzināšana ir veikta pēc piedāvāto studiju kursu klāsta. 

Salīdzinājums ir izdarīts ar līdzīgām studiju programmām.  
Salīdzināšanas rezultāti ir apkopoti divās tabulās.  
5.tabula parāda salīdzinājumu ar Rēzeknes augstskolas studiju programmu, kuras 

absolventiem piešķir kvalifikāciju ekonomists, savukārt 6. tabula  parāda salīdzinājumu ar ES 
valstu studiju programmām.  
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5. tabula.  
Studiju programmas “Finanšu menedžments” salīdzinājums pēc studiju kursiem ar 

Rēzeknes augstskolas programmu “Finanšu un grāmatvedības vadība” 
LU EVF programma “Finanšu 

menedžments”, 
programmas kursi, kredītpunktu 

skaits 

RA 
programma 
„Finanšu un 
grāmatvedība
s vadība”  
(X – piedāvā 
kursu ar 
identisku 
nosaukumu 
un k.p. skaitu,
1-sk. 
piezīmes) 

Piezīmes: 
Rēzeknes augstskolas līdzīgi 
studiju kursi, kredītpunktu 
skaits 

Vispārizglītojošie studiju kursi   
1. Svešvaloda I (Angļu vai vācu valoda 
ekonomistiem), 4 kp 

X  

2. Zinātniskā darba organizācija, 2 kp X  
3. Sociālā psiholoģija, 2 kp   
4. Kvalitātes vadība, 2 kp 1 Vadības teorija 
5. Komercdarbības ekonomika, 2 kp  1  
6. Saimnieciskās tiesības, 4 kp 1 Darba un komerctiesības 
7. Finanšu teorija, 4 kp 1 Vadības teorija 
Nozares teorētiskie pamatkursi      
8. Matemātika ekonomistiem, 4 kp X  
9. Ekonomikas informātika I, 4 kp 1 Informātika, 3 kp 
10. Mikroekonomika, 4 kp  X  
11. Statistika ekonomistiem I, 4 kp 1 Statistika I, 4 kp 
12. Makroekonomika, 4 kp X  
13. Eiropas ekonomiskā un monetārā 
integrācija, 2 kp 

X  

14. Statistika ekonomistiem II, 4 kp 1 Statistika II, 4 kp 
15. Finanšu ekonometrija, 4 kp   
Nozares profesionālās specializācijas 
kursi 

  

16. Monetārā un banku ekonomika, 4 
kp 

  

17. Finanšu grāmatvedība, 4 kp X, 1 X - Finanšu grāmatvedība, 4 kp 
1- 1 1- Grāmatvedības teorija 4 
kp 

18. Projektu vadība //, 2 kp   
19. Finanšu un banku darbības 
rādītāji//, 2 kp 

1 Banku statistika, 2 kp 

20. Studiju darbs-I, II, III X  
21. Cenas un cenu veidošanās//, 2 kp   
22. Sociālā apdrošināšana un sociālā 
palīdzība//, 2 kp 

  

23. Investīcijas, 4 kp   
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24.   Reģionālā ekonomika, 2 kp 
25. Nodokļi, 4 kp X  
26. Publiskās finanses, 4 kp X X- Valsts un pašvaldību budžeti 

2 kp 
27. Prakse I-IV, 26 kp X  
28. Komercsabiedrību stāvokļa finanšu 
analīze, 4 kp 

1 Uzņēmējdarbības analīze, 3 kp, 
Uzskaite un analīze budžeta 
iestādēs, 2 kp 

29. Globālās finanses, 4 kp   
30. Apdrošināšana//, 2 kp X  
31. Finanšu pakalpojumu tirgvedība//, 2 
kp 

X  

32. Vadības grāmatvedība, 4 kp X 3 kp 
33.   Ievads uzņēmējdarbībā 2 kp, 

Darba aizsardzība 1 kp, Civilā 
aizsardzība 1 kp 

34. Banku grāmatvedība, 4 kp 1 Ražošanas grāmatvedība, 4 kp 
pakalpojumu grāmatvedība, 4 
kp 

35. Komercbanku operācijas, 4 kp 1 Kreditēšana, 2 kp 
36. Korporatīvās finanses, 4 kp 1 Uzņēmējdarbības finanses, 4 kp, 

uzņēmējdarbības plānošana, 2 
kp 

37. Vērtspapīru tirgus, 2 kp X  
38. Banku vadība 1 Kredītiestāžu vadība un 

tirgzinība, 2 kp 
39. Audits un revīzija, 4 kp 1 Audita pamati, 2 kp 
40.   Ekonomikas mācību vēsture, 2 

kp 
41.  Lietvedība, 2 kp 
42. Bakalaura darbs, 12 kp X Diplomdarbs 
Kopā 160 kp  Kopā 160 kp 
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No 4. tabulas var secināt, ka atšķirības starp programmām pēc kursu sastāva ir saistītas 
ar programmu specializāciju- LU programma piedāvā kursus, kas atbilst Ekonomista 
standartam un profesijai Finanšu ekonomists, Rēzeknes augstskolas programma piedāvā 
dažādus grāmatvedības kursus, kas attiecīgi atbilst RA programmas specializācijai finanšu  
un grāmatvedības vadībā.  

Studiju programma „Finanšu menedžments” piedāvā lielāku kursu klāstu profesijai 
finanšu ekonomists- piemēram, Finanšu ekonometrija12, Cenas un cenu veidošana, 
Korporatīvās finanses, Publiskās finanses, Globālās finanses, Investīcijas, citi kursi). 
Tādējādi, programma dod studējošiem iespēju padziļināti apgūt finanšu ekonomista darba 
specifiku un sagatavo tos profesionālai darbībai finanšu vadībā. 

 
 

6. tabula. Studiju programmas Finanšu menedžments salīdzinājums ar ES valstu 
programmām pēc studiju kursiem13 

Latvijas Universitāte, 
studiju programma 
Finanšu menedžments 
 
 
 
 
 
Vispārizglītojošie studiju 
kursi 

Bocconi 
universitāte, 
programma 
B.Sc. 
International 
Economics, 
Management 
and Finance 
  

Queen Mary 
koledža,  
Londonas  
Universitāte, 
Programma 
B.Sc. 
Economics, 
Finance and 
Management 

Piezīmes 
(studiju kursi ar līdzīgu 
saturu) 

1. Svešvaloda I (Angļu vai 
vācu valoda 
ekonomistiem), 4 kp 

X   

2. Zinātniskā darba 
organizācija, 2 kp 

 1 1 – Spreadsheets and data in 
Economics 

3. Sociālā psiholoģija, 2 kp 1 2 1 – Behavioural Skills 
seminars, 2 – Managing Human 
Resources 

4. Kvalitātes vadība, 2 kp 1 2 1 – Management, 2 – 
Fundamentals of Management 

5. Komercdarbības 
ekonomika, 2 kp  

   

6. Saimnieciskās tiesības, 4 
kp 

1 2 1 – Introduction to the Legal 
System, 2 – Business Law 

7. Finanšu teorija, 4 kp  1  
Nozares teorētiskie 
pamatkursi    

   

8.Matemātika 
ekonomistiem, 4 kp 

X X  

9.Ekonomikas informātika 
I, 4 kp 

1  1 – Applications for economics, 
management and finance 

                                                 
12  Kurss satur tēmas par ekonomikas procesu prognozēšanu un modelēšanu 
13  X- kursu nosaukumi sakrīt, 1,2,…- piezīmju numuri. Kursu salīdzināšana ir veikta vadoties no kursu 
satura, nevis tikai no nosaukumu sakritības.  
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10. Mikroekonomika, 4 kp  X 1,2 1 – Principles of Economics 2, 
Microeconomics I and II 

11. Statistika ekonomistiem 
I, 4 kp 

X X  

12. Makroekonomika, 4 kp X X  
13. Eiropas ekonomiskā un 
monetārā integrācija, 2 kp 

1,2 3 1 – Economic History, 2 – 
European Economic Policy 3 – 
International Finance 

14. Statistika ekonomistiem 
II, 4 kp 

X X  

15. Finanšu ekonometrija, 
4 kp 

X X  

Nozares profesionālās 
specializācijas kursi 

   

16. Monetārā un banku 
ekonomika, 4 kp 

1 2 1 - International and monetary 
economics, 2 – Money and 
Banking 

17. Finanšu grāmatvedība, 
4 kp 

1 2 1 – Accounting and Financial 
Statements Analysis, 2 – 
Elements of Accounting 

18. Projektu vadība //, 2 kp 1  1 - Management 
19. Finanšu un banku 
darbības rādītāji//, 2 kp 

1  1 – Accounting and Financial 
Statements Analysis 

20. Studiju darbs-I, II, III    
21. Cenas un cenu 
veidošana//, 2 kp 

   

22. Sociālā apdrošināšana 
un sociālā palīdzība//, 2 kp 

   

23. Investīcijas, 4 kp 1 2, 3 1, 2 – Financial Markets and 
Institutions 3 – Capital Markets 

24. Nodokļi, 4 kp    
25. Publiskās finanses, 4 kp    
26. Prakse I-IV, 26 kp X X  
27. Komercsabiedrību  
finanšu stāvokļa analīze, 4 
kp 

1  1 – Accounting and Financial 
Statements Analysis 

28. Globālās finanses, 4 kp 1,2 1,3 1 – Financial Markets and 
Institutions, 2 – International 
Economics, 3 – Futures and 
Options 

29. Apdrošināšana//, 2 kp    
30. Finanšu pakalpojumu 
tirgvedība//, 2 kp 

 1 1 - Marketing 

31. Vadības grāmatvedība, 
4 kp 

1 X 1 – Business strategy 

32.  1 2, 3 1 - Comparative Business and 
European Law, 2 – Games and 
Strategies, 3 – Management of 
Technology 
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33. Banku grāmatvedība, 4 
kp 

1  1 – Accounting and Financial 
Statements Analysis 

34. Komercbanku 
operācijas, 4 kp 

 1 1 – Money and Banking 

35. Korporatīvās finanses, 
4 kp 

1,2 3 1 - Business Strategy, 2 – 
Corporate Finance, 3 – 
Fundamentals of Corporate 
Strategy 

36. Vērtspapīru tirgus, 2 kp 1 1 1 – Financial Markets and 
Institutions 

37. Banku vadība 1 2 1 – Management, 2 – Corporate 
Finance I and II 

38. Audits un revīzija, 4 kp 1  1 – Accounting and Financial 
Statements Analysis 

39. Bakalaura darbs, 12 kp X X  
 
No 6. tabulas ir redzams, ka lielākā daļa no „Finanšu menedžments” programmā 

iekļautajiem studiju kursiem ir sastopama līdzīgās programmās ES valstīs.   
Latvijas Universitātes un Rēzeknes augstskolas studiju programmu salīdzināšanas 

rezultāti  ir apkopoti 7. tabulā. 
Latvijas Universitātes un ES valstu augstskolu studiju programmu salīdzināšanas 

rezultāti  ir apkopoti 8. tabulā. 
Lai varētu efektīvi salīdzināt raksturlielumus neskatoties uz dažādām kursu apjoma 

novērtēšanas metodēm dažādās universitātēs (ECTS un nacionālās sistēmas),  dažādu kursu 
kategoriju relatīvais apjoms ir norādīts procentos. 

 
7. tabula. Latvijas Universitātes un Rēzeknes Augstskolas studiju programmu 
salīdzināšanas rezultāti  

Studiju programma LU EVF, 
Programma 

Finanšu 
menedžments 

Rēzeknes augstskola, 
Programma Finanšu un 

grāmatvedības vadība 

Studiju ilgums 4 gadi 
(pilna laika studijas) 

4 gadi 
(pilna laika studijas) 

Programmas piedāvāto 
vispārizglītojošo un nozares 

teorētisko kursu apjoms 
% no kopējā programmas 

apjoma 

35% 43,75% 

Programmas piedāvāto nozares 
prof.specializēto kursu apjoms, 

% no kopējā programmas 
apjoma (ieskaitot visus izvēles 

kursus) 

41,25% 33,75% 

Prakses apjoms % un 
nepieciešamība 

16,25%, 
prakse ir obligāta 

16,25%, 
prakse ir obligāta 

Gala pārbaudījums 7,5% 6,25% 
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8. tabula. Studiju programmu salīdzināšanas rezultāti (LU un ES valstis) 
 

Studiju programma LU EVF 
Programma 
Finanšu 
menedžments 

Bocconi 
universitāte, 
Itālija, 
Programma 
B.Sc. 
International 
Economics, 
Management and 
Finance 

Queen Mary 
koledža,  
Londonas  
Universitāte, 
Programma B.Sc. 
Economics, 
Finance and 
Management 

Studiju ilgums 4 gadi 
(pilna laika 

studijas) 

3 gadi  
(pilna laika 
studijas) 

3 gadi  
(pilna laika 
studijas) 

Programmas piedāvāto 
vispārizglītojošo un nozares 
teorētisko kursu apjoms 
 % no kopējā programmas 
apjoma 

35% 31.1% 42.9% 

Programmas piedāvāto nozares 
prof.specializēto kursu apjoms, 
% no kopējā programmas 
apjoma (ieskaitot visus izvēles 
kursus) 

41,25% 68.2% 57.1% 

Prakses apjoms % un 
nepieciešamība 

16,25%, 
prakse ir obligāta 

0% 
Nav obligāta, 

ieteicama 

0% 
Nav obligāta, 

ieteicama 
Bakalaura darbs 7,5% 1.7% 0% 

Nav obligāts, 
ieteicams 

 
Apkopojot veiktās salīdzināšanas rezultātus jāsecina sekojošais: 

- Jāatzīmē, ka ne visās salīdzinātajās studiju programmās ir skaidri nodalīti 
vispārizglītojošie un specializētie kursi, kas apgrūtina salīdzināšanu, ir arī zināmas 
atšķirības programmu struktūrā.  

- Profesionālā bakalaura studiju programmas Finanšu menedžments piedāvātais kursu 
klāsts kopumā atbilst ne tikai profesijas standartam Ekonomists, bet arī līdzīgo 
ārvalstu augstskolu programmu piedāvātiem kursiem. Atšķirības ir vērojamas 
profesionālās specializācijas kursos, piemēram, programma „Finanšu menedžments” 
piedāvā tādus atsevišķos kursus, kā Nodokļi, Apdrošināšana, Cenas un cenu 
veidošanās, citus. Sakarā ar to, ka Latvijas Universitātē tiek piedāvāti dažādi  
bakalaura izglītības virzieni, programma „Finanšu menedžments” ir koncentrēta tieši 
uz piedāvāto specializāciju un piedāvā plašu speciālo kursu klāstu.  

- Programmas Finanšu menedžments kursu sadalījums starp vispārizglītojošiem, 
nozares teorētiskajiem kursiem un profesionāli specializētajiem kursiem atbilst 
Eiropas Savienībā novērotajam sadalījumam. Atšķirības ir prakses īpatsvarā, kas 
programmā Finanšu menedžments ir obligāta, kā arī bakalaura darba īpatsvarā.  

- Prakse ir atzīta par lietderīgu studiju programmu sastāvdaļu ne tikai Latvijā, kur šī  ir 
obligātā prasība, bet arī Eiropā. Jāatzīmē, ka arī tur, kur studiju programmas 
nepieprasa obligāto praksi, prakses iespēja gandrīz vienmēr tiek piedāvāta un 
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popularizēta studentu vidū. LU programma pastiprinātu uzmanību velta arī studentu 
patstāvīgajam darbam studiju darbos.  

- Kopumā ir iespējams secināt, ka programma Finanšu menedžments ir orientēta uz 
profesionālo iemaņu iegūšanu un tās galvenais mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus 
studentus ienākšanai Latvijas un Eiropas Savienības profesionālo ekonomistu darba 
tirgū. Salīdzinājums norāda, ka programma ir veidota saskaņā ar Latvijā un Eiropas 
Savienībā pieņemto praksi un uzkrāto pieredzi. 

 

7.4. Studiju programmas organizācija (A,B,C daļu īpatsvars, prakses u.c.) un tās 
struktūras izmaiņas laikā periodā kopš iepriekšējās akreditācijas  

 
Studiju forma ir pilna laika klātienes un nepilna laika klātienes studijas.  
Studiju programmas realizācija LU EVF ir atbilstoša Latvijas izglītības likumdošanai - 

Izglītības likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam, LR MK 2001. 
gada 20. novembra noteikumiem Nr. 481. par profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu, Ekonomista profesijas standartam, JUNESCO starptautiskās izglītības klasifikatora 
ekonomisko programmu sadaļai (UNESCO International Standard Classification of 
Education).  

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

 profesoru (metodiskās) grupas; 
 studiju programmas direktors; 
 atbilstošā fakultātes studiju programmas padome; 
 fakultātes Dome; 
 LU Studiju padome; 
 LU Senāts. 

Dokumenti, kas reglamentē programmas darbību, ir pieejami pie studiju programmas 
Finanšu menedžments direktora, Finanšu katedrā, kā arī EVF administrācijā. 

Saskaņā ar Noteikumiem par otra līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu studiju programma Finanšu menedžments sastāv no: 

 vispārizglītojošiem studiju kursiem – 20 KP- 12,5%; 
 nozares teorētiskajiem  pamatkursiem -  36 KP- 22,5 %; 
 nozares profesionālās specializācijas kursiem  - 60 KP- 37,5 %; 
 prakses – 26 KP- 16,3 %; 
 bakalaura darba – 12 KP- 7,5%;  
 brīvas izvēles kursiem  - 6 KP- 3,75 %. 

Studiju programmas Finanšu menedžments kopējais apjoms 160 kredītpunktu.  
Tai skaitā: 

 obligātā (A) daļa – 94 kredītpunkti, 58,75 %, t.sk. : 
 studiju kursi un studiju darbi ar kopēju apjomu 56 kredītpunkti; 
 prakse – 26 kredītpunkti; 
 bakalaura darbs – 12 kredītpunkti; 

 obligātās izvēles (B) daļa – 60  kredītpunkti, 37,5 %; 
 brīvās izvēles ( C ) daļa - 6 kredītpunkti, 3,75 %. 

 
Kopumā studiju procesa organizācija un nodrošinājums atbilst izvirzīto mērķu un 

uzdevumu sasniegšanai. Programmā atrasts optimāls līdzsvars starp vispārizglītojošiem un 
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specializācijas, kā arī teorētiskas un praktiskas ievirzes kursiem. Studiju procesā tiek 
izmantotas mūsdienīgas metodes, akcentējot pastāvīgā darba formas. 
  

Izmaiņas studiju programmā kopš iepriekšējās akreditācijas ir apkopotas 9. tabulā. 
 
Studiju programmā „Finanšu menedžments” ir notikušās šādas izmaiņas: 

- informācijas dublēšanos novēršanai ir atcelts kurss Investīciju fondi- 2 KP; 
- saskaņā ar Valsts standarta prasībām ir ievests Studiju darbs III – 2 KP; 
- Valsts eksāmens ( 2KP) un Diplomdarbs (10 KP) ir aizstāts ar Bakalaura darbu- 12 

KP; 
-  saskaņā ar Valsts standarta prasībām ir ievesti Brīvās izvēles kursi - 6 KP; 
- studiju kursi Svešvaloda II (2 KP) un III (2 KP), kā arī Ekonomikas informātika II (2 

KP) tiek piedāvāti brīvās izvēles kursu sastāvā; 
- Studiju kurss Vides ekonomika (2 KP) aizvietots ar kursu Komercdarbības ekonomika 

(2 KP), kas vairāk atbilst izvēlētai specialitātei; 
- Visu studiju kursu programmas ir aktualizētas. Dažiem studiju kursiem, nemainot to 

saturu, ir nomainīti nosaukumi (piemēram, Zinātniskā darba pamati- Zinātniskā 
darba organizācija, Statistika I un II - Statistika ekonomistiem I un II, Finanšu 
analīze- Komercsabiedrību finanšu stāvokļa analīze). 

  
 9. tabula. Studiju programmas  Finanšu menedžments organizācija (A,B,C daļu 
īpatsvars, prakses, valsts pārbaudījums) un tās struktūras izmaiņas laika periodā kopš 
iepriekšējās akreditācijas 2004.gadā  

 
2004.gadā akreditētās 

programmas  studiju kursi 
Kr.
pp 

2010.gadā programmas 
studiju kursi 

Kr. 
pp 

Vispārizglītojošie studiju 
kursi 

 Vispārizglītojošie studiju 
kursi

 

1. Svešvaloda I(Finanšu angļu 
vai vācu valoda) 

4 1. Svešvaloda I (Angļu vai 
vācu valoda ekonomistiem) 

4 

2. Zinātniskā darba pamati 2 2. Zinātniskā darba 
organizācija 

2 

3. Sociālā psiholoģija 2 3. Sociālā psiholoģija 2 
4. Svešvaloda II 2 4. Studiju kurss Svešvaloda II 

tiek piedāvāts kā brīvās izvēles 
kurss, 2 kp 

- 

5. Svešvaloda III 2 5. Studiju kurss Svešvaloda III 
tiek piedāvāts kā brīvās izvēles 
kurss, 2 kp 

- 

6. Kvalitātes vadība 2 6. Kvalitātes vadība 2 
7. Vides ekonomika  2 7. Komercdarbības ekonomika  2 
8. Saimnieciskās tiesības 4 8. Saimnieciskās tiesības 4 
(sk. šis ailes 12. punktu)  9. Finanšu teorija 4 
Vispārizglītojošie studiju 
kursi kopā 

20 Vispārizglītojošie studiju 
kursi kopā 

20 

Nozares teorētiskie 
pamatkursi 

 Nozares teorētiskie 
pamatkursi

 

9. Matemātika ekonomistiem 4 10. Matemātika ekonomistiem 4 
10. Ekonomikas informātika I 4 11. Ekonomikas informātika I 4 
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11. Mikroekonomika  4 12. Mikroekonomika  4 
12. Finanšu teorija  4 (sk. šis ailes 9.punktu)  
13. Ekonomikas informātika II 2 13. Studiju kurss Ekonomikas 

informātika II tiek piedāvāts kā 
brīvās izvēles kurss, 2 kp 

 

14. Statistika  I 4 14. Statistika ekonomistiem I 4 
15. Makroekonomika 4 15. Makroekonomika 4 
16. Eiropas ekonomiskā un 
monetārā integrācija 

2 16. Eiropas ekonomiskā un 
monetārā integrācija 

2 

17. Statistika II 4 17. Statistika ekonomistiem II 4 
18. Finanšu ekonometrija 4 18. Finanšu ekonometrija 4 
(sk. šis ailes 34.punktu)  19.Studiju darbs I 2 
(sk. šis ailes 35.punktu)  20.Studiju darbs II 2 
- - 21.Studiju darbs III 2 
Nozares teorētiskie 
pamatkursi kopā  

36 Nozares teorētiskie 
pamatkursi  kopā 

36 

Nozares profesionālās 
specializācijas kursi 

 Nozares profesionālās 
specializācijas kursi 

 

19. Monetārā un banku 
ekonomika 

4 19. Monetārā un banku 
ekonomika 

4 

20. Finanšu grāmatvedība 4 20. Finanšu grāmatvedība 4 
21. Investīcijas 4 21. Investīcijas 4 
22. Nodokļi 4 22. Nodokļi 4 
23. Publiskās finanses 4 23. Publiskās finanses 4 
24. Investīciju fondi 2 - - 
25. Finanšu analīze 4 24. Komercsabiedrību finanšu 

stāvokļa analīze 
4 

26. Globālās finanses 4 25. Globālās finanses 4 
27. Vadības grāmatvedība 4 26. Vadības grāmatvedība 4 
28. Banku grāmatvedība 4 27. Banku grāmatvedība 4 
29. Komercbanku operācijas  4 28. Komercbanku operācijas  4 
30. Korporatīvās finanses 4 29. Korporatīvās finanses 4 
31. Vērtspapīru tirgus 4 30. Vērtspapīru tirgus 4 
32. Banku vadība 2 31. Banku vadība 

 
2 

33. Audits un revīzija 4 32. Audits un revīzija 
 

4 

34. Studiju darbs I14 2 (sk. šis ailes 19.punktu)  
35. Studiju darbs II15 2 (sk. šis ailes 20.punktu)  
36. Cenas un cenu 
veidošanās//16 

2 33. Cenas un cenu veidošana// 2 

37. Sociālā apdrošināšana un 
sociālā palīdzība // 

2  34. Sociālā apdrošināšana un 
sociālā palīdzība// 

2 

                                                 
14 Pastāv izvēle rakstīt studiju darbu par tematiem no sekojošiem kursiem: Monetārā un banku ekonomika,  
Finanšu grāmatvedība, nodokļi un Investīcijas 
15 Pastāv izvēle rakstīt studiju darbu par tematiem no sekojošiem kursiem: Finanšu teorija, Vadības 
grāmatvedība, Komercbanku operācijas un Finanšu analīze 
16 Apzīmējums // nozīmē, ka pastāv iespēja izvēlēties 3 studiju kursus no 6  
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38. Apdrošināšana// 2 35. Apdrošināšana// 2 
39. Finanšu pakalpojumu 
tirgvedība// 

2 36. Finanšu pakalpojumu 
tirgvedība// 

2 

40. Projektu vadība // 2 37. Projektu vadība // 2 
41. Finanšu un banku darbības 
rādītāji// 

2 38. Finanšu un banku darbības 
rādītāji// 

2 

 66  60 
- - Brīvās izvēles kursi17 6 

 
- - Brīvās izvēles kursi kopā 6 
Prakse I 
 

10 Prakse I18 10 

Prakse II 
 

8 Prakse II19 
 

8 

Prakse III 4 Prakse III20 4 
Prakse IV 4 Prakse IV21 4 
Kopā prakse 26 Kopā prakse 26 
Valsts eksāmens 2 - - 
Diplomdarbs 10 Bakalaura darbs  12 

Kopā: 160 Kopā: 160 

                                                 
17 Pastāv iespēja izvēlēties jebkuru kursu no citu studiju programmu kursu kataloga 
18 teorētisko zināšanu par uzņēmumu finanšu uzskaites un pārskatu sagatavošanu pielietošana 
 
19 – teorētisko zināšanu par VID darbību, tās attiecībām ar komercsabiedrībām pielietošana 
20 - teorētisko zināšanu par komercbanku (vai citu finanšu institūciju ) darbību pielietošana 
21 - teorētisko zināšanu par uzņēmumu darbību analīzi, plānošanu, finanšu vadību pielietošana 
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7.5. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums. 
Kvalitātes nodrošinājums studiju programmā 
 

Studiju programma tiek finansēta no fizisko un juridisko personu līdzekļiem, budžeta 
vietu nav. 

Studiju maksu var veikt četras reizes gadā, studiju pārtraukšanas gadījumā studenti ir 
samaksājuši tikai par faktiski notikušo studiju procesu. 

Studiju process noris Ekonomikas un vadības fakultātes ēkā Aspazijas bulvārī, 5. 
Fakultātē studentiem ir nodrošināta laba materiāli tehniskā bāze: auditorijas ir  

aprīkotas ar mūsdienīgo orgtehniku – kodoskopiem, baltajām tāfelēm, ir nodrošināta iespēja 
izmantot datorus lekciju un citu materiālu prezentācijām, bezvada internetu auditorijās, 
fakultātes 3. un 4. stāva halle ir aprīkota ar TV- sistēmu, visās auditorijās ir jaunas mēbeles. Ir 
iespējams saņemt kopēšanas pakalpojumus. 

Fakultātē ir liela bibliotēka, ar lieliem grāmatu fondiem, studentiem ir iespēja 
izmantot zinātnisko žurnālu e- datu bāzes arī no savas mājas.  

LU Ekonomikas un vadības fakultātē pavisam kopā ir 7 datorklases, kurās ir uzstādīti 
jauni datori un kopumā ir 180 datorvietas.  

Studentiem arī ārpus lekciju laika ir iespējams šīs datorklases izmantot referātu un 
citu studiju procesam nepieciešamo darbu rakstīšanai.  

Studentiem ir iespēja izmantot sporta zāli. Fakultātē ir kafejnīca, fakultātes telpās ir 
uzstādīti automāti kafijas un citu  dzērienu iegādei.  

Studentiem ir pieejamas kopmītnes.  
Par studiju programmas materiāli tehnisko un metodisko nodrošinājumu sk. pielikumu 

10.8. „Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums”. 
 
Kvalitātes nodrošinājums studiju programmā 
 

Studiju programmas izpildes un studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir 
izvirzīta par vienu no būtiskākajiem akadēmiskā un 
palīgpersonāla darba uzdevumiem.  

Studiju procesa kvalitātes nodrošinājums, pirmkārt, ietver darbības, kas attiecas uz 
akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu. Tas ir: 

 atklātā konkursa organizēšana uz  akadēmiskā personāla brīvajām štata 
vietām,  

 personāla kvalifikācijas paaugstināšana un iesaistīšana pētniecībā.  
Otrkārt, kvalitātes nodrošinājumam tiek izmantoti tādi instrumenti kā: 

 sekošana studējošo sekmēm,  
 akadēmiskā personāla pastāvīgais personisks kontakts gan ar studentiem 

studiju gaitā, gan ar potenciāliem studentiem - abiturientiem –tiek praktizēta 
visa gada atvērto durvju politika. 

 Studiju procesa kvalitātes būtisks elements ir neatkarīga studējošo viedokļa 
uzklausīšana, gan tikšanās laikā, konsultējot studentus un sadarbojoties 
bakalaura darbu un studiju darbu izstrādes gaitā. 
Studējošo viedoklis gan par studiju programmu kopumā, gan arī par 
konkrētajiem pasniedzējiem tiek iegūts, veicot regulāru anketēšanu, kā arī 
analizējot iegūtos rezultātus un pārrunājot studentu domas ar pasniedzējiem. 

Arī darba devēju un studiju programmu abiturientu viedoklis ir būtisks 
studiju gaitas vērtēšanai.  
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Kvalitātes kultūras attīstību sekmē regulāras 
akadēmiskā personāla tikšanās un diskusijas studiju programmas padomes, un 
fakultātes Domes sēdēs. Nozīmīgu ieguldījumu kvalitātes kultūras attīstībā 
sniedz pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošanas un apspriešanas process, kā arī 
studiju programmu gatavošana atkārtotai akreditācijai. 
 Studiju programmas pašnovērtējumus katru gadu izvērtē un apstiprinā fakultātes 
Studiju programmu padome, Latvijas Universitātes Kvalitātes novertēsanas komisija un 
Senāts. Gatavojot studiju programmas atkārtotai akreditācijai, Kvalitātes novertēsanas 
komisijā studiju programmas tiek izvērtētas, piesaistot 2 neatkarīgus ekspertus. 
 
 
7.6. Imatrikulācijas noteikumi 
 

Uzņemšanas noteikumi nosaka, ka profesionālā bakalaura studiju programmā Finanšu 
menedžments pilna un nepilna laika klātienē var studēt personas, kam ir iegūta vispārējā 
vidējā vai profesionālā vidējā izglītība un kas nokārtojušas centralizētos eksāmenus 
matemātikā un latviešu valodā, ja vidējās izglītības mācību iestāde absolvēta, sākot ar 
2004.gadu un vēlāk. Ja vidējā izglītība iegūta līdz 2004.gadam, kā arī personām, kuras 
ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, un personām ar īpašām vajadzībām  – uzņemšanā tiek 
ņemta vērā vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, vidējā atzīme matemātikā, kā arī visu 
pārējo mācību priekšmetu vidējā atzīme.  
 

Uzņemšanai nepieciešamajos centralizētajos eksāmenos saņemtajam vērtējumam ir 
jābūt A, B, C, D vai E līmenī. Uzņemšanai studiju programmā nepieciešamajos mācību 
priekšmetos gada atzīmēm vidējās izglītības dokumentā jābūt vismaz sekmīgām (ne 
zemākām par 4). Uzņemšanai nepieciešamo mācību priekšmeta gada  atzīmi vidējās izglītības 
dokumentā var aizstāt ar centralizētā eksāmena vērtējumu, uzrādot centralizētā eksāmena 
sertifikātu. 
Reflektantiem, kuriem vidējās izglītības dokumentā nav uzņemšanai nepieciešamās gada 
atzīmes latviešu valodā un literatūrā, to var aizstāt: 
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības satura un eksaminācijas centra (ISEC) 
izsniegta valsts valodas prasmes apliecība (no 2000. gada 1. septembra līdz 2009. gada 1. 
septembrim) vai Valsts izglītības satura centra (VISC) izsniegta valsts valodas prasmes 
apliecība (no 2009. gada 1. septembra) vai Latvijas Universitātes Valodu centra izsniegta 
izziņa, kas apliecina sekmīgi nokārtotu latviešu valodas prasmes pārbaudi. 
Centralizēto eksāmenu sertifikāti ir derīgi no to izdošanas gada, ja minētajā sertifikātā ir 
norādīts vērtējums katrā no eksāmena daļām procentos no attiecīgajā daļā maksimāli 
iespējamā rezultāta. 

 
Imatrikulācija studentiem, kas turpina studijas, pārnākot no citām programmām un citu 

augstskolu programmām, notiek saskaņā ar noteikumiem, kas apstiprināti ar LU rektora 
rīkojumu Nr. 1/128 (08.06.2009.) „Par studiju uzsākšanas kārtību vēlākos studiju posmos 
LU”. 
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7.7. Studiju programmas praktiskā realizācija (izmantotās studiju metodes un 
formas, darba tirgum nepieciešamo prasmju un kompetenču apguve, akadēmiskā 
personāla pētnieciskā darbība un to ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana 
pētnieciskajos projektos, prakses plānojums un organizācija) 

 
Programmas realizācijas procesā tiek izmantotas dažādas pasniegšanas metodes: 

lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, kā arī individuālais un grupu darbs. Metodes tiek 
izvēlētas atbilstoši studiju kursu saturam un specifikai. Visos studiju kursos nodarbības ir 
orientētas uz studentu radošu līdzdalību zināšanu apguves procesā. 

Studiju procesā izmanto tādas pasniegšanas un novērtēšanas metodes kā:  
 Lekcijas – studiju programmas kursos tās sastāda 40% - 50% no kursa apjoma. 

To ietvaros studentiem tiek izklāstīti teorētiskie jautājumi, kas ilustrēti ar 
prakses situācijām un normatīviem aktiem. Lekciju laikā lieto tehniskos 
līdzekļus: kodoskopu, MS PowerPoint prezentācijas, Interneta tehnoloģijas. 
Lekcijas gaitā studenti atbild uz jautājumiem, kas mudina tos aktīvāk iesaistīties 
studiju procesā un attīsta radošo domāšanu. Piemēram, studentiem tiek uzstādīti 
jautājumi, kuri prasa jau iegūtās zināšanas pielietot konkrētās situācijās. 
Lekcijas laikā tiek pieļauti arī studentu jautājumi.  

Lekcijas materiāls parasti tiek papildināts ar vizuālo informāciju, kas ļauj 
studentiem vieglāk uztvert un atcerēties lekcijas saturu. Studentiem tiek 
piedāvāti izdales materiāli par lekcijās aplūkotajām tēmām.  

Daudziem studiju kursiem (piemēram, „Finanšu grāmatvedība”, „Vadības 
grāmatvedība”, „Banku grāmatvedība”, „Korporatīvās finanses”, citiem) ir 
sagatavoti e-kursi, kas nodrošina studentiem gan iespēju izmantot materiālus, 
gan strādāt ar kursu interaktīvā režīmā, pildot kursa testus, rēķinot uzdevumus.  

 Semināri,  praktiskās un laboratorijas nodarbības 
Semināri: semināru nodarbībās tiek analizēta atbilstošā Latvijas Republikas 
likumdošana, praktiskajās nodarbībās studenti individuāli izstrādā projektus, 
budžetus, datoru laboratorijās sastāda uzņēmumu budžetus, izmantojot Excel 
funkcijas vērtē ilgtermiņa investīciju projektus. Šie praktiskie darbi pēc būtības 
ir laboratorijas darbu un patstāvīgā darba apvienojums.  

Semināru laikā tiek lasīti un apspriesti referāti („Globālās finanses”, 
„Monetārā un banku ekonomika”, „Komercbanku operācijas”, citi kursi), tiek 
organizētas studentu diskusijas par aktuālām problēmām ekonomikā, „prāta 
vētras” („Korporatīvās finanses”, ”Vadības grāmatvedība”, citos kursos), kad 
studentiem ir iespēja parādīt individuālās prāta spējas, ar radošas domas 
palīdzību rast problēmas  risinājumus kopīgi grupā. Tādas studiju metodes dod 
iespēju iesaistīt procesā visu auditoriju, apvieno grupu, rada sadarbības gaisotni.  

Praktiski visos kursos notiek daudzpusīga situāciju analīze, jo praksē 
sastopamām problēmām bieži nepastāv viens pareizs atrisinājuma variants. 

Praktiskās un laboratorijas nodarbības  
Profesionālo studiju programma paredz praktisku iemaņu iegūšanu un 

nostiprināšanu. Praktiskās nodarbības studiju kursos ietver uzdevumus par 
uzņēmuma finanšu gada pārskata sastādīšanu, uzņēmumu darbības plānošanu un 
prognozēšanu, valsts budžeta analīzi, finanšu pārskatu informācijas analīzi, 
finanšu un citu dokumentu auditu.  

Konkrētās nodarbību formas ir dažādas. Piemēram, studenti var risināt 
sarežģītu uzdevumu individuāli, docētajam skaidrojot un pārbaudot katru soli 
(studiju kursos „Finanšu grāmatvedība”, „Korporatīvās finanses”, „Nodokļi”, 
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”Investīcijas”, „Kvalitātes vadība”, citos). „Finanšu grāmatvedības” studiju 
kursa praktiskajās nodarbībās studenti risina uzdevumus, lietojot grāmatvedības 
veidlapas, sastāda uzņēmuma gada pārskatu, izmantojot nosacītā vai reālā 
uzņēmuma datus.  

Praktiskajās nodarbībās paredzēts arī darbs grupās. Piemēram, budžeta 
sastādīšanā („Vadības grāmatvedība”) izmantojot vienus un tos pašus sākotnējos 
datus. Katra grupa var sastādīt savu atšķirīgu budžetu. Pēc budžeta sastādīšanas 
katrai grupai ir jāaizstāv savs budžeta projekts, atbildot uz citu studentu 
jautājumiem. Pēc tam notiek variantu salīdzināšana un vērtēšana.  

“Komercsabiedrību finanšu stāvokļa analīze” studiju kursā studenti grupās  
un individuāli veic finanšu situāciju analīzi un izstrādā priekšlikumus finanšu 
darbības uzlabošanai. Studenti prezentē reālās situācijas izvērtēšanu. Tāpat 
praktiskos darbus organizē citos studiju kursos: „Finanšu grāmatvedība”, 
„Audits un revīzija”, „Komercbanku operācijas”, u.c. 

 Individuālais darbs izpaužas mājās izpildāmu uzdevumu risināšanā vai nelielu 
tēmu  (referātu) izstrādē. To mērķis ir veicināt studentu spējas patstāvīgi veikt 
noteiktus uzdevumus. Ir izstrādāti patstāvīgā darba uzdevumi studiju kursos 
“Finanšu grāmatvedība”, „Korporatīvās finanses”, „Vadības grāmatvedība”, 
„Komercbanku operācijas un vadība”, “Audits un revīzija”, „Vērtspapīru 
tirgus”, „Apdrošināšana”, „Investīcijas”, kā arī citos. 

 Kontroldarbi un testi (sk. arī sadaļu Vērtēšanas sistēma). Visu profesionālo 
studiju programmu studentiem notiek regulāras zināšanu pārbaudes. 
Kontroldarbi tiek paredzēti, lai pārliecinātos par apgūto tēmu izpratni. 
Kontroldarbus organizē gan nelielus, testu veidā (10 – 15 minūšu), gan arī 
apjomīgus (līdz 90 minūtēm). Kontroldarbu un testu organizēšanas mērķis ir 
nepārtraukti kontrolēt un sekmēt zināšanu apguvi. 

 Eksāmeni ir paredzēti visiem studiju kursiem. 
 Studiju darbi. Programmā ir paredzēta trīs studiju darbu izstrāde un 

aizstāvēšana. Studiju darba izstrādāšanas mērķis ir izmantot studiju laikā iegūtās 
teorētiskās zināšanas. Atbilstoši Finanšu katedras izstrādātām prasībām, 
students izvēlas studiju darba tēmu un izstrādā darbu izmantojot Finanšu 
katedras izstrādātos metodiskos norādījumus.  

 Prakse.  
o Prakse I (10 KP) - teorētisko zināšanu par uzņēmumu finanšu uzskaites 

un pārskatu sagatavošanu pielietošana. Studiju prakses mērķis ir apgūt 
iemaņas, kas nepieciešamas speciālistiem- finanšu ekonomistiem 
uzņēmumu finanšu uzskaites praktiskā organizēšanā, finanšu pārskatu 
sagatavošanā, nostiprināt domāšanas, skaitļošanas, plānošanas prasmes.  

o Prakse II (8 KP) – teorētisko zināšanu par VID darbību, tās attiecībām ar 
komercsabiedrībām pielietošana; 

o Prakse III (4 KP)- teorētisko zināšanu par komercbanku (vai citu finanšu 
institūciju ) darbību pielietošana; 

o Prakse IV (4 KP) - teorētisko zināšanu par uzņēmumu darbību analīzi, 
plānošanu, finanšu vadību pielietošana. 

 
II, III, IV studiju prakses mērķis ir dot iespēju studentiem iepazīties ar 
VID, komercbanku, citu finanšu sektora uzņēmumu praktisko darbību 
un dokumentāciju, strādāt komandā, efektīvi plānot un organizēt savu 
darbu, analizēt, sistematizēt, sintezēt un integrēt iegūto informāciju, 
sagatavot un  prezentēt pārskatus, komunicēt un sadarboties ar 
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darbiniekiem, uzņēmuma klientiem, valsts un sabiedriskajām 
institūcijām, iegūt „Finanšu menedžments” studiju programmai 
atbilstošu kompetenci un apgūt praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas 
speciālistiem finanšu ekonomistiem.  

 
 Bakalaura darbs. Studiju noslēgumā katrs students izstrādā bakalaura darbu. 

Bakalaura darbu studenti izstrādā atbilstoši Finanšu katedras prasībām izvēloties 
bakalaura darba tēmu un izmantojot metodiskos norādījumus (sk. metodiskos 
norādījumus 10.9. pielikumā). Bakalaura darbs tiek iesniegts Finanšu katedrā, 
izrecenzēts un aizstāvēts valsts pārbaudījumu komisijā. Tā kā profesionālā 
bakalaura programma Finanšu menedžments gatavo finanšu ekonomistus,   
bakalaura darbu recenzenti un valsts pārbaudījumu komisijas locekļi ir ne tikai 
Finanšu katedras un Ekonomikas un vadības fakultātes docētāji, bet arī 
komercbanku un citu finanšu struktūru (Finanšu ministrija, Latvijas banka), kā 
arī uzņēmumu pārstāvji (sk. sadaļu Ārējie sakari). 

  
 Ir svarīgi atzīmēt, ka arī zinātniski pētnieciskais darbs pozitīvi ietekmē studiju darbu 

izraisot studentos interesi par konkrētām tēmām. Tā, Finanšu katedras akadēmiskais 
personāls, doktoranti un studenti aktīvi piedalās zinātniski pētnieciskā darbā, analizējot un 
novērtējot aktuālās ekonomiskās problēmas banku darbības, monetārās ekonomikas, finanšu 
analīzes, finanšu, nodokļu, vērtspapīru tirgus jomā.  

Informācija par akadēmiskā personāla rakstiem un piedalīšanās konferencēs ir sniegta 
10.6. un 10.7. pielikumā. 

 
Studiju procesā docētāji aktīvi izmanto praktisko un profesionālo pieredzi – darbu 

Latvijas komercbankās (doc. R. Rupeika – Apoga, lekt. L. Leitāne, asoc. prof. S. Saksonova, 
doc. I. Romānova) un citās finanšu institūcijās (asoc. prof. V. Ādamsons, lekt. V. Šņepste, 
doc. A. Joppe, prof. I. Vaidere, lekt. L. Bule). 

Programmas īstenošanā iesaistītie docētāji vada seminārus uzņēmējiem pa aktuāliem 
ekonomiskiem un finanšu jautājumiem (doc. M. Kudinska, as. prof. V. Ādamsons, asoc. prof  
S. Saksonova, citi).  

 Lai nodrošinātu studiju programmas kvalitatīvu funkcionēšanu, regulāri notiek tās 
darbības analīze. Galvenie pasākumi ir šādi: 

 pēc katra lekciju kursa noklausīšanās studentiem tiek izplatītas anketas, lai 
noskaidrotu studentu viedokli par docēto kursu;  

 kursu docēšanas analīzes un pilnveidošanas nolūkā programmas ietvaros tiek 
organizēti metodiskie semināri; 

Vairākos studiju kursos („Komercbanku operācijas”, „Globālās finanses”, „Vadības 
grāmatvedība”, „Matemātika ekonomistiem”, „Statistika I un II”) docētāji lekciju konspektus, 
praktisko darbu uzdevumus un citus studiju materiālus ar elektroniskā pasta palīdzību dara 
zināmus studējošiem vismaz nedēļu pirms attiecīgās nodarbības. Šāda prakse paaugstina 
auditoriju nodarbību efektivitāti, veicina studējošo patstāvīgo darbu. 
 
7.8. Vērtēšanas sistēma  (vērtēšanas metožu izvēles pamatojums un rezultātu 
analīze). Pārbaudījumi (kursa un noslēguma pārbaudījumi) un to formas. Testi, 
kontroldarbi, esejas, referāti un to īpatsvars kopējā pārbaudījuma vērtējumā 
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Pārbaudījumi studiju programmas kursos un vērtēšana tajos notiek saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr. 481, kas nosaka programmas apguves vērtēšanas pamatprincipus un 
programmas vērtēšanas pamatformas (eksāmens). 

Galvenās programmā praktizētās studiju sasniegumu (zināšanu, prasmju un iemaņu) 
pārbaudes formas ir testi, t.sk. ar atklātiem jautājumiem, kontroldarbi, semināri, 
problēmdiskusijas, prezentācijas u.c.  

Pārbaudes formu izvēle un lietojuma biežums, lai arī katrā studiju kursā atšķirīgs, 
fiksēts to aprakstos (dokumenti atrodami LU LUIS sistēmas datu bāzē). 

Katrā studiju kursā atbilstoši izvēlētajai pārbaudījuma formai un veidam izstrādāti 
savi vērtēšanas kritēriji un gala vērtējuma noteikšanas kārtība.  

Kursu noslēgumā students kārto eksāmenu.  
Atsevišķos studiju kursos studentu zināšanu pašpārbaude tiek organizēta e-vidē („Finanšu 

grāmatvedība”, „Vadības grāmatvedība”, „Korporatīvās finanses”). Studenti var pārbaudīt 
savas zināšanas, izpildot testus e- vidē. 

Veiktā studiju darba kopīgais novērtējums visbiežāk tiek veidots, lietojot kumulatīvo 
sistēmu - pakāpeniski uzkrājot iepriekš veikto darbu vērtējumus. Zināšanas un prasmes tiek 
vērtētas desmit baļļu sistēmā.  

Studiju darbi un bakalaura darbs - tiek izstrādāti, ievērojot LU EVF Finanšu katedras 
noteikto kārtību, aizstāvēti publiski, tos vērtē darba vadītājs, recenzenti un komisija, kuras 
sastāvā ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji.  

Bakalaura darbi tiek novērtēti pēc vienotiem kritērijiem (atbilstoši tiem izstrādāta arī 
darba recenzijas veidlapa). 

Bakalaura darbus recenzē atbilstošo jomu speciālisti un novērtē valsts pārbaudījumu 
komisija. 

Zināšanu novērtēšanā gūtie rezultāti tiek analizēti Finanšu katedras sēdēs, studiju 
programmas atbalsta grupas mācībspēku un studentu savstarpējās diskusijās.  

Iegūtie rezultāti tiek izmantoti studiju programmas attīstīšanā, absolventu 
konkurētspējas darba tirgū prognozēšanā un studiju kvalitātes nodrošināšanā. 

Studentu zināšanu novērtēšanas galvenās formas ir: 
- gala (noslēguma) pārbaudījums – bakalaura darba aizstāvēšana; 
- studiju kursu pārbaudījums – eksāmenu un ieskaišu kārtošana semestra laikā 

apgūtajos studiju kursos, studiju darbu un prakses izpilde; 
- starppārbaubaudījums kontrole – kontroldarbu, patstāvīgo darbu un referātu 

izpildes novērtēšana, kā arī piedalīšanās praktiskajās un semināru nodarbībās 
novērtēšana. Kontroldarbu un patstāvīgo darbu uzdevumu saturā tika 
rekomendēts iekļaut tādus jautājumus, kas paredz studentos attīstīt analīzes, 
vispārinājuma, salīdzinājuma un situācijas prognozēšanas iemaņas. 

Apmācības individualizācija tiek veikta ar studiju darbu un citu patstāvīgo darbu 
apjoma palielināšanu mācību plānos. Studentiem ir sniegta ne tikai alternatīva tēmu izvēlē, 
bet arī paša studiju kursa, kurā rakstīt studiju darbu, izvēlē. 

 



37 

 

Noslēguma pārbaudījumu prasības un vērtēšanas kritēriji 
profesionālā bakalaura studiju programmā Finanšu menedžments 

 
 

Studiju programmas Finanšu menedžments noslēguma pārbaudījums ir bakalaura darbs– 
studenta patstāvīgā, ar praktisku ievirzi veiktā, darba apkopojums kādā no profesionālās 
studiju programmas jomām, kas atbilst bakalaura darbam izvirzītajām prasībām; 

 
10. tabula. Prasības un vērtēšanas kritēriji bakalaura darba izstrādei un 

aizstāvēšanai 
 

Prasības bakalaura darba izstrādei, 
noformēšanai, aizstāvēšanai 

Bakalaura darba vērtēšanas kritēriji 

Prasības bakalaura darba izstrādei: 
Temata aktualitātes pamatojums darbā       
 

Ir/nav 

Darba apjoma atbilstība  prasībām              Ir/nav 
Darba mērķa atbilstība  tematam              
 

Ir/nav 
 

Darba uzdevumu atbilstība mērķim             
 

Ir/nav 

Darba satura atbilstība  tematam                
 

Ir/nav 

Darba satura atbilstība mērķim un 
uzdevumiem 

Ir/nav 

Pētīšanas metodes atbilstība darba 
mērķim  
 

Ir/nav 

Darba mērķa sasniegšana           
 

Ir/nav 

Jaunākās speciālās literatūras 
izmantošana   

Pietiekama/nepietiekama 

Pozitīvais darbā, autora ieguldījums  
 

Kvalitatīvs vērtējums,  akcentējot autora 
radošumu 

Darbā konstatētās kļūdas un nepilnības Ir/nav konstatētas, ja ir- kādas 
Secinājumu un priekšlikumu pamatotība, 
konkrētums, adresāts 

Ir/nav 

Prasības bakalaura darba 
noformējumam: 

- ievads atbilst metodiskiem 
norādījumiem 

- atsauču izmantošana un 
noformējums atbilst metodiskiem 
norādījumiem                

- attēlu un formulu noformējums 
atbilst metodiskiem 
norādījumiem    

- literatūras un avotu saraksta 
noformējums 

 
 
Jā/nē 
 
Jā/nē 
 
 
Jā/nē 
 
Jā/nē 
 
Jā/nē 
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- atbilst metodiskiem 
norādījumiem  

            darbā sastopamas valodas kļūdas 

 
Katrs bakalaura darbs tiek recenzēts atbilstību 
vērtēšanas kritērijiem. ņemot vēra bakalaura 
darba noformējumu un satura Recenzents 
vērtē darbu pēc 10 baļļu sistēmas.    
Pēc visiem augstākminētajiem kritērijiem 
recenzents vērtē darbu pēc 10 baļļu sistēmas. 

Prasības bakalaura darba 
aizstāvēšanai: 
Bakalaura darba aizstāvēšana- 
prezentācijas kvalitāte, spēja atbildēt uz 
jautājumiem 

Vērtēšana  pēc 10 baļļu sistēmas 
 

Lēmumu par galīgo atzīmi pieņem 
komisija, ņemot vērā gan bakalaura darba 
noformējumu un satura atbilstību vērtēšanas 
kritērijiem, gan recenzenta darba vērtējumu, 
gan studenta bakalaura darba aizstāvēšanu - 
prezentācijas kvalitāti un spēju atbildēt uz 
jautājumiem.  
Katrs komisijas loceklis vērtē darbu pēc 10 
baļļu sistēmas, galīga atzīme tiek izlikta  kā 
vidēja, ņemot vērā arī recenzenta atzīmi. 
Bakalaura darbs ir sekmīgi aizstāvēts, ja 
students iegūst vērtējumu, kas nav zemāks 
par 4 ballēm (gandrīz viduvēji).  

 
Ar prasībām pret bakalaura darba izstrādi un noformējumu studentus iepazīstina 

bakalaura darba vadītājs, kurš pieņem lēmumu par bakalaura darba pielaišanu pie 
aizstāvēšanas, parakstot bakalaura darbu. 

Prasības pret bakalaura darba izstrādi un noformējumu ir pieejamas visiem studentiem 
metodiskajos norādījumos, kas ir izvietoti Ekonomikas un vadības fakultātes mājas lapā, 
pārstrādāti un pilnveidoti 2006.g.  
 
7.9. Studējošie 
7.9.1. Studējošo skaits 

11. tabula.  
Studiju programmas Finanšu menedžments studējošo skaits 2006/2007.-2009/2010.s.g.  

 

Dati uz 
1. 

oktobr
i 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

Eksma-
trikulēto 

skaits 
(Atbi-
rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006./ 
2007 

95 
95 100 110 80 

110 - 
495 495 110 15 

2007. 
/2008. 

125 
125 90 95 100 

75 - 485 485 98 10 

2008./ 
2009. 

74 
74 110 85 85 

23 - 400 400 69 7 

2009./ 
2010. 

25 
25 70 118 74 

43 - 330 330 78 5 
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7.9.2. Studējošo un absolventu aptauju analīze  
 
Studiju procesa pilnveidošana notiek veicot studentu un absolventu aptaujas. 
Studentu aptaujas veic dažādos līmeņos: paši mācībspēki par saviem studiju kursiem, 

studiju programmas direktors par visiem studiju kursiem, studentu pašpārvalde par studiju 
programmu. Aptaujas aptver visu kursu studentus. Notiek arī pasniedzēju un absolventu 
aptaujas. 
Studentu aptaujas par studiju programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā 
ņemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 
 
2009.g. decembrī tika veikta 4. kursa studentu aptauja par studiju programmu. Tika aptaujāti 
23 studenti. Aptaujas rezultātus var redzēt pielikumā 10.3, kā arī 3.-5. attēlā. Kopumā 
studenti pozitīvi novērtēja studiju programmu- vidējais novērtējums- labi jeb 2.  
 
3. attēls 
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4. attēls 

 
5. attēls 

 
5a. attēls 

 
Studentu aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi): 
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2009./2010.ak.gada rudens semestrī studiju programmas Finanšu menedžments 

studenti bija aptaujāti par šādiem studiju kursiem: 
 

Studiju kursa nosaukums 
Statistika 
Finanšu grāmatvedība 
Korespondence angļu valodā 
Komercbanku operācijas 
Nodokļi 
Vides ekonomika 
Zinātniskā dabba pamati 
Korespondence angļu valodā 

Apstrādātas anketas liecina par augstu un pozitīvu novērtējumu no studentu puses 
augstākminētus docētājus (pārsvara vērtēšanas rezultāti ir no 1 (ļoti labi) līdz 2 (labi)) – 
rezultātus sk.10.3. pielikumā. Pēc studentu viedokļa diviem studiju kursim- Statistika un 
Finanšu grāmatvedība   kursa grūtības pakāpe ir „grūts kurss”, pārējiem- „pieņemams”.   
 
Absolventu aptaujas rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ņemtie rezultāti, 
priekšlikumi turpmākajam darbam). 
 

12. tabula. Absolventu aptaujas 2005.-2010.g. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008./2009.g. un 2009./ 2010. g. absolventu aptaujas rezultāti ir apkopoti 6. - 17. attēlā 

(skatīt 10.3.3. pielikumu). Tika aptaujāti 33 pilna laika klātienes studiju formas un 31 nepilna 
laika klātienes studiju formas programmas absolventi. Absolventu aptaujas anketu skatīt 10.3. 
pielikumā.  

No 6. un 7. attēla var redzēt, ka absolūtais vairākums absolventu atzinīgi vērtē 
programmu kopumā. Pozitīvi programmu novērtēja 94% PLK absolventu un 97% NLK 
absolventu, pozitīvi, bet ar piezīmēm, programmu novērtēja attiecīgi 6% PLK un 3% NLK 
absolventu.   

Iegūto zināšanu novērtējumu var redzēt 8. un 9. attēlā- kā noderīgās zināšanas novērtēja 
85% PLK un 80% NLK absolventu. Var redzēt, ka tie absolventi, kuru darbs pagaidām nav 
saistīts ar izvēlēto specialitāti, iegūtas zināšanas novērtēja kā daļēji noderīgās – attiecīgi 15% 
PLK un 20% NLK absolventu.  

Praktisko iemaņu novērtējumu var redzēt 10. un 11. attēlā – kā noderīgās praktiskas 
iemaņas novērtēja 76% PLK un 71% NLK absolventu. 

Uz jautājumu- vai Jūsu pašreizējais darbs ir saistīts ar finanšu menedžmentu – pozitīvi 
atbildēja 48% PLK un 52% NLK absolventu( sk. 12. un 13. attēlu).  

Laika 
periods 

Aptaujāto 
absolventu skaits 

2005./2006. 40 PLK absolventi 
2006./2007. 62 NLK  absolventi 
2007./2008. 51 PLK   absolventi 
2008./2009. 33 PLK  absolventi 
2009./2010. 31 NLK  absolventi 
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14. un 15. attēla var redzēt, ka 61% PLK un 65% NLK absolventu atzīst, ka apgūtā 
studiju programma veicināja viņu karjeras attīstību, pārējie ir atzīmējuši variantu „pagaidām 
nē”, ņemot vērā situāciju darba tirgū, tas ir augsts vērtējums.   

16. un 17. attēlā var redzēt, ka 97% PLK un 90% NLK absolventu ieteiktu profesionālā 
bakalaura studiju programmu „Finanšu menedžments” saviem darba kolēģiem un draugiem. 

No absolventu komentāriem par programmas saturu un tās realizāciju (sīkāka 
informācijas atrodama  10.3. pielikumā) ir iespējams secināt: 

 97% aptaujāto pilnā laika absolventu atzīst, ka pozitīvs programmā ir interesantas 
lekcijas, noderīgas praktiskās zināšanas,  kompetentie pasniedzēji;  

 pozitīvi tika vērtēti labi kontakti ar pasniedzējiem un metodisko personālu, studiju 
procesu organizācija; 

 pozitīvi tika novērtēta iespēja iziet praksi dažādās nozarēs- uzņēmumos, bankās, 
VID, jo tas bieži vien kļūst par vērtīgu pieredzi darba meklēšanā vai tieši ļauj 
studentiem atrast darbu uzņēmumos, kuros viņi izgāja praksi.  

 praktisko darbu, semināru un uzdevumu skaita palielināšanās studiju programmā  
iesaka 17% aptaujāto. 

 
 

7.9.3. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

 
- Notiek programmas direktora regulārās pārrunas ar visu kursu un grupu studentiem 

par studiju procesa plānošanu (par studiju kursu secību, nodarbībām, par prakses 
organizāciju un eksāmeniem); 

- Katru gadu notiek aptaujas, kurās studenti izvērtē programmu kopumā. Pasniedzēji 
kopā ar grupu pārstāvjiem vai ar studentiem, kuriem labākas sekmes, analizē 
aptaujas rezultātus un vajadzības gadījumā izdara izmaiņas studiju kursā vai 
nodarbību organizācijā; 

- Katru gadu notiek absolventu aptaujas, kas palīdz vērtēt studentu apmierinātību ar 
programmu un tās aktualitāti;  

- Studentu aptaujas veic dažādos līmeņos: paši mācībspēki par saviem studiju 
kursiem, studiju programmas direktors par visiem studiju kursiem, studentu 
pašpārvalde. Aptaujas aptver visu kursu studentus. Pašnovērtējuma periodā notika 
plaša pasniedzēju un absolventu aptauja. Aptaujas rezultātu analīze ļāva izdarīt 
vairākus secinājumus un deva ierosmi studiju programmas pilnveidošanai un 
programmas izpildes organizācijas uzlabošanai (pasniedzēju un absolventu aptaujas 
rezultātus); 

- Pēc bakalaura darbu aizstāvēšanas, programmas direktors kopā ar pasniedzējiem 
analizē studiju procesa realizāciju, apspriež priekšlikumus studiju procesa 
pilnveidošanai; 

 
Studenti aktīvi piedalās pasākumos, kas papildina studiju procesu un padziļina 

studentu zinātniskās un praktiskās iemaņas. 
Komunikācijā ar studentiem notiek arī pa e-pastu, piemēram savlaicīgai lekciju 

materiālu izsūtīšanai tiek pielietota grupu kopēja e-pasta adrese. Lietvedes operatīvi informē 
par izmaiņām studiju grafikā, obligātiem pasākumiem un to termiņiem. 

Tā, 2008.-2009.m.g. students K. Svētiņš piedalījās starptautiskā projekta Erasmus 
Intensive program „Investment Funds in Europe: Regulation, Innovation and Management 
Issues” (projekts Nr. M2496-070). Projekta ietvaros LU Finanšu katedra 2009.gada aprīlī 
(13.04.2009-25.04.2009) ir organizējusi starptautisko intensīvo studentu apmācības 
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programmu, kurā piedalījās 24 studenti no 4 Eiropas universitātēm (Hochschule 
Liechtenstein, University of Malta, University of Cyprus un Loughborough 
University), kā arī 6 studenti no Latvijas Universitātes. 
 
7.10. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 
7.10.1. Akadēmiskā personāla sastāvs  

13. tabula. Akadēmiskā personāla sastāvs  
(dati par LU ievēlēto personālu uz 2009. gada 1. oktobri) 

 
Grāds 

Amats (ievēlēts LU) 
Ar doktora 

grādu (skaits) 
Ar maģistra 

grādu (skaits) 
Citi* 

(skaits) 
Kopā 

Profesori 6 - - 6 

Asociētie profesori 3 - - 3 

Docenti 6 - - 6 

Lektori un asistenti - 12 - 12 

Pasniedzējs ar 
samaksu pēc stundu 
tarifa likmes 

- 3 - 3 
 

Kopā 15 15 - 30 

 
* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
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7.10.2. Studiju programmas realizācijā iesaistīta akadēmiskā personāla pētnieciskie 
virzieni un to rezultāti, projektu vadība 
 
Finanšu menedžments studiju programmā iesaistīta akadēmiskā personāla pētnieciskie 
virzieni un to rezultāti laika perioda no 2006. līdz 2009.gadam apkopoti 14. tabulā.  
 

14. tabula.  
Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskie virzieni un 

to rezultāti, projektu vadība 2006/2007.-2009/2010.ak.g.  
Docētāja 

vārds, 
uzvārds, 

zinātniskais 
grāds 

Pētnieciskie 
virzieni 

Rezultāti Projektu piedalīšanas un vadība 

Vilnis 
Ādamsons, 
dr.ekon., 
asoc.prof. 

LR sociālās 
apdrošināšanas 
sistēmas attīstība 

Pētnieciskās 
darbības rezultāti 
tika atspoguļoti 3 
publikācijās 
starptautiskajos 
krājumos. 

Piedalīšanās četros Eiropas Sociālā Fonda (ESF) 
projektos : 
„Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju 
programmas Finanšu menedžments studentu mācību 
prakses realizēšana Valsts Ieņēmumu dienesta sistēmā”, 
projekta vadītājs. 2006 – 2008; 
„Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju 
programmas Finanšu menedžments studentu mācību 
prakses realizēšana komercuzņēmumos”, prakses vadītājs. 
2006 – 2008; 
„Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās 
nozarēs”, pētnieks. 2006 – 2007; 
„LU profesionālo studiju programmu mācībspēku 
kompetenču  paaugstināšana  banku un uzņēmējdarbības 
sektorā”, eksperts. 2007; 
 
Piedalīšanās ES struktūrfondu nacionālā programmā 
„Darba tirgus pētījumi” . 
Piedalīšanās zinātniski pētnieciskā projektā        „Ģimenes 
ārsta prakses medicīnisko pakalpojumu materiālo   
izdevumu saraksta un optimālā finansējuma aprēķinu 
izstrādāšana un rekomendāciju sagatavošana”.

Larisa Bule, 
Mag.ekon., 
lektore 

LR sociālās 
apdrošināšanas 
sistēmas attīstība 

Pētnieciskās 
darbības rezultāti 
tika atspoguļoti 4 
publikācijās 
starptautiskajos 
krājumos. 

 

Inna 
Romānova, 
dr.ekon., 
docente 

banku darbība, 
risku 
novērtēšana, 
uzņēmumu 
finansēšana, 
starptautiskās 
finanses 

Pētnieciskās 
darbības rezultāti 
tika atspoguļoti 
monogrāfijā un 9 
publikācijās 

Latvijas Zinātnes padomes zinātniskais projekts Nr. 
04.1090 “Naudas un kredīta politikas ietekme uz Latvijas 
ekonomikas attīstību”, 2004.–2008.g., pētnieks 
Latvijas Universitātes pētniecības projekts Nr. 2007/ZP-88 
“Reitingu sistēmu izmantošana komercbanku risku un 
stabilitātes problēmu risināšanā”, 2007. gadā, pētnieks 
Latvijas Zinātnes padomes zinātniskais projekts 
Nr. 09.1015 "Finanšu un kredīta politika un atbilstošu 
instrumentu izmantošana ekonomikas cikliskās attīstības 
apstākļos", 2009. g., pētnieks 
Starptautiskais projekts Erasmus Intensive program 
„Investment Funds in Europe: Regulation, Innovation and 
Management Issues”, koordinatore, 2007-2009. g. 
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Aina Joppe, 
Dr.ekon., 
docente 

Nodokļu 
administrēšanas 
pilnveidošana 
Latvijā 

Pētnieciskās 
darbības rezultāti 
tika atspoguļoti 5 
publikācijās 
starptautiskajos 
krājumos 

Piedalīšanās vienā Eiropas Sociālā Fonda (ESF) 
projektā: 
„Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju 
programmas Finanšu menedžments studentu mācību 
prakses realizēšana Valsts Ieņēmumu dienesta sistēmā”, 
projekta vadītājs.; 
„LU profesionālo studiju programmu mācībspēku 
kompetenču  paaugstināšana  banku un uzņēmējdarbības 
sektorā”, eksperts. 2007. 
 
Piedalīšanās LU Akadēmiskā attīstības projektā 
”Promocijas darba „Nodokļu administrēšanas 
pilnveidošana Latvijā” izstrādāšanas pabeigšana” 

Marina 
Kudinska, 
dr.ekon., 
docente 

komercbankas 
finanšu vadības 
problēmas 

Pētnieciskās 
darbības rezultāti 
tika atspoguļoti 12 
publikācijās 
starptautiskajos 
krājumos un viena 
monogrāfijā 

Piedalīšanās divos Eiropas Sociālā Fonda (ESF) 
projektos: 
„Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās 
nozarēs”, pētnieks. 
„LU profesionālo studiju programmu mācībspēku 
kompetenču  paaugstināšana  banku un uzņēmējdarbības 
sektorā”, mērķauditorijas dalībnieks. 

Līga Leitāne, 
Mag.ekon., 
lektore 

investīciju 
problēmas 
enerģētikā 
Latvijā 

Pētnieciskās 
darbības rezultāti 
tika atspoguļoti 7 
publikācijās 
starptautiskajos 
krājumos 

Piedalīšanās LR Vides ministrijas projekta 
„Biodegvielas izmantošana un vides prasību 
integrēšana reģionālajos biocentros”. 
Piedalīšanās Latvijas Republikas Zemkopības 
ministrijas Lauku atbalsta dienesta projektā 
„Lauksaimniecības un lauku atbalsta politika Latvijā 
un citās ES dalībvalstīs: potenciāls ražošanas attīstībai 
un konkurētspējas paaugstināšanai.”  

Ramona 
Rupeika-
Apoga, 
dr.ekon., 
docente 

Finanšu riski 
uzņēmējdarbībā; 
Globālās finanses 
krīzes apstākļos 

Pētnieciskās 
darbības rezultāti 
tika atspoguļoti  
mācību līdzekļos 
un 14 publikācijās  
zinātniskajos 
krājumos. 

Piedalīšanās Eiropas Sociālā Fonda (ESF) 
projektā: 
„LU profesionālo studiju programmu mācībspēku 
kompetenču  paaugstināšana  banku un uzņēmējdarbības 
sektorā”, mērķauditorijas dalībnieks 
Piedalīšanās LZP zinātniskā projektā “Nacionālās 
valūtas kursa ietekme uz Latvijas 
tautsaimniecības attīstību” . 
Piedalīšanās SOCRATES programmā, sadarbība 
ar Siegen Universitāti (Vācija) mācību kursu 
izstrādāšanā  /Starptautiskās finanses/   

Svetlana 
Saksonova, 
dr.ekon., 
asoc. prof 

komercbanku 
darbības un 
uzņēmējdarbības 
finansēšanas 
problēmas 

Pētnieciskās 
darbības rezultāti 
tika atspoguļoti 1 
mācību grāmatā, 2 
mācību līdzekļos 
un 15 publikācijās  
zinātniskajos 
krājumos. 

Piedalīšanās Eiropas Sociālā Fonda (ESF) un 
Leonardo da Vinci programmas projektos: 
„Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju 
programmas Finanšu menedžments studentu mācību 
prakses realizēšana Valsts Ieņēmumu dienesta sistēmā”, 
prakses vadītājs. 2006 – 2008; 
„Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju 
programmas Finanšu menedžments studentu mācību 
prakses realizēšana komercuzņēmumos”, projekta vadītājs  
2006 – 2008; 
„Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās 
nozarēs”, pētnieks. 2006. – 2007.; 
„LU profesionālo studiju programmu mācībspēku 
kompetenču  paaugstināšana  banku un uzņēmējdarbības 
sektorā”, eksperts. 2007. 
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Piedalīšanās projekta „Tehnoloģiju pārneses 
kontaktpunkta izveidošana Latvijas Universitātē” 
(LU EM-2252E); 
 
Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekta 
„Development and Approbation of Applied Courses Based 
on the Transfer of Teaching Innovations in Finance and 
Management for Further Education of Entrepreneurs and 
Specialists in Latvia, Lithuania and Bulgaria” izstrādātajs 
un vadītājs, projekta Nr. LLP-LdV/TOI/2008/LV/004 
(2008-1-LV1-LEO05-00127), 2008.g.-2010.g. 
 

Irina 
Solovjova,  
Dr. ekon.,  
docente 

Komercbanku 
sistēmas 
stabilitātes 
problēmas 

Pētnieciskās 
darbības rezultāti 
tika atspoguļoti 1 
monogrāfijā, 8 
publikācijās 
starptautiskajos 
krājumos 

Piedalīšanās četros Eiropas Sociālā Fonda (ESF) 
projektos: 
„Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju 
programmas Finanšu menedžments studentu mācību 
prakses realizēšana Valsts Ieņēmumu dienesta sistēmā”, 
prakses vadītājs. 2006 – 2008; 
„Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju 
programmas Finanšu menedžments studentu mācību 
prakses realizēšana komercuzņēmumos”, prakses vadītājs. 
2006 – 2008; 
„Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās 
nozarēs”, pētnieks. 2006 – 2007; 
„LU profesionālo studiju programmu mācībspēku 
kompetenču  paaugstināšana  banku un uzņēmējdarbības 
sektorā”, programmu izstrādātājs (konsultants). 2007. 
 
Piedalīšanās LU pētniecības projektā 

„Reitingu sistēmu izmantošana komercbanku 
risku un stabilitātes problēmu risināšanā”. 

Juris Krasts Informācijas 
tehnoloģijas; 
Datoru 
matemātisko 
sistēmu ieviešana 
mācību procesā 
augstskolā; 
Biznesa datu 
analīzes 
tehnoloģijas 

Pētnieciskās 
darbības rezultāti 
tika atspoguļoti 1 
mācību līdzeklī un 
6 publikācijās 
zinātniskajos 
krājumos 

LZP projekts Nr. 02.0918 (Datorzinātnēs): „Jauni 
optimalitātes kritēriji un duālās vadības algoritmi 
datorizētās lēmumu pieņemšanas sistēmās”; 2002. – 
2005.g., projekta izpildītājs 
LZP projekts Nr. 06.1936 (Informācijas tehnoloģijās): 
„Efektīva optimizācija sarežģītās stohastiskās apkalpojošās 
sistēmās izmantojot statistisko secinājumu ekvivalences 
principu”; 2006. – 2008.g., projekta izpildītājs 

LZP projekts Nr. 07.2036 (Informācijas tehnoloģijās): 
“Materiālu noguruma stohastiskie modeļi un lidaparātu 

apkopes termiņu un inspekciju periodu efektīvas plānošanas 
kritēriji”; 2007. – 2008.g., projekta izpildītājs 

 
LZP projekts Nr. 09.1014 (Datorzinātnēs): “Informātikas 
instrumentu īpašais nozīmīgums un funkcijas Latvijas 
tālākai izaugsmei”; 2009. – 2012.g., projekta izpildītājs 
Projekts 
2006/0254/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0093/0063, 
LU ESS 2006/51, „datoru matemātisko sistēmu ieviešana 
mācību procesā augstskolā” dalībnieks, 01.02.2007. līdz 
31.05.2008 

 
Vineta 
Šņepste, 

vērtspapīru tirgus Pētnieciskās 
darbības rezultāti 

Piedalīšanās vienā Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projektā: 
„Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju 
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Mag.ekon., 
lektore 

tika atspoguļoti 2 
publikācijās 
starptautiskajos 
krājumos.  
 

programmas Finanšu menedžments studentu mācību 
prakses realizēšana komercuzņēmumos”, prakses vadītājs. 
 

Ivars Vanags, 
m.ekon., 
lektors 

Latvijas 
Republikas 
integrācija 
Eiropas 
Monetārajā 
savienībā 

Pētnieciskās 
darbības rezultāti 
tika atspoguļoti 2 
publikācijās 
zinātniskajos 
krājumos 

 

Elvīra 
Zelgalve, 
dr.ekon., 
profesore 

komercdarbības 
finanses un 
analīze 

Pētnieciskās 
darbības rezultāti 
tika atspoguļoti 6 
publikācijās 
starptautiskajos 
krājumos. 

Piedalīšanās vienā Eiropas Sociālā Fonda (ESF) 
projektā: 
„Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju 
programmas Finanšu menedžments studentu mācību 
prakses realizēšana komercuzņēmumos”, prakses vadītājs. 
Piedalīšanās LZP zinātniskā projektā “Nacionālās 
valūtas kursa ietekme uz Latvijas 
tautsaimniecības attīstību” . 

Roberts 
Škapars, 
dr.ekon., 
profesors 

Mūsdienu 
uzņēmējdarbības 
attīstības koncepciju 
metodoloģiskā un 
praktiskā analīze 
pasaules, Eiropas 
Savienības valstīs un 
Latvijā. Darba tirgus 
analīze. Latvijas 
uzņēmējdarbības 
attīstības faktoru 
analīze. Zinātnes un 
tehnoloģiju ietekme 
uz uzņēmējdarbības 
starptautisko 
konkurētspēju. 
Uzņēmējdarbības 
reģionālās darbības 
nosacījumu un 
efektivitātes 
paaugstināšanas 
iespēju izpēte. 
Dabīgo monopolu 
regulēšanas metožu 
pilnveidošana. 
 

Pētnieciskās 
darbības rezultāti 
tika atspoguļoti 
mācību grāmatā 
un 5 publikācijās  
zinātniskajos 
krājumos. 

1. LU pētniecības projekts Nr. ZP-110, Starptautiskās un 
Eiropas Savienības nodokļu politikas tiesiskie un 
ekonomiskie aspekti un to ietekme uz uzņēmējdarbības 
vidi Latvijā. 2008.-2009-projekta vadītājs 

2. LZP finansētais pētījumu projekts Nr.770 ,,Latvijas 
darba tirgus Eiropas Savienības integrācijas procesā“ 
2004.-2007.-projekta vadītājs. 

3. LU pētniecības projekts Nr.ZP-70.Darbaspēka tirgus 
pilnveidošanas aspekti Latvijai integrējoties Eiropas 
Savienībā. 2007.-projekta vadītājs 

4. LU pētniecības projekts Nr. 2006/1-229744 (Y2-
22AP44-070), Sociālais un cilvēkkapitāls kā Latvijas 
konkurētspēju veicinošs faktors pārejas posmā uz 
zināšanu ekonomiku Lisabonas stratēģijas kontekstā. 
2006.-projekta vadītājs. 

5. Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās 
programmas „Darba tirgus pētījumi” 
VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003 pētījuma 
Nr. 13 „Nereģistrētās nodarbinātības novērtējums” 
(līguma Nr. LM 17.6-04/23A-2005) 2005. – 2007. – 
pētnieks.  

6. 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. 

 

Elena 
Dubra,  
Dr.ekon., 
prof. 

Sociālā 
ekonomika, 
ES valstu 
konkurētspēja, 
Makroekonomik
as analīze 

Pētnieciskās 
darbības rezultāti 
tika atspoguļoti: 
3 mācību 
grāmatās; 
3 mācību 
līdzekļos; 
3 publikācijās  

LZP projekts „Latvijas konkurētspējas un ilgtspējīgas 
augsmes izvērtējums Baltijas reģionā un Eiropā”. Projekta 
vadītāja E. Dubra (2006-2007) 
Zinātniski pētnieciskais LU projekts Nr. 2007/ZP-12 
„Investīciju stratēģija Latvijas ekonomikas ārējās 
konkurētspējas veicināšanai”. Projekta vadītāja E. Dubra 
(2007) 
ES struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus 
pētījumi”. Projekts „Detalizēts darbaspēka un darba tirgus 
pētījums tautsaimniecības sektoros”. Pasūtītājs - LR 
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zinātniskajos 
krājumos. 

Labklājības ministrija. ES, Eiropas Sociālā Fonda 
finansējums. 2007.gadā izdota zinātniskā monogrāfija. 
Projekta vadītāja E. Dubra.(2005 – 2007) 
 
LU pētniecības projekts „Latvijas ekonomikas 
konkurētspēja un investīciju nozīme tās veicināšanā”. 
Projekta vadītāja (2008) 
ESF projekta vadītāja „Atbalsts doktora studijām Latvijas 
Universitātē” Nr. 1 / 129 (2009 – 2010) 

Dr. oec. 
Biruta Sloka, 
profesore 

Banku 
mārketinga 
pētījumi; studiju 
programmu 
kvalitāte 

Pētnieciskās 
darbības rezultāti 
tika atspoguļoti 8 
publikācijās  
zinātniskajos 
krājumos. 

2005.-  2007. Profesionālās un augstākās izglītības 
programmu atbilstība darba tirgus prasībām (pētniedcības 
projekta vadītāja) 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Biznesa un 
sabiedrības attīstības vadības aktualitātes – 2009” (Current 
Issues in Management of Business and Society 
Development – 2009), 07.05.2009 – 09.05.2009, 
Programmas komitejas priekšsēdētāja 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Eiropas 
jaunie sociāli ekonomiskie izaicinājumi” 02.10.2008 – 
04.10.2008 (New Socio – Economic Challanges of 
Development in Europe 2008) koordinatore 2008. 

Latvijas Ekonomikas zinātnieku foruma Rīcības 
komitejas priekšsēdētāja vietniece 2006; 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Statistikas 
pētījumi – sociālo zinātņu un izglītības bāze” Programmas 
un Rīcības komiteju locekle (2002-2004); 
 LU pētījuma projekts „Uzņēmumu un iestāžu 

ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas un rezultātu 
novērtēšanas problēmas”, (2009. – 2011. gads), 
projekta vadītāja; 

 Eiropas Komisijas pētījuma projekts „Reģionu 
pārvaldība globalizācijas kontekstā” („Regional 
Governance in the Context of Globalization”), (2009. – 
2010. gads), projekta dalībniece 

 Eiropas Komisijas pētījuma projekts „Uzņēmējdarbība 
augstākajā izglītībā, īpaši nebiznesa 
studijās”(Entrepreneurship in Higher Education, 
Especially within Non – Business Studies), (2006. – 
2008. gads), projekta dalībniece 

 LU pētījuma projekts „Mārketinga un konkurences 
augstākajā izglītībā novērtējuma problēmas” (2007. – 
2008. gads), projekta vadītāja; 

 
Baltijas jūras valstu padomes projekts 

„Eirofakultāte Pleskavā” (2007 – 2012), starptautiskās 
ekspertu grupas dalībniece; 
  Eiropas Savienības Erasmus – Mundus projekta 
„BalticStudyNet”, starptautiskā projekta grupas 
dalībniece (2006 – 2010).  

 

 
 

 15. tabula. Akadēmiskā personāla un studējošo pētnieciskā darbība 
        

 2006. 2007. 2008. 

Dalība pētnieciskos, 
akadēmiskos un citos 

12 12 14 
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projektos (projektu skaits) 

Dalība zinātniskās 
konferencēs (konferenču 
skaits)  

11 24 23 

Pārskata gada laikā tapušo 
publikāciju skaits 

13 14 16 

Studējošo iesaiste 
pētnieciskos projektos 
(studējošo skaits) 

3 2 5 

Studējošo iesaiste ESF 
projektos (studējošo 
skaits) 

1222 4823 2424 

 
7.10.3. Akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana, apmācība un attīstība. Izmaiņas 
akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, personāla atlases un 
atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībai 
 

Akadēmiskā personāla atlase tiek veikta balstoties uz studiju programmas mērķa 
sasniegšanu.  

Programmas studiju kursus nodrošina LU Ekonomikas un vadības fakultātes docētāji 
un praktizējošie finanšu institūciju darbinieki.   

Studiju programmas praktiskā realizēšana notiks augstā profesionālajā līmenī, jo 
docēšanā ir iesaistīti 6 profesori, 2 asociētie profesori, 6 docenti, 11 lektori un asistenti, 3 
stundu pasniedzēji.  

Augstu praktisko līmeni nodrošina praktizējošie vadošie speciālisti no Latvijas 
Bankas, Finanšu ministrijas, Komercbanku asociācijas, komercbankām. Tādējādi, programmā 
ir nodrošināts nepieciešamais teorētisko un praktisko disciplīnu līdzsvars. 
Personāla kvalifikācijas celšana ir paredzēta stažējoties ārvalstu augstskolās, uzņēmumos un 
iestādēs, apmeklējot kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus un kursus.  
Akadēmiskā personāla skaits ir 30 docētāji, 15- Finanšu katedras docētāji, 3 stundu 
pasniedzēji, 12 – fakultātes citu katedru, citu fakultāšu docētāji. 

Administratīvā personāla skaita attiecība pret studentu skaitu sastāda 165 studenti uz 1 
administratīvo personālu (lietvedi).  

97% no programmā iesaistītiem docētājiem strādā Latvijas Universitātē pamatdarbā, bet 
valsts pārbaudījuma komisijas darbā ir iesaistīti speciālisti – praktiķi: O. Sorokovaja ( Valsts 
kancelejas Finanšu departamenta vadītāja vietniece), R. Paņko ( Latvijas zemes un hipotēku 
bankas valdes loceklis), V. Pilsuma (Latvias Bankas valdes locekle), citi. 
  Minētie speciālisti praktiķi piedalās kursu pasniegšanā, kā arī bakalaura darbu 
vadīšanā un valsts komisijas darbā.  

                                                 
22 „Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju programmas Finanšu menedžments studentu mācību 
prakses realizēšana Valsts Ieņēmumu dienesta sistēmā”, 2006 – 2008; 
 
23 „Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju programmas Finanšu menedžments studentu mācību 
prakses realizēšana Valsts Ieņēmumu dienesta sistēmā”, 2006 – 2008; 
 
24 „Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju programmas Finanšu menedžments studentu mācību prakses 
realizēšana Valsts Ieņēmumu dienesta sistēmā”, 2006 – 2008; kā arī  
Starptautiskais projekts Erasmus Intensive program „Investment Funds in Europe: Regulation, Innovation and Management 
Issues” 
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Īpašas personāla atlases un apmācības metodes netiek lietotas, jo ir jau izveidota docētāju 
grupa, kas pastāvīgi strādā ar studentiem.  

Mācībspēku kvalifikācijas celšana notiek, strādājot metodiskajās grupās un stažējoties 
citās augstskolās un profesionālajās institūcijās, piedaloties ESF projektos. 

Tā, piedalīšanās ESF projektā „LU profesionālo studiju programmu mācībspēku 
kompetenču paaugstināšana banku un uzņēmējdarbības sektorā”  ļāva vienlaikus paaugstināt 
profesionālo kompetenci tiem studiju programmā iesaistītiem docētājiem, kuru vadāmie kursi 
ir saistīti ar banku un uzņēmējdarbības sektora darbību (asoc. prof. S. Saksonova, doc. K. 
Subatnieks, doc. I. Solovjova, asoc. prof. R. Rupeika-Apoga, as. Prof. V. Ādamsons, doc. A. 
Joppe, doc. M. Kudinska). Pasniedzēji varēja pielietot iegūtās zināšanas studentu 
sagatavošanā, projekta īstenošana sniedza reālo ieguldījumu programmas modernizācijā. 
Projektā tika iesaistīti tādi sadarbības partneri, kā Latvijas Banka, Latvijas komercbanku 
asociācija, Latvijas zvērināto revidentu asociācija.  

Rezultātā saskaņā ar mūsdienu prasībām izglītībā un darba tirgū tika pilnveidota  
mācībspēku kvalifikācija, ka arī izstrādātas nepieciešamās apmācības un stažēšanās 
programmas, kuras varēs turpināt izmantot tuvākajos 3-5 gados.   

Neskatoties uz to, ka ESF projekts „Latvijas Universitātes  augstākās profesionālas 
studiju programmas Finanšu menedžments un Finanšu sektora vadība studentu mācību 
prakses realizēšana komercuzņēmumos” (vadītāja asoc. prof. S. Saksonova, dalībnieki asoc. 
Prof. V. Ādamsons, doc. I. Solovjova, doc. V. Baleviča) ir beidzies, kontakti ar projektu 
sadarbības partneriem turpinās un studentiem tiek piedāvātas prakses vietas gan 
komercuzņēmumos, gan Valsts ieņēmumu dienestā.  

Asoc. Prof. S. Saksonova ir iesaistīta Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projektā 
„Development and Approbation of Applied Courses Based on the Transfer of Teaching 
Innovations in Finance and Management for Further Education of Entrepreneurs and 
Specialists in Latvia, Lithuania and Bulgaria” (projekta Nr. LLP-LdV/TOI/2008/LV/004 
(2008-1-LV1-LEO05-00127, 2008.g.-2010.g.). Projekta ietvaros tiek izstrādāti kursi 
„Finanšu vadība” un „Vadības grāmatvedība lēmumu pieņemšanai”, kuru materiāli tiek 
izmantoti arī programmas studiju procesā. 
 Bakalaura darbu vadīšanā tiek iesaistīti profesionālajās institūcijās  strādājošie 
speciālisti, bet diemžēl, ar tendenci vairāk izmantot fakultātes docētājus, kas ir izskaidrojams 
ar finansēšanas problēmām.  
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16. tabula.  Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme 

 2007. 2008. 2009. 

Studē doktorantūrā 2 1 1 

Ieguvuši doktora grādu 2 2  

Apguvuši profesionālās pilnveides 
programmu 

6 5 3 

 
7.11. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums, norādot to uzdevumus konkrētas 
programmas īstenošana 
 
Nav vajadzīgs. 
 
7.12. Struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus konkrētas programmas 
īstenošanā 
 
Struktūrvienības, kuras nodrošina studiju procesu ar akadēmisko personālu, ir parādītas 17. 
tabulā.  

17. tabula. Struktūrvienības un to uzdevumi 
Struktūrvienība Uzdevumi 
EVF Finanšu katedra Nodrošina studiju procesu ar akadēmisko 

personālu 
EVF Tautsaimniecības katedra Nodrošina studiju procesu ar akadēmisko 

personālu 
EVF Ekonomikas informātikas katedra Nodrošina studiju procesu ar akadēmisko 

personālu 
EVF Matemātiskās ekonomikas katedra Nodrošina studiju procesu ar akadēmisko 

personālu 
EVF Statistikas un demogrāfijas katedra Nodrošina studiju procesu ar akadēmisko 

personālu 
LU EVF Starptautisko ekonomisko attiecību 
katedra 

Nodrošina studiju procesu ar akadēmisko 
personālu 

LU Valodu centrs Nodrošina studiju procesu ar akadēmisko 
personālu 

LEVF Tirgzinības katedra Nodrošina studiju procesu ar akadēmisko 
personālu 

LU EVF Ekonomisko sistēmu vadības 
teorijas un metožu katedra 

Nodrošina studiju procesu ar akadēmisko 
personālu 

 
7.13. Ārējie sakari 

7.13.1. Sadarbība ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites periodā 

 
Laba sadarbība programmas mācībspēkiem  izveidojusies ar ar darba devēju 

institūcijām-  Latvijas darba dēvēju konfederāciju, Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu 
konfederāciju, Latvijas zvērināto revidentu asociāciju, Latvijas komercbanku asociāciju. 

Tiek uzturēti cieši kontakti ar Latvijas Banku, Latvijas komercbankām, Latvijas 
Komercbanku asociāciju (asoc. prof. S.Saksonova, doc. M.Kudinska, prof. E.Zelgalve), ar 
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VID un citām valsts finanšu institūcijām (as.prof. V.Ādamsons, doc. A.Joppe, prof. L. 
Kavale). Sadarbība ar darba devējiem notiek arī organizējot studentu prakses (doc. V. 
Baleviča, asoc. prof. S. Saksonova, doc. I. Solovjova, lekt. V. Šnepste, lekt. L. Leitāne, lekt. 
L. Bule, doc. I. Romānova, citi).  

Programmas studenti apmeklē  Latvija Universitātes vieslektoru lekcijas (K. Sarkans, 
citi). 

Programmas docētāji plāno piedalīties Erasmus programmas pasniedzēju apmaiņas 
programmā ar vieslekcijām ārzemēs.  

Sadarbība ar darba devējiem notiek arī organizējot studentu prakses.  
ESF projekta „Latvijas Universitātes  augstākās profesionālas studiju programmas 

Finanšu menedžments un Finanšu sektora vadība studentu mācību prakses realizēšana 
komercuzņēmumos un VID”  ietvaros ir nodibināti kontakti ar uzņēmumiem un VID, tas ļauj  
studiju programmas studentiem aktīvi iesaistīties praksē uzņēmumos un Valsts ieņēmumu 
dienestā.  

7.13.2. Sadarbība ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robežām 

 
Sadarbība ar līdzīgām citu augstskolu studiju programmām: 
 Latvijā: Banku augstskola   
 Ārpus Latvijas: Tartu Universitāte, Kauņas Vitauta Dižā Universitāte – piedalīšanas 

konferencēs, kā arī programmas direktora un citu programmas mācībspēku pārrunas 
par programmu struktūru un izpildes metodēm. 

 Sadarbībā ar Latvijas darba devēju konfederāciju, Kauņas Vitauta Dižā Universitāti, 
Bulgārijas tirdzniecības un rūpniecības kameru, kā arī Haaga-Helia Universitāti 
(Somija) tiek realizēts projekts Development and Approbation of Applied Courses 
Based on the Transfer of Teaching Innovations in Finance and Management for 
Further Education of Entrepreneurs and Specialists in Latvia, Lithuania and Bulgaria” 
(projekta Nr. LLP-LdV/TOI/2008/LV/004 (2008-1-LV1-LEO05-00127, 2008.g.-
2010.g.). 

Programmas direktore un citi programmas mācībspēki apmainās ar pieredzi ar augstskolu 
pārstāvjiem, piedalās zinātniskas konferencēs. 

2009.g. janvārī asoc. prof. S. Saksonova bija pieredzes apmaiņā BI Norwegian 
School of Management, Norvēģija, Oslo, (Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta „Cilvēkresursu 
attīstība un izglītība” Stipendiju grantu shēmas ietvaros, projekta Nr. EEZ08B-2-19). 

2009.g. aprīlī ir īstenots Leonardo da Vinci projekts Nr. LLP-LdV-PLM-2008-
LV-214, kura ietvaros ir notikusi pieredzes apmaiņa un kvalifikācijas celšana Cyprus 
International Institute of Managament (CIIM), Kiprā, Nikosijā (asoc. prof. S. 
Saksonova, citi EVF darbinieki). 

 

7.13.3. Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādes, vai veicis 
zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs, norādot valsti 

Docētāji aktīvi piedalās starptautiskajos ESF un citu programmu projektos, iegūta pieredze 
tiek izmantota studiju procesa pilnveidošanā. 

7.13.4. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa 

 
18. tabula. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa 
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 Valsts 
2008./2009. 2009./2010. 

Mācībspēku apmaiņa    

 
Norvēģija, Somija, 
Lietuva 

4 - 

No ārvalsts uz 
Latviju 

- - - 

Studējošo apmaiņa    

 
Francija, Vācija , 
Malta 

3 2 

No ārvalsts uz 
Latviju 

Itālija, Lietuva, 
Malta, Lihtenšteina 

4 24 
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7.14. Studiju programmas attīstības plāns (akadēmiskās darbības, finansējuma un infrastruktūras, personāla attīstība) 
 
Attīstības pasākumi izriet no iespējām, kas var realizēt, pilnveidojot programmas realizāciju: 
 

19. tabula. Profesionālā bakalaura studiju programmas „Finanšu menedžments” tālākas attīstības plāns 
 
Attīstības 
Virziens 

Uzdevumi Izpildes laiks Atbildīgais/izpildītāji Rezultāta apliecinājums 
 

Studiju 
programmas 
attīstība un 
studiju procesa 
pilnveidošana 

1. Nepārtraukti aktualizēt praktisko nodarbību un 
semināru saturu studiju kursos; 

2. Realizēt atsevišķas studiju kursu tēmas Eiropas 
valstu valodās ar mērķi nodrošināt speciālo 
terminu un problemātikas zināšanas svešvalodās; 

3. Intensificēt IT izmantošanu studiju procesā; 
4. Paplašināt studentiem starptautiskas prakses un 

studiju   iespējas ārzemēs; 
5. Turpināt finanšu speciālistu - praktiķu iesaistīšanu 

studiju procesā;  
6. Veicināt programmas popularizēšanas pasākumus, 

ņemot vērā demogrāfiskās situācijas tendences; 
7. Katru gadu  veikt studiju programmas 

pašnovērtējumu ar mērķi kontrolēt tās kvalitāti un 
atbilstību tirgus prasībām; 

Regulāri, 
20010.g. -
2016.g 

Programmas direktors/ 
programmas docētāji, 
LU ārvalstu sakaru 
daļa (Nr.4), 
Studentu serviss  
(Nr. 6) 

Studentu aptauju rezultāti; 
Programmas 
pašnovērtējuma ziņojumi 

Akadēmiskā 
personāla 
kvalifikācijas 
pilnveidošana 

1. Attīstīt docētāju mobilitāti  (stažēšanās un studijas 
ārzemēs); 

2. Veicināt regulāro kvalifikācijas celšanu savā 
specialitātē  

 
 

Regulāri, 
2010.g. -
2016.g 

Programmas direktors/ 
programmas docētāji 

Programmas 
pašnovērtējuma ziņojumi 

Akadēmiskā 
personāla un 
studentu 

1. Turpināt mācībspēku zinātnisko potenciālu 
paaugstināšanu vadības  un ekonomikas jomā  
(doktora grāda iegūšana docētājiem ar maģistra 

Regulāri, 
2010.g. -
2016.g 

Programmas direktors/ 
programmas docētāji 

Programmas 
pašnovērtējuma ziņojumi 
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zinātniski 
pētnieciskas 
darbības 
pilnveidošana 

grādu, piedalīšanas konferencēs, zinātnisko 
publikāciju, mācību līdzekļu sagatavošana ); 

2. Veicināt studiju kursu mācību grāmatu, brošūru 
un lekciju materiālu sagatavošanu un publicēšanu, 
t.sk. e-kursu sagatavošanu; 

3. Iesaistīt studentus lietišķos pētniecības projektos 
 

Sadarbība ar 
darba 
devējiem un 
citiem  
partneriem 
Latvijā un 
Ārvalstīs 

1. Padziļināt docētāju kontaktus ar profesionālām 
asociācijām (Latvijas komercbanku asociācija, 
Latvijas darba devēju konfederācija, citi), kā arī 
darba devējiem un prakses vietas devējiem;  

2. Turpināt piedalīties ESF un citu institūciju 
projektos 

 

Regulāri, 
2010.g. -
2016.g 

Programmas direktors/ 
programmas docētāji 

Programmas 
pašnovērtējuma ziņojumi 

Materiāli –
tehniskās 
bāzes  
pilnveidošana 
 

1. Telpu remonts un uzturēšana; 
2. Studiju procesa tehniskā modernizācija 

(datorklašu modernizācija) 

2010.g. -
2016.g 

Fakultātes 
saimniecības daļas 
vadītājs 

Programmas 
pašnovērtējuma ziņojumi 
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7.15. Studiju programmas „Finanšu menedžments” SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, 
draudu) analīzes rezultātu kopsavilkums 
 
20. tabula. Studiju programmas SVID analīzes rezultātu kopsavilkums 

 
Stiprās puses Vājās puses 

 programmas studiju kursu sabalansētība 
pēc sastāva, kas nodrošina jaunajiem 
speciālistiem nepieciešamo profesionālo 
zināšanu un iemaņu iegūšanu finanšu 
menedžmentā; 

 darba tirgū specialitātes absolventi ir 
pieprasīti, kas liecina par to, ka 
programma sniedz nepieciešamas 
zināšanas; 

 ir nodrošināti cieši profesionālie sakari ar 
darba tirgus pārstāvjiem – Latvijas darba 
devēju konfederāciju, Latvijas 
komercbanku asociāciju, Latvijas Banku, 
Latvijas zvērināto revidentu asociāciju, 
citiem;  

 studentu apmācībā piedalās augsti 
kvalificētais akadēmiskais personāls;  

 labas savstarpējās sadarbības attiecības 
starp pasniedzējiem un studentiem, par ko 
liecina absolventu aptaujas rezultāti; 

 regulāra datortehnoloģiju izmantošana 
mācību procesā, iespēja no mājas 
datoriem pieslēgties pie LU bibliotēkas e- 
datu bāzes. 

 ir grūtības nodrošināt prakses vietas 
studentiem atbilstoši to dzīves vietām; 

 ir grūti apmierināt darba devēju prasības 
prakses norises laikā pēc augsti 
kvalificētiem un pieredzējušiem 
speciālistiem;  

 nepietiekoša docētāju mobilitāte un 
ārzemju lektoru iesaistīšana studiju 
procesā. 

 

Iespējas Draudi 

 tautsaimniecības attīstības tempu kritums 
savā ziņā aktivizē uzņēmējdarbības vidi, 
noved pie kadru politikas optimizēšanas, 
t.sk. finanšu jomā; 

 sabiedrības prasības pret darbaspēka 
kvalifikācijas paaugstināšanu nosaka  
finanšu zinību  padziļinātas apgūšanas 
nodrošināšanas pilnveidošanu; 

 ar ES fondu saistīto iespēju izmantošana, 
sekmējot studiju procesa pilnveidošanu 
un konkurētspējīgo speciālistu 
sagatavošanu, kā arī docētāju 
kvalifikācijas celšanu; 

 inovatīvo tehnoloģiju ieviešana un 
attīstība studiju procesā, kas atbilst 
modernam prasībām speciālistu 

 demogrāfiskā situācija valstī, kas var 
būtiski ietekmēt uzņemto studentu skaitu; 

 studiju maksas pieaugums (šī problēma 
pastāv visām programmām), kas varētu 
radīt grūtības studējošiem; 

 konkurence ar citu augstskolu 
programmām; 

 nepieciešamība apvienot darbu ar 
studijām var apgrūtināt zināšanu 
apgūšanas procesu pilna laika studentiem 
un studiju programmas prasību izpildi  

 
 



57 

 

sagatavošanā; 

 iespējas vecāko kursu studentiem 
apvienot studijas ar darbu, vienlaikus 
paaugstinot studējošo praktisko zināšanu 
līmeni. 
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8. Studiju programmas „Finanšu menedžments” izmaksu aprēķins 
 
Izmaksu aprēķināšana programmai Finansu menedžments uz 1 studentu 2009.g. (PLK) 

Nr.   Parametra nosaukums 
Rind. 
Nr Aprēķina formula 

Aprēķinātais
lielums 

      A B   C D 

I Tiešās studiju programmas izmaksas       
  Viena pasniedzēja darba algas fonda aprēķins vienam studentam gadā       

    Amats 

Stundu 
skaits 

programmā 

1 
studentu- 
stundas 

izmaksa, 
Ls       

    Profesors 384 0,6178 1 D1 = A1 * B1 LVL 237,24 
    asociētais profesors 192 0,5148 2 D1 = A2 * B2 LVL 98,84 
    Docents 576 0,4290 3 D3 = A3 * B3 LVL 247,10
    Lektors 576 0,3432 4 D4 = A4 * B4 LVL 197,68
    Asistents 128 0,3432 5 D5 = A5 * B5 LVL 43,93 

    Kopā studiju laikā 1856 st. vai 116 kredītpunktu 6 
D6 = D1+D2+D3+D4
+D5 LVL 824,79 

    Zinātnisko darbu un prakses darbu vadīšana (44 kredītpunkti) 7 D7=D6/116*44 LVL 312,85 
    Pasniedzēja darba alga uz 1 studentu gadā, LVL 8 D8 = (D6+D7) / 4 LVL 284,41 

    
pārējo darbinieku skaits uz 1 pasniedzēju (neskaitot saimn. 
personālu)     9 X 0,10 

    pasniedzēju un pārējo darbinieku algu fonda attiecība stud. progr.     10 X 3,20 
    Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu gadā, LVL     11 D11 = D8 * D9 / D10 8,89 
N2 Darba algas fonds uz 1 studentu gadā, LVL 12 D12 = D8 + D11 293,30 
N2 Darba devēja sociālie maksājumi uz 1 studentu gadā (24,09%), LVL 13 D13 = D12 * 0,2409 70,66 
N3 Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas uz 1 studentu gadā, LVL 14 X 14,00 
    pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā uz 1 studentu, LVL 15 X 10,00 
    citi pakalpojumi (kopēšana, tipogrāfija, fax u.c.), LVL 16 X 25,00 
N4 Pakalpojumu apmaksa - kopā, LVL 17 D17 = D15 + D16 35,00 
    mācību līdzekļu un materiālu iegāde vienam studentam gadā, LVL 18 X 32,50 
    kancelejas preces un cits mazvērtīgais inventārs, LVL 19 X 15,43 
N5 Materiāli un mazvērtīgā inventāra iegāde uz 1 studentu gadā 20 D20 = D18 + D19 47,93 
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    mācību grāmatas uz 1 studentu gadā, LVL 21 X 40,00 
    grāmatu kalpošanas laiks gados 22 X 10 
    1 grāmatas cena, LVL 23 X 30,00 

    grāmatu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, LVL 24 
D24 = D21 * 
D23/D22 120,00 

    žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, LVL 25   20,00 
N6 Grāmatas un žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā 26 D26 = D24 + D25 140,00 
    sportam uz 1 studentu gadā, LVL 27 X 15,00 
    pašdarbībai uz 1 studentu gadā, LVL 28 X 5,00 
N7 Studentu sociālajam nodrošinājumam uz 1 studentu gadā 29 D29 = D27 + D28 20,00
    iekārtu iegāde uz 1 studentu gadā, LVL 30 X 90,90
    investīcijas iekārtu modernizēšanai - 20% no inventāra izmaksām 31 X 0,20 
    izmaksas iekārtu modernizēšanai, LVL 32 D32 = D31 * D30 18,18 
N8 Iekārtu iegādes uz modernizēšanas izmaksas uz 1 studentu gadā, LVL 33 D33 = D30 + D32 109,08 

Kopā tiešās izmaksas uz 1 studentu gadā -  
summa no N1 līdz N8,LVL 34 

D34 = D12+D13+D14+ 
+D17+D20+D26+D29+D33 729,97 

II Netiešās studiju programmas izmaksas       

N9 

Izdevumi LU darbības nodrošināšanai: LU bibliotēkai, zemes nod., telpu noma, īre, ēku 
ekspluatācijas izd., telefonu abonēšanas un pakalp. Izmaksas, komunālie pak., tekošais 

remonts, īpašās progr. u.c. uz 1 nosacīto studentu gadā (42,85%), LVL 35 D35 = 1100*0,4 520,00 

Pavisam kopā viena studējošā studiju izmaksas gadā, LVL 37   1249,97 
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Izmaksu aprēķināšana programmai Finansu menedžments uz 1 studentu 2009.g. (NLK) 

Nr.   Parametra nosaukums 
Rind. 
Nr Aprēķina formula 

Aprēķinātais
lielums 

      A B   C D 

I Tiešās studiju programmas izmaksas    
  Viena pasniedzēja darba algas fonda aprēķins vienam studentam gadā    

    Amats 

Stundu 
skaits 

programmā 

1 
studentu- 
stundas 

izmaksa, 
Ls       

    Profesors 288 0,6178 1 D1 = A1 * B1 LVL 177,93 
    asociētais profesors 144 0,5148 2 D1 = A2 * B2 LVL 74,13 
    Docents 432 0,4290 3 D3 = A3 * B3 LVL 185,33 
    Lektors 432 0,3432 4 D4 = A4 * B4 LVL 148,26 
    Asistents 96 0,3432 5 D5 = A5 * B5 LVL 32,95 

    Kopā studiju laikā 1856 st. vai 116 kredītpunktu 6 
D6 = D1+D2+D3+D4
+D5 LVL 618,60 

    Zinātnisko darbu un prakses darbu vadīšana (44 kredītpunkti) 7 D7=D6/116*44 LVL 234,64 
    Pasniedzēja darba alga uz 1 studentu gadā, LVL 8 D8 = (D6+D7) / 4 LVL 213,31 

    
pārējo darbinieku skaits uz 1 pasniedzēju (neskaitot saimn. 
Personālu)     9 X 0,10 

    pasniedzēju un pārējo darbinieku algu fonda attiecība stud. progr.     10 X 3,20 
    Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu gadā, LVL     11 D11 = D8 * D9 / D10 6,67 
N2 Darba algas fonds uz 1 studentu gadā, LVL 12 D12 = D8 + D11 219,97 
N2 Darba devēja sociālie maksājumi uz 1 studentu gadā (24,09%), LVL 13 D13 = D12 * 0,2409 52,99 
N3 Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas uz 1 studentu gadā, LVL 14 X 10,00 
    pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā uz 1 studentu, LVL 15 X 10,00
    citi pakalpojumi (kopēšana, tipogrāfija, fax u.c.), LVL 16 X 20,00 
N4 Pakalpojumu apmaksa - kopā, LVL 17 D17 = D15 + D16 30,00 
    mācību līdzekļu un materiālu iegāde vienam studentam gadā, LVL 18 X 30,00 
    kancelejas preces un cits mazvērtīgais inventārs, LVL 19 X 15,00 
N5 Materiāli un mazvērtīgā inventāra iegāde uz 1 studentu gadā 20 D20 = D18 + D19 45,00 
    mācību grāmatas uz 1 studentu gadā, LVL 21 X 30,00 
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    grāmatu kalpošanas laiks gados 22 X 10 
    1 grāmatas cena, LVL 23 X 30,00 

    grāmatu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, LVL 24 
D24 = D21 * 
D23/D22 90,00 

    žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, LVL 25   20,00 
N6 Grāmatas un žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā 26 D26 = D24 + D25 110,00 
    sportam uz 1 studentu gadā, LVL 27 X 10,00 
    pašdarbībai uz 1 studentu gadā, LVL 28 X 5,00 
N7 Studentu sociālajam nodrošinājumam uz 1 studentu gadā 29 D29 = D27 + D28 15,00 
    iekārtu iegāde uz 1 studentu gadā, LVL 30 X 80,00
    investīcijas iekārtu modernizēšanai - 20% no inventāra izmaksām 31 X 0,20
    izmaksas iekārtu modernizēšanai, LVL 32 D32 = D31 * D30 16,00 
N8 Iekārtu iegādes uz modernizēšanas izmaksas uz 1 studentu gadā, LVL 33 D33 = D30 + D32 96,00 

Kopā tiešās izmaksas uz 1 studentu gadā -  
summa no N1 līdz N8,LVL 34 

D34 = D12+D13+D14+ 
+D17+D20+D26+D29+D33 578,97 

II Netiešās studiju programmas izmaksas       

N9 

Izdevumi LU darbības nodrošināšanai: LU bibliotēkai, zemes nod., telpu noma, īre, ēku 
ekspluatācijas izd., telefonu abonēšanas un pakalp. Izmaksas, komunālie pak., tekošais 

remonts, īpašās progr. u.c. uz 1 nosacīto studentu gadā (42,85%), LVL 35 D35 = 950*0,4 380,00 

Pavisam kopā viena studējošā studiju izmaksas gadā, LVL 37  958,97 
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9. Studiju plāni – Pilna laika studiju forma (PL) un Nepilna laika studiju forma (NL) 
Augstākās profesionālās izglītības  bakalaura studiju programmas Finanšu menedžments pilna laika forma (8 semestri) 

Kursa 
kods 

Kursa nosaukums 1. gads 2. gads 3. gads 4. gads Pārb.
Veids 

Lekcijas, 
semināri 

Studiju kursu nodrošinājums ar docētājiem 
1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 

 Obligātā daļa (A daļa)- Vispārizglītojošie studiju kursi      
Valo1234 
Valo1585 

1. Svešvaloda I (Angļu vai vācu 
valoda ekonomistiem) 25 

4        eks. l- 0; s- 64 lekt. K. Beķere, lekt. J.Kutasina 

Ekon2368 2. Finanšu teorija  4        eks. l-32; s-32 Dr.ekon., as.prof. V. Ādamsons, lekt. L. Bule 
VadZ1016 3. Zinātniskā darba organizācija  2        eks. l-16; s-16 Dr. ekon., prof. B. Sloka 
Psih1054 4. Sociālā psiholoģija  2       eks. l-32; s-0 Dr.ekon., prof. R. Garleja 
Ekon2086 5. Komercdarbības ekonomika     2     eks. l-20; s-12 Mg. ekon., lekt. L.Bule 
EkonP062 6. Kvalitātes vadība      2   eks. l-16; s-16 Dr. ekon., doc. A. Joppe 
JurZ2005 7. Saimnieciskās tiesības       4  Eks. l-48; s-16 Mg. ekon., lekt.A. Mieriņa 
 Obligātā daļa (A daļa)- Nozares teorētiskie pamatkursi      
Ekon1300 8. Matemātika ekonomistiem 4          eks. l-32; s-32 Dr. matem, docente E. Kopeika 
DatZ1030 9. Ekonomikas informātika I26 4        eks. l-32; s-32 Lekt. K. Praudiņš, lekt. J. Krasts 
Ekon1059 10. Mikroekonomika  4        eks. l-32; s-32 Dr. ekon., prof. R. Škapars 
Ekon1273 11. Statistika ekonomistiem I  4       eks. l-32; s-16; p-16 Dr.ekon., prof. I.Ciemiņa 
Ekon1115 12. Makroekonomika  4       eks. l-32; s-32 Dr. ekon., prof. E. Dubra 
Ekon2455 13. Statistika ekonomistiem II   4      eks. l-32; s-32 Dr.ekon., prof. I.Ciemiņa 
EkonP052 14. Finanšu ekonometrija   4      eks. l-32; s-32 Mg. matem. lektore R. Freimane 
Ekon2750 
Ekon2670 
Ekon1005 

16. Studiju darbs I27   2      aizst.   

EkonP911 15. Eiropas ekonomiskā un 
monetārā integrācija 

   2     eks. l-24; s-8 Lekt. I. Vanags 

Ekon2287 
Ekon2165 

17. Studiju darbs II28    2     aizst   

Ekon2196 
EkonP001 
Ekon2001 

18. Studiju darbs III29       2  aizst.   

 Obligātā daļa (A daļa)-prakses, bakalaura darbs  
EkonP054  19. Prakse I     10       
EkonP057 20. Prakse II       8   aizst.   
EkonP059 21. Prakse III        4 aizst.   

                                                 
25 Pastāv iespēja noklausīties kursu Svešvaloda II un Svešvaloda III kā brīvās izvēles kursus   
26 Pastāv iespēja noklausīties kursu Ekonomikas informātika II kā brīvās izvēles kursu   
27 Pastāv izvēle rakstīt studiju darbu par tematiem no sekojošiem kursiem: Monetārā un banku ekonomika, Finanšu teorija, Finanšu grāmatvedība. 
28 Pastāv izvēle rakstīt studiju darbu par tematiem no sekojošiem kursiem: Investīcijas, Nodokļi 
29  Pastāv izvēle rakstīt studiju darbu par tematiem no sekojošiem kursiem: Globālās finanses, Vērtspapīru tirgus, Komercbanku operācijas. 
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EkonP060 22. Prakse IV        4 aizst.   
Ekon4046 23. Bakalaura darbs        12 aizst.   
 Obligātās izvēles daļa (B daļa) -Nozares profesionālās specializācijas kursi   
EkonP804 24. Monetārā un banku ekonomika  4       eks. l-32; s-32 Dr.ekon., doc. R. Rupeika-Apoga 
Ekon3835 25. Finanšu grāmatvedība   4      eks. l-32; s-16; p-16 Dr.ekon., asoc. prof . S. Saksonova  
Ekon3351 26. Investīcijas   4      aizst. l-32; s-32 Mg. ekon.,lekt. V. Šņepste, mg. oec., lekt. L. 

Bule 
EkonP125 27. Vadības grāmatvedība    4     aizst. l-32; s-32 Dr.ekon., asoc. prof. S. Saksonova 
Ekon2068 28. Cenas un cenu veidošana//    2     eks. l-16; s-16 Dr.ekon., as. prof. V. Ādamsons 
EkonP560 29. Sociālā apdrošināšana un 

sociālā palīdzība// 
   2     eks. l- 24; s-8 Dr.ekon., as. prof. V. Ādamsons, lekt. L. Bule 

EkonP811 30. Nodokļi    4     eks. l-32; s-32 Mg. ekon., lekt. L. Leitāne 
Ekon1003 31. Publiskās finanses  4 eks. l-32; s-32 Dr. ekon., doc. A. Joppe
Ekon3091 32. Komercsabiedrību finanšu 

stāvokļa analīze 
    4    eks. l-32; s-32 Dr.ekon., prof. E. Zelgalve 

EkonP064 33. Globālās finanses     4    eks. l-32; s-32 Dr.ekon. prof.  I.Vaidere 
EkonP011 34. Apdrošināšana//     2    eks. l-22; s-10 Mg. ekon., lekt. L. Bule 
 35. Finanšu pakalpojumu tirgvedība//     2    Eks.  Mg. ekon. lekt. I. Vanags 
VadZ2551 36. Projektu vadība //      2   eks. l-16; s-16 Maģ. ekon., lekt. D. Āboltiņa 
Ekon4878 37. Finanšu un banku darbības 

rādītāji// 
     2    l-20; s-12 Dr. ekon., doc. I. Solovjova 

EkonP124 38. Banku grāmatvedība      4   eks. l-32; s-32 Dr.ekon., asoc. prof . S. Saksonova 
EkonP066 39. Komercbanku operācijas       4   Eks. l-32; s-32 Dr. ekon., doc. M. Kudinska 
Ekon5123 40. Korporatīvās finanses       4  Eks. l-32; s-32 Dr.ekon., asoc. prof. S. Saksonova, pasn. R. Žuka 
EkonP127 41. Vērtspapīru tirgus  4 Eks. l-32; s-32 Mg. ekon., lekt. V. Šņepste
EkonP800 42. Banku vadība  2 Eks. l-32; s-0 Dr. ekon., doc. M. Kudinska
Ekon4001 43. Audits un revīzija       4  Eks. l-32; s-32 Mg. ekon., lekt. L. Leitāne 
 Vispārizglītojošie studiju kursi – 

A daļa 
8 4 - 2 - 2 4 - 20   

 Nozares teorētiskie pamatkursi – 
A daļa 

12 8 10 4 - - 2 - 36   

 Prakse – A daļa - - - - 10 8 - 8 26   
 Valsts pārbaudījums – A daļa - - - - - - - 12 12   
 Kopā – A daļa 20 12 10 6 10 10 6 20 94   
 Nozares profesionālās 

specializācijas kursi – B daļa 
- 4 8 14 10 10 14 - 60   

 Brīvās izvēles kursi - 4 2 - - - - - 6   
 Kopā programmā 20 20 20 20 20 20 20 20 160   
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Augstākās profesionālās izglītības  bakalaura studiju programmas Finanšu menedžments nepilna laika forma (9 semestri) 
Kursa 
kods 

Kursa nosaukums 1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 5.gads Pār-
baudes 
veids

Lekcijas, 
semināri 

Studiju kursu nodrošinājums ar 
docētājiem 1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 9.s. 

 Obligātā daļa (A daļa)- Vispārizglītojošie studiju kursi   
Valo1234 
Valo1585 

1. Svešvaloda I (Angļu vai vācu valoda 
ekonomistiem)30 

4         Eks. l- 0; s- 64 
 

Lekt. R. Svētiņa,  J. Kutasina 

Psih1054 2. Sociālā psiholoģija  2        Eks. l-32; s-0 Dr.ekon., prof. R. Garleja 
Ekon2368 3. Finanšu teorija   4        Eks. l-32; s-32 Dr.ekon., as.prof. V.Ādamsons 
Ekon2086 4. Komercdarbības ekonomika  2           Eks. l-20; s-12 Mg. ekon., lekt. L. Bule 
VadZ1016 5. Zinātniskā darba organizācija  2  Eks. l-16; s-16 Dr. oec., prof. B. Sloka
JurZ2005 6. Saimnieciskās tiesības     4     Eks. l-48; s-16 Mg. ekon., lekt. A. Mieriņa 
EkonP062 7. Kvalitātes vadība        2  Eks. l-16; s-16 Dr. ekon., doc. A.Joppe 
 Obligātā daļa (A daļa)- Nozares teorētiskie pamatkursi  
Ekon1300 8. Matemātika ekonomistiem 4           Eks. l-32; s-32 Dr. matiem. docente E. Kopeika 
DatZ1030 9. Ekonomikas informātika I31 4         Eks. l-32; s-32 Lekt. J. Ktasts, pasn. R. Žuka 
Ekon1059 10. Mikroekonomika  4  Eks. l-32; s-32 Dr. ekon., prof. R. Škapars
EkonP911 11. Eiropas ekonomiskā un monetārā 

integrācija 
2         Eks. l-24; s-8 Dr. ekon. Doc. I. Romānova 

Ekon1273 12. Statistika ekonomistiem  I  4        Eks. l-32; s-
16; p-16 

Dr. ekon. As.prof. I. Krūmņa 

Ekon1115 13. Makroekonomika  4        Eks. l-32; s-32 Mg. ekon., lekt. I. Skribāne 
Ekon2455 14. Statistika ekonomistiem II  4  Eks. l-32; s-32 Dr. ekon. As.prof. I. Krūmiņa
EkonP052 15. Finanšu ekonometrija    4      Eks. l-32; s-32 Lekt. R. Freimane 
Ekon2750 
Ekon2670 
Ekon1005 

16. Studiju darbs I32    2      Aizst.   

Ekon2287 
Ekon2165 

17. Studiju darbs II33      2    Aizst.   

Ekon2196 
EkonP001 
Ekon2001 

18. Studiju darbs III34        2  Aizst.   

 Obligātā daļa (A daļa)-  prakses, bakalaura darbs   
EkonP054 19. Prakse I      10    Aizst.   
EkonP057 20. Prakse II       8   Aizst.   

                                                 
30 Pastāv iespēja noklausīties kursu Svešvaloda II un Svešvaloda III kā brīvās izvēles kursus   
31 Pastāv iespēja noklausīties kursu Ekonomikas informātika II kā brīvās izvēles kursu   
32 Pastāv izvēle rakstīt studiju darbu par tematiem no sekojošiem kursiem: Monetārā un banku ekonomika, Finanšu teorija, Finanšu grāmatvedība. 
33Pastāv izvēle rakstīt studiju darbu par tematiem no sekojošiem kursiem: Investīcijas, Nodokļi. 
34Pastāv izvēle rakstīt studiju darbu par tematiem no sekojošiem kursiem: Globālās finanses, Vērtspapīru tirgus, Komercbanku operācijas. 
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EkonP059 21. Prakse III         4  Aizst.   
EkonP060 22. Prakse IV         4 Aizst.   
Ekon4046 23. Bakalaura darbs         12 Aizst.   
 Obligātās izvēles daļa (B daļa)- Nozares profesionālās specializācijas kursi    
EkonP804 24. Monetārā un banku ekonomika   4       eks. l-32; s-32 Dr.ekon., doc. R.Rupeika-Apoga 
Ekon3835 25. Finanšu grāmatvedība   4       eks. l-32; s-

16; p-16 
Dr.ekon., asoc. prof. S. Saksonova 

Ekon3351 26. Investīcijas    4      Eks.  l-32; s-32 Mg. ekon., Lekt. V. Šņepste 
EkonP811 27. Nodokļi    4      eks. l-32; s-32 Mg. ekon., Lekt. L. Leitāne 
Ekon1003 28. Publiskās finanses    4      eks. l-32; s-32 Dr. ekon., doc. A.Joppe 
VadZ2551 29. Projektu vadība //     2     eks. l-16; s-16 Mg. ekon., lekt. D.Āboltiņa 
Ekon2068 30. Cenas un cenu veidošana//     2     eks. l-16; s-16 Dr.ekon., as. prof. V. Ādamsons 
Ekon3091 31. Komercsabiedrību finanšu stāvokļa 

analīze 
    4     eks. l-32; s-32 Dr.ekon., prof. E.Zelgalve, dr. oec., doc. I. 

Romānova
EkonP064 32. Globālās finanses     4     eks. l-32; s-32 Dr.ekon., doc. R.Rupeika-Apoga 
EkonP066 33. Komercbanku operācijas      4     eks. l-32; s-32 Dr. ekon., doc. M. Kudinska 
EkonP560 34. Sociālā apdrošināšana un sociālā 

palīdzība// 
     2    Eks. l-24; s-8 Dr.ekon., as. prof. V. Ādamsons, lekt. L. 

Bule 
Ekon4878 35. Finanšu un banku darbības rādītāji//      2    eks. l-20; s-12 Dr. ekon., doc. I. Solovjova 
EkonP124 36. Banku grāmatvedība      4    Eks. l-32; s-32 Pasn. V. Kondziorha 
Ekon5123 37. Korporatīvās finanses       4   eks. l-32; s-32 Dr.ekon., asoc. prof. S. Saksonova, pasn. 

R.Žuka 
EkonP011 38. Apdrošināšana//       2   eks. l-22; s-10 Mg. ekon., Lekt. L. Bule 
 39. Finanšu pakalpojumu tirgvedība//       2   eks.  Mg. ekon. lekt. I. Vanags 
EkonP125 40. Vadības grāmatvedība  4  eks. l-32; s-32 Dr.ekon., asoc. prof. S. Saksonova
EkonP800 41. Banku vadība  2  eks. l-32; s-0 Dr. ekon., doc. M. Kudinska
Ekon4001 42. Audits un revīzija        4  Eks l-32; s-32 Mg. ekon., Lekt. L. Leitāne 
EkonP127 43. Vērtspapīru tirgus        4  Eks. l-32; s-32 Mg. ekon., Lekt. V.Šņepste 
 Vispārizglītojošie studiju kursi – A daļa 4 8 2 - 4 -  2  20   
 Nozares teorētiskie pamatkursi – A 

daļa 
14 8 4 6 - 2 - 2  36   

 Prakse - A daļa - - - - - 10 8 4 4 26   
 Valsts pārbaudījums - A daļa - - - - - - - - 12 12   
 Kopā – A daļa 18 16 6 6 4 12 8 8 16 94   
 Nozares profesionālās specializācijas 

kursi – B daļa 
- - 8 12 14 6 10 10 - 60 

 
  

 Brīvās izvēles kursi - 2 4 - - - - -  6   
 Kopā 18 18 18 18 18 18 18 18 16 160   
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10. Pielikumi 
 

1. pielikums  
 
 
 
 

Studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti 
(izdrukas no LUIS) 



67 

 

 
Kursa nosaukums Angļu valoda ekonomistiem I  

Kursa kods Valo1234 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Ģermāņu valodniecība 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 64 

Kursa apstiprinājuma datums 09.03.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Humanitāro zinātņu fakultāte 

  

Kursa autori 

Sociālo zinātņu mağistrs sabiedrības vadībā, lekt. Līga Beļicka 
Dr. Filoloğijas doktors, doc. Tatjana Guseva 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir attīstīt ekonomiska satura mācību grāmatu un zinātnisku, kā arī 
populārzinātnisku rakstu lasīšanas prasmes, veidot nozares terminoloģijas vārdu krājumu, kā arī 
angļu valodas prasmes, kas nepieciešamas, lai mutvārdos un rakstveidā lietotu angļu valodu 
ekonomikas studiju procesā, kā arī komunikācijai starptautiskajā lietišķajā vidē. Kursā 
piedāvātās tēmas tiek integrētas uzdevumos un vingrinājumos, kas attīsta un nostiprina 
lasīšanas, klausīšanās, runāšanas un rakstīšanas prasmes. Kursa tēmās iekļauta nozares 
diskursā būtisku komunikatīvo prasmju apguve. Kursa mērķis ir arī nostiprināt studentu 
patstāvīgās mācīšanās prasmes ekonomikas studiju kontekstā. 

Rezultāti 

Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas studenti saskaņā ar Eiropas vienotā standarta prasībām  
(B2-C1 līmenis) spēj:  
- saprast garāku runu un lekciju angļu valodā par kursā aplūkotām nozares tēmām  
(izpratne, klausīšanās prasme),  
- izlasīt un saprast nozares literatūru angļu valodā, kā arī sagatavot akadēmisku anotāciju par 
izlasīto, izmantojot nozares terminoloģiju angļu valodā (lasīšanas, rakstīšanas prasmes),  
- piedalīties diskusijās angļu valodā par kursā aplūkotajām nozares tēmām,  
(runāšanas prasmes, diskusija, dialogs),  
- atrast informāciju internetā un prezentēt tēmu angļu valodā, izvērtējot atšķirīgus viedokļus  
(runāšanas prasmes, monologs),  
- sagatavot rakstveidā savu CV un pieteikuma vēstuli angļu valodā (rakstīšanas prasmes)  

Kursu apraksts-plāns 

1. Ekonomistu darba raksturojums, darbam nepieciešamās personības īpašības. 6  
2. Uzņēmuma raksturojums. 8  
3. Starpkultūru komunikācija. 4  
4. Uzņēmuma saimnieciskās darbības un tirgus tendenču apkopojums. 6  
5. Prezentācija kā komunikatīva darbība. 8  
6. Grāmatvedības dokumentu terminoloģija. 6  
7. Telefona sarunas. 2  
8. Ekonomikas un globalizācijas procesu raksturošana. 6  
9. Lietišķās korespondences pamati. 4  
10. Individuāla nozares tekstu lasīšana. 12  
11. Kursa noslēguma rakstveida pārbaudījums. 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Darbs praktiskajās nodarbībās, t.sk. mutvārdu starppārbaudījumi, leksikas testi - 20%  
2. Individuāla nozares tekstu lasīšana - 25%  
3. Nozares tēmas prezentācija - 20%  
4. Rakstveida pārbaudījums - 25%  
5. Eksāmens – diskusija par kursā aplūkotajām nozares tēmām – 10%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
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1. Trappe Tonya, Tullis Graham. Intelligent Business; Longman, 2005.  
2. Tullis Graham, Power Susan. The New Insights into Business, Longman,  
2004.  
3. Pile Louise. Intelligent Business (intermediate and upper- intermediate  
levels). Longman, 2006.  
4. Emmerson Paul. Business English Handbook. Macmillan, 2007.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Mackenzie Ian. Financial English; LTP Business,1999  
2. Mascull Bill. Business Vocabulary in Use; Cambridge University Press, 2003.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. The Economist  
2. Wikipedia, the free encyclopaedia, http://en.wikipedia.org/wiki/  

 
 
Kursa nosaukums Vācu valoda ekonomistiem 

Kursa kods Valo1585 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

64 

Kursa apstiprinājuma datums 09.03.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Humanitāro zinātņu fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Filoloğijas doktors, doc. Jevgenija Kutasina 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir pilnveidot studentu lasīšanas, klausīšanās, runas un rakstīšanas iemaņas vācu 
valodā uz specialitātes leksikas bāzes, attīstīt studentu interaktīvās komunikācijas iemaņas 
konkrētajā nozarē, izmantojot svešvalodu, apgūt tēžu, anotāciju un pārskatu veidošanu vācu 
valodā, kā arī papildināt studentu vārdu krājumu un gramatikas zināšanas svešvalodā. Īpaša 
uzmanība tiek veltīta specialitātes tekstu tulkošanas iemaņām (terminoloģijai un sintaksei/ 
konstrukcijām). Tiek strādāts pie vārdu krājuma veidošanas specialitātē, lai attīstītu 
specialitātes tekstu lasīšanas un šo tekstu mutiskas un rakstiskas prezentācijas iemaņas. Kursā 
studenti tiek iepazīstināti ar pamattēmām izvēlētajā specialitātē vācu valodā. Studējošie strādā 
ar teorētisko literatūru, meklējot nozīmīgu informāciju un risinot nozarei raksturīgas problēmas. 

Rezultāti 

Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas studenti saskaņā ar Eiropas vienotā standarta prasībām  
(B2 līmenis) spēj:  
- saprast garāku runu un lekciju vācu valodā par kursā izņemtām specialitātes tēmām  
(izpratne, klausīšanās prasmes),  
- izlasīt un saprast specialitātes literatūru vācu valodā, kā arī sagatavot akadēmisku anotāciju 
par izlasīto, izmantojot profesionālo terminoloģiju vācu valodā  
(lasīšanas prasmes),  
- piedalīties diskusijās vācu valodā par specialitātes tēmām, tādām kā vadītāja loma un 
funkcijas, lēmumu pieņemšana, komandas veidošana, darba intervijas, uzņēmumu kultūra 
(runāšanas prasmes, diskusija, dialogs),  
- atrast informāciju internetā un prezentēt vācu valodā motivācijas teorijas, uzņēmuma 
raksturojumu un vadības struktūru, izvērtējot atšķirīgus viedokļus  
(runāšanas prasmes, monologs),  
- sagatavot rakstveidā savu CV un pieteikuma vēstuli vācu valodā  
(rakstīšanas prasmes)  

Kursu apraksts-plāns 

1. Ekonomikas nozares. Uzņēmuma struktūra. 4  
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2. Uzņēmuma tiesiskās formas. 4  
3. Uzņēmuma vēsture. Uzņēmuma prezentācija. 4  
4. Uzņēmuma nodaļas un funkcijas. 4  
5. Darbinieku amati un pienākumi uzņēmumā. 4  
6. Darba instrukcijas un noteikumi. 4  
7. Darba apstākli. Darba aizsardzības noteikumi. 4  
8. Nozares teksta lasīšanas stratēģijas. 4  
9. Izstādes un gadatirgi. Uzņēmuma līdzdalība. 4  
10. Produktu raksturojums un prezentācija. 4  
11. Loģistika. 4  
12. Darījumu vēstules. 4  
13. Uzņēmuma finanses. Maksājumu plūsma. 4  
14. Vispārējie darījumu nosacījumi. 4  
15. Darba vietas meklējums, piedāvājums. Dzīves un darba gājums. Pieteikuma vēstule. Darba 
intervija. 4  
16. Nozares teksta lasīšanas stratēģijas. 2  
17. Kursa noslēguma rakstveida pārbaudījums. 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Darbs praktiskajās nodarbībās, t.sk. mutvārdu starppārbaudījumi, leksikas testi - 20%  
2. Individuāla nozares tekstu lasīšana - 25%  
3. Nozares tēmas prezentācija - 20%  
4. Rakstveida pārbaudījums - 25%  
5. Eksāmens – diskusija par kursā aplūkotajām nozares tēmām – 10%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Jörg Braunert, Wolfram Schlenker: Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs. Stuttgart: Klett, 2005  
2. Volker Eismann: Wirtschaftskommunikation Deutsch. Band 1,2. Langenscheidt , 2005  
3. Gudrun Häusler: Stellensuche, Bewerbung, Kündigung. Langenscheidt, 1999 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Heinrich Stalb, Deutsch für Studenten: Lesegrammatik, München: Verlag für Deutsch,1999  
2. Heinrich Stalb, Deutsch für Studenten: Schreibgrammatik, München: Verlag für Deutsch,1999 
3. Rosemarie Buhlmann, Anneliese Fearns, Eric Leimbacher. Wirtschaftsdeutsch A-Z. 
Kommunikation und Fachwortschatz in der Wirtschaft. Langenscheidt, 2008  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Markt  
2. Presse und Sprache  
3. Frankfurter Allgemeine  

 
 
 
Kursa nosaukums Sociālā psiholoģija  

Kursa kods Psih1054 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija 

Lekciju stundu skaits 32 

Kursa apstiprinājuma datums 12.11.2008 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

#Psiholoģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Psiholoğijas doktors, asoc.prof. Ğirts Dimdiņš 

Ekvivalentais studiju kurss 

Soci2030, Sociālā psiholoģija**  
Kursa anotācija 
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Kursa mērķis ir sniegt studentiem vispusīgas pamatzināšanas sociālajā psiholoģijā, iepazīstināt 
ar sociālās psiholoģijas konstruktiem, metodoloģiju, klasiskajām un mūsdienu sociālās 
psiholoģijas teorijām un iespējām tās pielietot saskarsmē un vadīšanas procesā. 

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studenti orientēsies sociālās psiholoģijas konstruktos, teorijās un terminoloģijā, 
zinās sociālās psiholoģijas teoriju un konstruktu praktisko pielietojumu indivīdu un grupu 
uzvedības izpratnē. 

Kursu apraksts-plāns 

 
1.Kas ir sociālā psiholoģija? Sociālās psiholoģijas vēsture. Sociālās psiholoģijas pētījumu 
metodoloģija un teoriju veidošanās.1  
2.Personība un sociālā vide.1  
3.Grupu ietekme uz indivīdu un grupu procesi.3  
4.Varas attiecības grupās un konformitāte.3  
5.Sociālās ietekmes mehānismi.4  
6.Pievilcības likumi—no pirmajiem iespaidiem līdz tuvām attiecībām.4  
7.Paštēls—kā mēs uztveram un saprotam paši sevi.2  
8.Attieksmes un attieksmju maiņa. Attieksmes un uzvedība.4  
9.Atribūcijas teorijas.3  
10.Stereotipi un aizspriedumi.3  
11.Prosociāla uzvedība.2  
12.Agresija un antisociāla uzvedība.2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

No kursa vērtējuma 50% veido divu kontroldarbu atzīmes, un 50% rakstiska eksāmena atzīme. 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1.Reņģe, V. (2002). Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1.Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2005). Social psychology (5th ed.). Upper Saddle 
River, NJ: Prentice Hall.  
2.Augoustinos, M., & Walker, I. (1995). Social cognition: An integrated introduction. London: 
Sage.  
3.Gilovich, T., Keltner, D., & Nisbett, R. E. (2006). Social psychology. New York: Norton.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1.British Journal of Social Psychology  
2.European Journal of Social Psychology  
3.Journal of Applied Social Psychology  
4.Journal of Experimental Social Psychology  
5.Journal of Personality and Social Psychology  
6.Journal of Social Psychology  
7.Personality and Social Psychology Bulletin  
8.Personality and Social Psychology Review  

 
Kursa nosaukums Finanšu teorija  

Kursa kods Ekon2368 

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 14.12.2009 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 
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Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Lūcija Kavale 
Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Vilnis Ādamsons 

Priekšzināšanas 

Ekon1115, Makroekonomika  

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir apgūt finanšu būtību un lomu ekonomikā. Iepazīties ar finanšu attiecību 
sfērām un terminoloģiju. Apgūt finanšu attiecību analīzes un vērtēšanas, kā arī praktiskās 
pielietošanas – plānošanas un uzskaites iemaņas. Izskaidrot finanšu instrumentu ietekmi uz 
ekonomikas attīstību, to pielietošanas īpatnības dažādos ekonomiskajos apstākļos. Izpētīt valsts 
budžetu, kā galveno finanšu sistēmas elementu, analizēt valsts un pašvaldību finanses, kā arī 
salīdzināt Latvijas finanšu sistēmu ar citu valstu finanšu sistēmām. Apgūt iemaņas kritiski vērtēt 
un prast pielietot finanšu instrumentus dažādu mērķu sasniegšanā.  

Rezultāti 

Kursa apgūšanas rezultātā studējošie iegūst izpratni par finansēm, to kategorijām un attiecību 
veidiem, prot korekti lietot finanšu terminoloģiju. Studējošie apgūst pamatiemaņas patstāvīgi 
analizēt finanšu attiecību ietekmi uz dažādiem tautsaimniecības procesiem un iedzīvotāju 
labklājību, prot kritiski vērtēt budžeta veidošanas metodes, praktiski veikt valsts iestāžu finanšu 
plānošanu un uzskaiti.  
 
Kursa apguve dod iespēju sekmīgāk apgūt citus programmas priekšmetus un izskaidrot to 
kopsakarības.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Finanšu būtība, nepieciešamība, sistēma un funkcijas L4  
2. Valsts budžeta nepieciešamība un sistēma. L4+P2=6  
3. Budžeta plānošanas metodes, budžeta klasifikācija. L4+P6=10  
4. Budžeta deficīts un valsts parāds. L4  
5. Valsts izdevumu struktūra, neproduktīvie izdevumi L2+P4=6  
6. Subsīdijas un dotācijas jēdzieni, subsīdiju teorija un prakse. L2+P4=6  
7. Sociālās sfēras finanses. L6+P8=14  
8. Pašvaldību finanses. L4+P6=10  
9. Eiropas Savienības budžets, tā ietekme uz Latvijas finanšu sistēmu. L2+P2=4  
10. Kopā L32+P32=64  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju materiāla apgūšana un 3 regulāro starppārbaudījumu nokārtošana (30%).  
Semināru un praktisko nodarbību apmeklēšana un 3 starppārbaudījumu izpilde (15%).  
Grupu prezentācija par izvēlētu tēmu 5%  
Eksāmena nokārtošana (rakstiski) 50%.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Public Finance. Harvey S.Rosen and Ted Gayer.2008.  
2. Strategic Public Finance.Stephen J.Bailey. 2004.  
3. Eiropas Savienības finanšu resursi un budžets. G.Rešina.2008.  
4. Budžets un finanses. Mācību līdzeklis. L.Kavale. 2008.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Fiscal Administration. Analysis and Applications for the Public Sector. John L.Mikesell, 2007.  
2. Public Finance and Public Policy. Hillman A.2003.  
3. Бюджет и бюджетная деятельность в Латвийской республике. Г.Pешина. 2007.  
4. Latvijas Republikas budžets: vakar, šodien, rīt. G.Rešina. 2003.  
5. Budžeta reformas. Valsts budžeta veidošanas attīstības tendences Latvijā un pasaulē.2003.  
6. Public Expenditure Management. A.Premchand. 2003.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Diena  
2. Kapitāls  
3. Žurnāls „Latvijas Ekonomists  
4. Dienas Bizness  
5. Latvijas Vēstnesis  
6. LR Finanšu ministrijas mājas lapa - http://www.fm.gov.lv  
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7. LR normatīvie aktīvi - http://www.likumi.lv  

Piezīmes 

Par katra nākamā semināra un praktisko nodarbību pamatjautājumiem, līdzi ņemamiem 
materiāliem un iespējamiem mājas darbiem studenti tiek informēti iepriekšējā semināra laikā.  
Prezentāciju tēmas tiek saskaņotas ar docētāju konsultāciju laikā.  

 
 
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 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Biruta Sloka 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar zinātniskā darba pamatiem, ar pētniecības metodēm un 
organizāciju, ko plaši izmanto pētniecības darba sagatavošanā, plānošanā un realizācijā un citur, 
kā arī apgūt prezentēšanas un komunikācijas pamatus. Paredzēts apspriest galvenās metodes 
pētniecības rezultātu apstrādē un prezentācijā. Kursa programmas galveno jautājumu 
ietveršanā un rekomendējamā literatūrā izmantota ārvalstu teorijas un prakses pieredzes 
izklāsts, īpašu uzmanību veltījot apgūto metožu izmantošanai praktiskos pētījumos, kā arī 
plašāk pieejamām datorprogrammām, speciālās literatūras apskatam un izvērtējumam. 
Studentiem tiks izsniegts aktualizēts speciālās literatūras saraksts, jaunākā informācija par 
interneta mājas lapām kursa apgūšanai, kā arī jaunākā informācija par datorprogrammu 
paketēm pētniecības rezultātu apstrādei. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par pētniecības metodēm un to 
izmantošanas iespējām, par iespējām izmantot statistikas datu bāzes un akadēmisko publikāciju 
datu bāzes, kā arī datu apstrādes metožu pamatiem un datorprogrammu nodrošinājumu, apgūs 
iemaņas patstāvīgu darbu sagatavošanā prezentēšanā un apgūs komunikācijas pamatus. Kursa 
apguves laikā notiek informācijas apmaiņa par galvenajiem studiju kursa jautājumiem, 
akadēmisko literatūru un pamata pētniecības metodēm. Kursa apguves laikā katram studentam 
ir aptuveni 300 lpp. materiālu – referātu par kursa saturu elektroniskā veidā.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Pētniecības tēmas izvēle un pamatojums. Pētījuma struktūra 2  
2. Pētniecības ētika 2  
3. Literatūras avoti, literatūras izvērtējums. Datu bāzes un to izmantošanas iespējas 2  
4. Datu savākšanas metodes. Datu novērtēšanas skalas 2  
5. Galvenās prasības pētniecības darba noformēšanai un aizstāvēšanai. Atsauču veidošana, 
plaģiātisma nepieļaušana. Noslēguma darbu iesniegšana, glabāšana un izmantošana. 
Prezentācijas sagatavošana un realizācija 2  
6. Aptauju veidi un to organizēšanas galvenie priekšnosacījumi 4  
7. Grafiskie attēli, to noformēšanas prasības. Tabulas, to noformēšanas prasības 2  
8. Datu analīzes metodes 2  
9. Vispārējā informācija par kvantitatīvām pētniecības metodēm 6  
10. Vispārējā informācija par kvalitatīvajām pētniecības metodēm 4  
11. Pielietojamo programmu pakešu raksturojums (SPSS, Eviews, Excel, u.c), Pētījumu 
rezultātu apstrāde, izmantojot datorprogrammas 2  
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12. Pētniecības organizēšana izmantojot internetu, priekšrocības un problēmas 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Divu kontroldarbu nokārtošana (par katru 10% no gala vērtējuma) un; trīs individuālo 
mājasdarbu sagatavošana un iesniegšana (par pirmajiem diviem 10% no gala vērtējuma, par 
pēdējo 5% no gala vērtējuma) un; viena referāta sagatavošana un nolasīšana par vienu no 
sekojošām tēmām (5% no gala vērtējuma). Par darbu semestrī 50% no vērtējuma, noslēguma 
pārbaudījumā – rakstiskā eksāmenā 50% no vērtējuma. 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. S.Kristapsone, Zinātniskā pētniecība studiju procesā, Rīga, BAT, 2008, 349 lpp.  
2. Robert B.Burns Introduction to Research Methods, 4th Edition, Sage Publications, 2004, 613 
p.  
3. John W.Creswell, Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, 
3rd edit., SAGE Publications, 2009, 260 p.  
4. Welman, Kruger, Mitchell, Research Methodology, 3rd edit., Oxford University Press, 2005, 
342 p.  
5. Donald R.Cooper, Pamela S.Schindler, Business Research Methods, 8th edit., McGraw-Hill, 
Irwin, 2003, pp. 466 – 483.  
6. William Lawrence Neuman, Social Research Methods : Qualitative and Quantitative 
Approaches, 6th edit., Pearson, 2006, 592 p.  
7. Pauld D. Leedy, Practical Research: Planning and Design, 6th edit., Prentice Hall, 2005, 319 
p.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. David A. De Vaus, Research Design in Social Research, Sage Publications, 2005, 279 p.  
2. Ranjit Kumar, Research Methodology, 2nd. edit., SAGE Publications, 2005, 332 p.  
3. Alan Bryman, Social Research Methods, 3rd edit., Oxford University Press, 2008, 748 p.  
4. J.Bortz, N.Döring, Forschungsmethoden und Evaluation, 3 Auflage, Springer, 2002, 812 s.  
5. David Dooley, Social Research Methods, 4th edit., Prentice Hall, 2001, 385 p.  
6. Paul R. Kinnear, Colin D.Gray, SPSS for Windows Made Simple, Psychology Press, 2000, 416 
p.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Universitātes iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem  
(Latvijas Universitātes Studiju noteikumi):  
http://www.lu.lv/par/svarigakie-dokumenti-un-statistika/noteikumi-un-kartibas/latvijas-
universitates-ieksejas-kartibas-noteikumi-studejosajiem  
 
2. Centrālās Statistikas pārvaldes datu bāzes  
http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=355  
 
3. Eiropas Kopienu Statistikas biroja datu bāzes  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/  
 
4. Zinātnisko žurnālu datu bāzes http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/  
 
5. Latvijas Zinātnes padomes mājas lapa http://www.lzp.lv  

 
 
Kursa nosaukums Komercdarbības ekonomika 

Kursa kods Ekon2086 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

12 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja Ekonomikas un vadības fakultāte 
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kursu 

  

Kursa autori 

Ekonomikas mağistra grāds, lekt. Larisa Bule 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt priekšstatu par uzņēmumu kā ekonomisku sistēmu, palīdzēt 
studentiem izprast ar komercdarbību saistītu lēmumu pieņemšanas procesu un iegūt prasmi 
patstāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus, vērtējot arī vides ekonomikas, ģeogrāfiskos un 
reliģiskos aspektus .  
Kursā tiek aplūkoti uzņēmuma dibināšanas process, darbības plānošanas, vadības, darbības 
analīzes, finanšu, darba kolektīva un produkcijas realizācijas pamatnostādnes. Kursa kontekstā 
tiek izskatīti arī svarīgākie vides ekonomikas jautājumi.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par komercdarbību kā par sistēmu. Studenti 
iegūst iemaņas, nepieciešamas ar uzņēmējdarbību saistītu patstāvīgu lēmumu pieņemšanā un 
pamatošanā.  
Studenti iegūst izpratni par vidi, kā nozīmīgu ekonomiskās izaugsmes avotu, kā arī par 
uzņēmējdarbības ietekmi uz apkārtējo vidi un tās regulēšanas metodēm.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Periods pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas 4  
2. Uzņēmējdarbības plānošana 4  
3. Vadības sistēma 2  
4. Darbības analīze 4  
5. Uzņēmuma finanses 4  
6. Starppārbaudījums 2  
7. Darba kolektīvs 2  
8. Produkcijas realizācija 2  
9. Uzņēmējdarbības ētika un etiķete 2  
10. Vides aizsardzība 2  
11. Uzņēmējdarbības ģeogrāfiskie un sociālie aspekti 2  
12. Starppārbaudījums 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

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

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā : mācību līdzeklis / Vēsma Abizāre. - Rīga : RaKa, 2004. - 
140 lpp.  
2. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss : [māc.līdz.] / Aina Muška ; rec. V.Abizāre. - Rīga : 
KIF "Biznesa Komplekss", 2005. - 120 lpp.  
3. Madura J. Introduction to Business [STUDENT EDITION].- South-Western College Pub, 2006.- 
745.pages  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Alsiņa R. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes : māc. līdzeklis ekonomikas profila 
bakalauru un profesionālo programmu studijām / Rasma Alsiņa, Gunārs Gertners ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra. - 2. pārstrād. un 
papild. izd. - Rīga : RTU izdevniecība, 2007. - 228 lpp.  
2. Blančards K. [One minute manager Latviešu val.] Efektīvas vadības noslēpumi : kā 
paaugstināt produktivitāti, ienākumus un jūsu labklājību / Kenets Blančards, Spensers Džonsons 
; no angļu val. tulk. Linda Deičmane ; red. Anita Baumane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 117 
lpp.  
3. Kehre M. Personālmenedžments uzņēmumā / Maira Kehre. - Rīga : Biznesa augstskola 
Turība, 2004. - 230 lpp.  
4. Lībermanis G. Tirgus, cenas, konkurence / Georgs Lībermanis ; Baltijas Starptautiskā 
Akadēmija. - 4. pārstr. un papild. izd. - Rīga : [B. i.], 2007. - 216 lpp.  
5. Niedrītis Jānis Ēriks. Mārketings : mācību līdzeklis / Jānis Ēriks Niedrītis ; red. Lilita Vīksna. - 
4., pārstrād. un papild. izd. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008 : (Apgāds Imanta). - 487 
lpp.  
6. Praude V. Mārketings : jautājumi, uzdevumi, situācijas, testi / Valērijs Praude ; rec. Aivars 
Goldšteins, Anda Batraga. - Rīga : Izglītības soļi, 2007. - 197 lpp.  
7. Rurāne M. Uzņēmuma finanses / Marita Rurāne. - Rīga : Jumava, 2007. - 266 lpp.  
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8. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole : [mācību līdzeklis] / Inta Slavinska ; 
red. Vija Vāvere. - 2., papild. izd. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2005. - 175 lpp.  
9. Strautmane A. Rokasgrāmata lietišķajā etiķetē : tavas pārvērtības / Aija Strautmane. - Rīga : 
Jumava, 2007. - 96 lpp.  
10. Vircavs M. Vide, ietekmes un novērtējums. Principi un analīze / Magnuss Vircavs. - Rīga: 
Turība, 2005. - 248 lpp.  
11. Coe Neil M., Kelly Philip F., Wai-Chung Yeung H. Economic geography: a contemporary 
introduction.- Wiley-Blackwell, 2007.- 426 pages  
12. Common M. Ecological Economics.- Cambridge University Press, 2005.- 592. pages  
13. Crane A., Matten D. Business Ethics.- Oxford University Press, 2007.- 592. pages  
14. Hartley Robert F. Business ethics : mistakes and successes.- Hoboken, N.J. : Wiley, 2005.- 
355 pages  
15. Лопатников Д. Л. Экономическая география и регионалистика.-M.: «Гардарики», 2006.- 
224c.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. LR Ekonomikas ministrija mājaslapa: www.em.gov.lv  
2. LR Vides ministrijas mājas lapa: www.vidm.gov.lv  
3. LR Uzņēmumu reģistra mājaslapa: www.ur.gov.lv  
3. Bizness un Baltija  
4. Dienas Bizness  
5. E-grāmatu datubāze: http://site.ebrary.com/lib/latvia  

 
 
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 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, doc. Aina Joppe 

Priekšzināšanas 

Ekon1115, Makroekonomika  

Kursa anotācija 

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

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūst izpratni par procesa pieeju kvalitātes pārvaldības 
sistēmas izstrādi, ieviešanu un efektivitātes uzlabošanu, iepazīsies ar starptautiskā standarta 
ISO9000:2000 prasībām un skaidrojumiem, lai iegūtās zināšanas varētu pielietot sava 
uzņēmuma KVS ieviešanā vai pilnveidošanā. Studenti labāk izpratīs kvalitātes un atbilstības 
novērtēšanas principus uzņēmumā, izpratīs kvalitātes sistēmas būtību un pielietojumu, iegūs 



76 

 

praktiskas iemaņas kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanā un 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 2  
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%)- tests un uzdevumi  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Kvalitātes vadības sistēma / red. Ligita Liepa ; māksl. Viesturs Ozoliņš ; 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 Ozoliņš. - Rīga : Biznesa Partneri, apg., 2002.1.d. KVS pamati. - 
111 lpp.  
3. Kvalitātes vadības sistēma : [rokasgrāmata uzņēmumu vadītājiem] / red. Ligita Liepa ; 
māksl. Viesturs Ozoliņš ; 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 Ozoliņš.  
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. Pildavs J., Ruperte I.Kvalitātes vadīšana, Rīga, 1999.  
7. Vincent K.Omachonu, Joel E.Ross.”Principles of total quality”, CRC Press, 2004.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

 
1. 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. 
2. Goetsch, D.L. Quality Management / David L. Goetsch, Stanley B. Davis – 4th ed. – Prentice 
Hall, 2003. – 858 p.  
3. Trott, P. Innovation Management and New Product Development / Paul Trott. – 2nd ed. - 
Prentice Hall, 2002. – 426 p.  
4. Heizer, J. Principles of Operations Management / Jay Heizer, Barry Render. – 5th ed. - 
Prentice Hall, 2004. – 638, [33] p. + CD  
5. Clow, K.E. Integrated Advertising, Promotion, & Marketing Communications / Kenneth E. 
Clow, Donald Baack. – 2nd ed. - Prentice Hall, 2004. – 538 p. + CD  
6. Jobber, D. Selling and Sales Management / David Jobber, Geoff Lancaster – 6th ed. - Prentice 
Hall, 2003. – 476 p.  
7. Dessler, G. Management. Principles and Practices for Tomorrow's Leaders / Gary Dessler. - 
3rd ed. - Prentice Hall, 2004. - 546, [48] p. + CD  
8. 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.  
9. Fill, Chris Marketing Communications. Engagements, Strategies and Practice / Chris Fill. - 4th 
ed. - Prentice Hall, 2006. - 911, [38] p.  
10. George Stephen ”Vseobščeje upravļenije kačestvom”, Sanktpēterburga, 2002.  
11. 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  
3. Management Today  
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4. International Journal of Economics of Business  

 
 
Kursa nosaukums Saimnieciskās tiesības  

Kursa kods JurZ2005 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Lekciju stundu skaits 46 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

18 

Kursa apstiprinājuma datums 06.02.2009 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu Juridiskā fakultāte 

  

Kursa autori 

Tiesību mağistra grāds, lekt. Daina Ose 
Sociālo zinātņu mağistrs tiesību zinātnē , lekt. Aiga Mieriņa 

Priekšzināšanas 

JurZP020, Ievads tiesību zinātnē  

Ekvivalentais studiju kurss 

JurZ2048, Saimnieciskās tiesības  

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt nejuridisko specialitāšu studentiem vispārējas zināšanas 
saimniecisko tiesību pamatjautājumos. Iepazīstināt studentus ar saimniecisko tiesību normatīvo 
regulējumu un sniegt iemaņas to tulkošanā un praktiskā pielietošanā saimnieciskās darbības 
jomās. Kursa gaitā studenti apgūst plašas teorētiskās zināšanas par saimniecisko tiesību 
subjektu dibināšanas, darbības, reorganizācijas un likvidācijas kārtību. Papildus studenti iegūst 
pamatzināšanas vairākās civiltiesību apakšnozarēs: maksātnespējas, konkurences un patērētāju 
aizsardzības tiesībās gan Latvijas tiesību, gan Eiropas tiesību kontekstā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par saimniecisko tiesību subjektu juridisko 
statusu un saimnieciskās darbības tiesiskā regulējuma pamatjautājumiem. Studenti spēj 
patstāvīgi izvērtēt saimnieciskās darbības tiesiskos aspektus un sagatavot juridiska satura 
dokumentus.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Saimniecisko tiesību jēdziens, subjekti un svarīgākie tiesību avoti. 2  
2. Īpašuma tiesības un to nozīme saimnieciskajā darbībā. 6  
3. Saistību tiesības, darījumi un līgumi. 6  
4. Norēķinu tiesiskais regulējums. 2  
5. Saistību tiesību pastiprināšana. 4  
6. Atsevišķi līgumu veidi. 8  
7. Darba tiesiskā reglamentācija. 4  
8. Saimnieciskā darbība un komersanti. 2  
9. Komercreģistrs. Uzņēmums. Firma. Filiāle un pārstāvniecība. 2  
10. Komercpilnvaras un prokūras. Komercaģents. Mākleris. 4  
11. Personālsabiedrības: Pilnsabiedrības un Komandītsabiedrības 4  
12. Kapitālsabiedrību raksturojums un darbības principi. 4  
13. Kapitālsabiedrību reorganizācija un labprātīga likvidācija. 2  
14. Maksātnespēja. Maksātnespējas veidi, Tiesiskās aizsardzības process. 4  
15. Konkurences tiesības un to pārkāpumi. 2  
16. Saimniecisko strīdu risināšana. 6  
17. Juridiskā atbildība par pārkāpumiem saimnieciskajā darbībā. 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
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Sekmīgs vērtējums: semināros (mājas darbu sagatavošana un prezentēšana auditorijā, apaļā 
galda diskusija) – 25%, individuālajos darbos (2 starp pārbaudījumi rakstisku testu veidā) – 
25%, grupas darbos (juridiska satura dokumentu projektu izstrāde) – 25% un eksāmenā 
(rakstiska testa veidā) –25%.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Balodis K. Ievads civiltiesībās. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. – 383. lpp.  
2. Rozenfelds J. Lietu tiesības. Trešais papildinātais izdevums. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. – 
304 lpp.  
3. Strupišs A. Komerclikuma komentāri. A daļa. Komercdarbības vispārīgie noteikumi. – Rīga: 
„A. Strupiša juridiskais birojs” SIA, 2003. – 315 lpp.  
4. Strupišs A. Komerclikuma komentāri III. – Rīga: „A. Strupiša juridiskais birojs” SIA. 2003. – 
335. lpp.  
5. Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa. Mācību grāmata. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006. – 
315. lpp.  
6. Torgāns K. Saistību tiesības. II daļa. Mācību grāmata. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008. – 
359. lpp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Balodis K. Jaunais komercdarījumu regulējums un tā piemērošana. Jurista Vārds. 2009. gada 
26. maijs.  
2. Civilprocesa likuma komentāri. Trešais papildinātais izdevums. Autoru kolektīvs prof. 
K.Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006. – 976 lpp.  
3. Čakste K. Tirdzniecības tiesības. Ievads un pirmā daļa. – Rīga: [Latvija: b.i.], 1939. – 191 
lpp.  
4. Džohansens S. Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2001. – 
103. lpp.  
5. Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. Autoru kolektīvs I. Alehno zinātniskajā 
redakcijā. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. – 392. lpp.  
6. Endziņš J. Komerclikums: kas šobrīd būtu jāzin SIA un AS vadītājam. – Rīga: Diena-Bonnier, 
2002. – 164 lpp.  
7. Grasis J. Banku darbības tiesiskā vide. – Rīga: Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju 
un mācību centrs. 2008. – 106. lpp.  
8. Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais 
papildinātais izdevums. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. – 353. lpp.  
9. Jarkina V. Franšīzes līguma tiesiskais regulējums. Jurista Vārds. 2008. gada 08. janvāris.  
10. Jauja H. Uzņēmumu reorganizācijas tiesiskie aspekti. Latvijas Vēstnesis, 2005. gada 06. 
janvāris.  
11. Jauja H. Par kapitāla daļu komercķīlu. Jurista Vārds. 2006. gada 15.augusts.  
12. Kalniņš E. Komercaģents. Privāttiesību teorija un prakse: raksti privāttiesībās. – Rīga: Tiesu 
namu aģentūra. 2005. – 199. lpp.  
13. Kalniņš E. Mākleris. Privāttiesību teorija un prakse: raksti privāttiesībās. – Rīga: Tiesu namu 
aģentūra. 2005. – 257. lpp.  
14. Koraha V. Ievads Eiropas kopienas konkurences tiesībās un praksē. Sestais izdevums. – 
Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006. – 315 lpp.  
15. Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Vispārīgā un sevišķā daļa. –Rīga: Tiesas 
namu aģentūra, 2001. – 427. lpp.  
16. Kronis I. Civiltiesisko strīdu alternatīvs risinājums. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2007. – 43. 
lpp.  
17. Leja L. Līzinga izpratne un pielietošana Latvijā un Eiropā. Likums un tiesības. 2003, Nr.1, 
10. lpp., un Nr.2, 34. lpp.  
18. Leja L. Faktorings. Likums un tiesības. 2002, Nr.7, 196. lpp.  
19 Līcis A. Prasības tiesvedība un pierādījumi. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2003. – 127. lpp.  
20 Lošmanis A. Jaunais Latvijas Komerclikums. Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar 
integrāciju Eiropas Savienībā. Starptautiskās konferences materiāli, – Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2002.  
21. Maldups A. Fizisko personu maksātnespējas paredzamais regulējums. Jurista Vārds, 
2007.gada 30. oktobris.  
22. Meļķis I. Parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa mērķis. Jurista Vārds, 2006.gada 09. 
maijs.  
23. Načisčionis J. Administratīvās tiesības. Otrais papildinātais un pārstrādātais izdevums. – 
Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. – 288. lpp.  
24.. Neimanis J. Prokūras tiesību apjoms. Jurista Vārds, 2007. gada 03. jūlijs.  
25. Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2009. – 88. 
lpp.  
26. Rone D. Mediācija: jēdziens un iespējas. Jurista Vārds. 2006. gada 14.marts.  
27. Saksonova S. Banku darbība. – Rīga: Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un 
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mācību centrs. 2006. – 197 lpp.  
28. Strupišs A. Valde kā kapitālsabiedrības pārstāve. Likums un Tiesības. 11, 2003, 342. lpp.  
29. Škoba L., Sakārne I., Novicka S. 1980.gada ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču 
pirkuma līgumiem pamatjautājumi. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2004. – 310. lpp.  
30. Torgāns K. Civiltiesisku līgumu paraugi. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004. – 151. lpp.  
31. Torgāns K. Norēķinu tiesiskais regulējums. Otrais papildinātais izdevums. – Rīga: Tiesu 
namu aģentūra, 2004. – 37 lpp.  
32.. Torgans K. Komerctiesības Baltijas valstīs. Baltijas valstis likteņgriežos. Rakstu krājums. – 
Rīga, 1998. 279. – 289. lpp.  
33. Torgāns K., Grūtups A., Balodis K., Višņakova G., Petrovičs S., Kalniņš E., Bitāns A. 
Civillikuma komentāri, Saistību tiesības (1400. – 2400.). Otrais izdevums. – Rīga: Mans 
Īpašums, 2000. – 687. lpp.  
34. Vizule V, Komercdarījumi pa jaunam. – Rīga: Lietišķās Informācijas dienests, 2009. – 99. 
lpp.  
35. Competition law sanctioning in the European Union: the EU-law influence on the national law 
system of sanctions in the European area. [ed. by] Gerhard Dannecker, Oswald Jansen. – Hague 
[etc.]: Kluwer Law International, 2004. – 895 p.  
36. Dine J. Company law. – Houndmils: Palgrave, 2005. – 387 p.  
37. Fletcher I. F. Insolvency in private international law: national and international approaches. 
2nd edition. – Oxford: Oxford University Press, 2005. –716 p.  
38. Griffin S. M. Company law: fundamental principles. – Harlow: Pearson education, 2006. – 
478 p.  
39. Hopt K., Wymeersch E. European Company and Financial Law: Texts and Leading Cases. 4 
edition. – Oxford University Press, 2007. – 1900 p.  
40. RoschierRaidla Competition law handbook for the EU and Nordic-Baltic area: Finland, 
Sweden, Estonia, Latvia, Lithuania. – Porvoo: WS Bookwell Oy, 2007. – 215 p.  
41. Vernon D. Insolvency law handbook. – London: Law Society, 2005. – 545 p.  
42. Von Gerven D., Storm P. The European Company. – Cambridge University Press, 2008. – 
524 p.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. www.at.gov.lv tiesu prakses apkopojums, spriedumi  
 
2. www.fktk.lv informācija par finanšu tirgus dalībniekiem un to uzraudzību  
 
3. www.kp.gov.lv Konkurences padomes lēmumi  
 
4. www.likumi.lv normatīvo aktu apkopojums  
 
5. www.lv.lv Latvijas Vēstnesis (LR oficiālais laikraksts), „Jurista Vārds”  
 
6. www.mna.gov.lv informācija par Maksātnespējas administrāciju un sertificētiem 
administratoriem  
7. www.ptac.gov.lv informācija par patērētāju tiesību aizsardzību  
 
8. www.ur.gov.lv informācija par komersantu reģistrācijas, reorganizācijas un likvidācijas 
kārtību  
9. Mēnešraksts „Likums un Tiesības”  
10. International business lawyer: The journal of the International Bar Association Section on 
Business Law. London: International Bar Association.  

Piezīmes 

Par katra nākamā semināra pamatjautājumiem, līdzi ņemamiem materiāliem un iespējamiem 
mājas darbiem studenti tiek informēti iepriekšējā semināra laikā (sk. prasības kredītpunktu 
iegūšanai).  
 
Attaisnoti kavētās semināru nodarbības students var ieskaitīt, uzrakstot referātu par atbilstošo 
tēmu. Referātu tēmas tiek saskaņotas ar docētāju konsultāciju laikā.  

 
 
Kursa nosaukums Matemātika ekonomistiem  

Kursa kods Ekon1300 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko 64 
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kontaktstundu skaits semestrī) 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

32 

Kursa apstiprinājuma datums 26.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, doc. Evija Kopeika 
Dr. Matemātikas doktors, asoc.prof. Māra Gulbe 
Dr. Ekonomikas doktors, doc. Edgars Brēķis 

Ekvivalentais studiju kurss 

Ekon1305, Matemātika ekonomistiem  
Ekon1883, Matemātika ekonomistiem 
Ekon2031, Matemātika ekonomistiem  
Ekon2045, Biznesa matemātika 

 

Kursa anotācija 

Kursā uzmanība pievērsta ne tikai matemātisko likumu apgūšanai, bet arī matemātiskās 
intuīcijas izkopšanai. Abstrakcija un sarežģītā matemātiskā teorija ir minimizēta, neatsakoties 
no pamatā esošiem matemātiskiem jēdzieniem. Kursā tēmu saistība ar ekonomiku tiek ilustrēta 
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 mērķis ir sniegt studentiem to matemātikas pamatjēdzienu un pamatsakarību izpratni, 
kuras plaši izmanto mūsdienu ekonomikas zinātnē. Sekmīgi apgūstot kursu, studenti jāiegūst 
zināšanas, prasme un iemaņas kas ļauj speciālajos ekonomikas kursos radoši izmantot 
matemātiskās metodes, un interpretēt ar matemātisko modeļu palīdzību veikto aprēķinu 
rezultātus, ekonomisko problēmu un vadības lēmumu risinājumos. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Kopu teorijas un matemātiskās loģikas elementi 3  
2. Lineārās algebras elementi 11  
3. Vienfaktora funkcijas īpašības 6  
4. Vienfaktora funkcijas robeža un nepārtrauktība 7  
1.kontroldarbs 2  
5. Atvasinājums – funkcijas izmaiņas ātrums, un funkcijas elastība 8  
6. Atvasinājuma pielietojums funkcijas ekstrēmu noteikšanai 5  
7. Daudzfaktoru funkcijas 12  
2.kontroldarbs 2  
8. Integrāļi un to ekonomiskās interpretācijas 8  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts, semināru apmeklējums obligāts.  
2 sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi (kopējais svars 40% no gala vērtējuma)  
kursa pārbaudījums - rakstveida eksāmens (svars 50% no gala vērtējuma)  
Ārpusstudiju kursa materiālu apgūšana 10%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Revina I., Peļņa M., Gulbe M., Bāliņa S. Matemātika ekonomistiem. Teorija + uzdevumi. - 
Rīga: Izglītības soļi, 2003  
2. Hoy H., Livernois J., McKenna Ch., Rees R., Stengos Th. Mathematics for Economics, 2nd 
edition, MIT Press,2001  
3. Šteiners K., Siliņa B., Augstākā matemātika I, II, III, IV – Rīga, “Zvaigzne ABC”  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Hofs K.G. Biznesa ekonomika – Jāņa Rozes Apgāds, 2002  
2. Revina I., Bāliņa S. Lineārā algebra ekonometristiem, Rīga, 1997  
3. Hazans M., Bāliņa S. Kopas un loģika - Rīga, 1995  
4. Hazans M., Bāliņa S. Tirgus ekonomikas vienkāršākie matemātiskie modeļi. - Rīga, 1993.  
5. Mizrahi A., Sullivan M., Mathematics for Business and Social sciences - Wiley&Sons, 1988  
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Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. The Economist  
2. Econometrica  

 
 
Kursa nosaukums Ekonomikas informātika I  

Kursa kods DatZ1030 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Datorzinātne 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

32 

Kursa apstiprinājuma datums 26.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Datorzinātņu mağistra grāds, lekt. Juris Krasts 
Mağistrs biznesa vadībā, lekt. Regīna Buševica 
Biznesa vadības mağistra grāds, lekt. Kārlis Praudiņš 

Ekvivalentais studiju kurss 

DatZ1060, Ekonomikas informātika I  
VadZ1014, Uzņēmējdarbības 
informātika 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iepazīties ar jaunākām biroja līmeņa lietišķām programmām un informāciju 
sistēmu tehnoloģijām.  
Kursa mērķis apgūt darbu ar biroja programmatūru, iegūt profesionālas zināšanas darbā ar 
teksta redaktoru, tabulu procesoru, prezentācijas programmu un Internet tīmekļa 
lietojumprogrammām.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par jaunākām biroja līmeņa lietišķām 
programmām un iegūst praktiskas iemaņas dažādu uzdevumu risināšanā, kā arī informācijas 
vākšanas, apstrādes un analīzes procesā, prezentējot analīzes rezultātus un sagatavojot 
dokumentus un izpildot aprēķinus.  
Studenti iemācās patstāvīgi izvēlēties piemērotākās uzdevuma risinājuma metodes un 
racionālākos darba paņēmienus, meklēt, un iegūt analīzei nepieciešamos datus, apstrādāt tos un 
rezultātus sagatavot vizuāli piemērotā veidā.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Datora funkcionālā shēma un tās analīze. Sistēmas un lietotāja programmatūra. 4  
2. Dokumentu noformēšana Word vidē. Teksta redaktora grafiskās iespējas. 4  
3. Darbs ar tabulām. 4  
4. Word sērijdokumentu sagatavošana. 4  
5. Lielu dokumenta noformēšana. 4  
6. Aprēķini Excel vidē. 4  
7. Grafiku un diagrammu veidošanas iespējas. 4  
8. Excel funkcijas un to izmantošana. 4  
9. Funkciju praktisks pielietojums. 4  
10. Darbs ar datu bāzēm. 4  
11. Šķērstabulu izmantošana datu agregācijai un analīzei. 4  
12. VisualBasic for Application elementi un programmēšanas metodes. 4  
13. Datortīklu izveidošanas pamati, lokālie un globālie datortīkli. 4  
14. Navigācija tīmekļa vidē. Informācijas meklēšanas līdzekļi Internet tīmekļa vidē. 4  
15. Komunikācijas Internetā, elektroniskais pasta serveri un ziņu dienesti. 4  



82 

 

16. Datu pārraides drošība Internet tīmeklī. Elektroniskais paraksts un tā izmantošana. 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts (bet vēlams),  
praktisko darbu apmeklējums un izpilde – obligāta (60%),  
starppārbaudījums (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. P.Baklijs, K. Dankans. Personālo datoru un Windows rokasgrāmata. Rīga, Tapals, 2006. -
150.lpp.  
4. Stīvens L.Nelsons, Pets Koulmens. Internets lietišķiem cilvēkiem. Rīga, 2002, „Nordik”, -271. 
lpp.  
5. Adams Sketčers, Internets? Protams! Rīga, 2005, Zvaigzne ABC, -223.lpp. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Иванова Е.Н. Microsoft Office 2007. Просто как дважды два. ЭКСМО,2007. – 267 c.  
2. А.В. Несен. Microsoft Word 2007 от новичка к профессионалу. Москва, Солон- ПРЕСС, 
2007. -410 c.  
3. Джон Уокенбах. Excel 2003. Библия пользователя. М.: Диалектика, 2005.  
4. Microsoft Office System 2003. Шаг за шагом. Практ. Пособ./Пер. с англ.- М.: СП ЭКОМ, 
2004.-992 с.  
5. А. Гладкий, А. Чиртик. Трюки и эффекты, ПИТЕР, 2007.-342 c.  
6. С.Симонович, В.Мураховский, Г.Евсеев, Новые возможности Интернета. Москва – Санкт 
Петербург – Нижний Новгород – Воронеж – Росто-на-Дону – Екатеринбург – Самара –
Новосибирск – Киев - Харьков – Минск , 2007, Питер ,- 457 с.  
7. Сергей Березин, Игорь Шапошников. Ваш выход в Интернет. Секреты эффективной и 
безопасной работы. Санкт – Петербург, 2004, BHV-Пербург , -590 с.  
8. A. Прохоров, Интернет как это работает. Санкт – Петербург, 2004, BHV-Пербург , -280 с.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Microsoft Office Online mājas lapa: http://office.microsoft.com/lv-lv/default.aspx  
2. John Walkenbach. Excel 2003 Bible. Wiley Publishing, Inc., 2003.  

 
 
Kursa nosaukums Mikroekonomika  

Kursa kods Ekon1059 

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 28.12.2009 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Roberts Škapars 

Priekšzināšanas 

Ekon1300, Matemātika ekonomistiem  

Ekvivalentais studiju kurss 

Ekon1066, Mikroekonomika I  
Ekon1854, Mikroekonomika  
EkonP040, Mikroekonomika 

 

Kursa anotācija 
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Kursa mērķis ir dot Ekonomikas un vadības fakultātes profesionālās programmas studentiem 
zināšanas patērētāja un ražotāja motivācijā, saimniecisko lēmumu pieņemšanas 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 
modeļus, cenas veidošanās un peļņas maksimizācijas iespējas. 

Rezultāti 

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

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Ievads mikroekonomikā 4  
2. Mājsaimniecības preču pieprasījums 4  
3. Patēriņa preču piedāvājums 4  
4. Pieprasījuma un piedāvājuma elastības 4  
5. Tirgus līdzsvars 4  
6. Mājsaimniecības patēriņa teorija 8  
7. Ražošanas teorija 4  
8. Izmaksu teorija 8  
9. Pilnīgas konkurences tirgus 8  
10. Monopola tirgus 8  
11. Monopolistiskās konkurences un oligopola tirgus 8  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

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

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Škapars R. Mikroekonomika. Loģiskās shēmas. Otrais izdevums. Rīga: Ekonomikas pētījumu 
un biznesa izglītības institūts, 2008., 380 lpp.  
2. Škapars R.. Mikroekonomika. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004., 390 lpp.  
3. Libermanis G. Mikroekonomika. Rīga: Kamene, 2006., 158. – 165. lpp  
4. U.Gods. Mikroekonomika. 2.d., Rīga,Turības mācību centrs 1998., 330 lpp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J. Mikroekonomika. Rīga: Kamene, 2002., 132.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. 420 p.  
4. Besanko, David / Braeutigam, Ronald R. Besanko, David / Braeutigam, Ronald R. 
Microeconomics, Study Guide .- Wiley, John & Sons, Incorporated, 2007, 600 p.  
5. I.Revina, M.Peļņa, M.Gulbe, S.Bāliņa. Matemātika ekonomistiem, LU, 2003, 305 lpp.  
6. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L. Microeconomics. 7 ed - Prentice Hall, 2008. - 768 p.  
7. Campbell R. McConnell, Stanley L.Brue, Sean Masaki Flynn. Microeconomics - McGraw-Hill 
Companies, 2008. - 560 p.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Business Week. USA  
2. Economist. U.K.  
3. Jornal of Political Economy. USA  

Piezīmes 

Par katra nākamā semināra pamatjautājumiem, līdzi ņemamiem materiāliem un iespējamiem 
mājas darbiem studenti tiek informēti iepriekšējā semināra laikā.  
Referātu tēmas tiek saskaņotas ar docētāju semināru vai konsultāciju laikā.  
Uzsākot kursa docēšanu –informē studentus par nodarbību kalendāro plānu.  
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Kursa nosaukums Statistika ekonomistiem I  

Kursa kods Ekon1273 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

16 

Laboratorijas darbu stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 20.01.2009 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Inta Ciemiņa 
Dr. Ekonomikas doktors, doc. Silvija Kristapsone 
Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Inta Krūmiņa 
Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Atis Bērziņš 

Priekšzināšanas 

Ekon1059, Mikroekonomika  
Ekon1300, Matemātika ekonomistiem  
DatZ1030, Ekonomikas informātika I  

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt ekonomikas bakalauru studiju programmas studentus ar 
statistikas pamatiem, ekonomisko parādību analīzes statistiskajām metodēm, apgūt un 
iemācīties atklāt sociālo procesu attīstības tendences un galvenās likumsakarības, iegūt 
zināšanas par statistisko rādītāju aprēķināšanas metodēm un pilnveidot praktiskās iemaņas 
kvantitatīvo un kvalitatīvo parādību analīzē. Kursa sekmīgai apguvei nepieciešama prasme 
izvēlēties statistikas datiem un uzdevumiem atbilstošas statistiskās metodes, to īstenošana uz 
datora un profesionālu secinājumu formulēšana (rakstiski un mutiski). 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūst prasmi apkopot informāciju, to interpretēt un analizēt, 
prezentēt pētījuma rezultātus. Studenti spēj patstāvīgi izvēlēties analīzes uzdevumiem 
atbilstošas statistiskās metodes, prot tās realizēt uz datora un formulēt secinājumus. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Statistikas priekšmets, metodes un uzdevumi 4  
2. Statistiskā novērošana, sadalījuma rindas un to grafiskie attēli 8  
3. Vidējie lielumi (centrālās tendences rādītāji) 8  
4. Variācijas rādītāji 8  
5. Varbūtības jēdziens un vienkāršākās darbības ar varbūtībām. 8  
6. Gadījuma lielumi un to varbūtību sadalījumi, sadalījuma funkcija, sagaidāmie lielumi 
(matemātiskā cerība), dispersija, momenti, sagaidāmo lielumu un varbūtību aprēķināšana 
atbilstoši sadalījumam 16  
7. Izlases novērošana 8  
8. 2 kontroldarbi 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts  
2 starppārbaudījumi (30%),  
praktiskās nodarbības datorklasē – (10%),  
patstāvīgais darbs – (10%),  
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kursa pārbaudījums – eksāmens (50%). Pārbaudījums (rakstveida)- tests un uzdevumi  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1 Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft EXCEL 
Datorzinību Centrs, 2003. – 349 lpp.  
2 Goša Z. Statistika. Rīga: LU, 2007. – 372 lpp.  
3 Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR CSP, 2003. - 267 lpp.  
4 Сигел Э.Ю. Практическая бизнес статистика. Вильямс, 2002. -963 c.  
5 Thomas A. Williams, Dennis J. Sweeney, David R. Anderson. Essentials of Contemporary 
Business Statistics. Thomson South-Western, 2007. -706 pp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Vasermanis E., Šķiltere D. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Rīga, 2003. -186 lpp.  
2. Goša Z. Uzdevumu krājums statistikā. Rīga: LU, 2009. -116 lpp.  
3. Общая теория статистики (Елисеева И.И., Юзбашев М.М.). M., 2004. -656 c.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1 LR CSP mājas lapa // www.csb.gov.lv  
 
2 EUROSTAT datu bāzes un publikācijas par iedzīvotājiem: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/  
 
3 Ekonomikas ministrijas mājas lapa. Ziņojums par tautsaimniecības attīstību // www.em.gov.lv  
 
4 Journal of Business and Economic Statistics. Publication of the American Statistical 
Association.  
5 Journal of the Royal Statistical Society. (Blackwell Publishing). Ser B. Statistical Methodology.  
6 Latvijas statistikas gadagrāmata, 2009. Rīga: Centrālā statistikas pārvalde, 2009.  
7 E–studiju resursi.  

Piezīmes 

- 

 
 
Kursa nosaukums Makroekonomika  

Kursa kods Ekon1115 

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 14.12.2009 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, doc. Sandra Jēkabsone 
Dr. Ekonomikas doktors, prof. Edgars Kasalis 
Ekonomikas mağistra grāds, lekt. Irina Skribāne 
Dr. Ekonomikas doktors, prof. Elena Dubra 

Priekšzināšanas 

Ekon1300, Matemātika ekonomistiem  

Ekvivalentais studiju kurss 

Ekon2060, Makroekonomika I  
Ekon2069, Makroekonomika* 
Ekon1444, Makroekonomika  
EkonP049, Makroekonomika 

 

Kursa anotācija 
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Kursa mērķis – sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 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.  

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 
modeļus 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 padziļināti 
apgūt specifiskas ekonomiskas zinātņu nozares, piemēram, ekonomikas politiku, starptautisko 
ekonomiku..  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Makroekonomikas problēmas un jautājumi. 4  
2. Ekonomikas sektori, to mijiedarbība tirgos 4  
3. Makroekonomiskās aktivitātes mērīšana, biznesa cikli 4  
4. Nodarbinātība un cenu līmeņa dinamika. 6  
5. Kopējais pieprasījums un piedāvājums, to saistība ar biznesa cikla fāzēm. 6  
6. Patēriņš un uzkrājumi, to ietekme uz ekonomikas procesiem. 6  
7. Līdzsvars ekonomikā, multiplikators. 4  
8. Naudas un kapitāla tirgus, tā līdzsvars. 8  
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 stratēģiskā attīstība 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums;  
aktīva piedalīšanās visās semināra nodarbībās un savu pētījumu rezultātu prezentācija (20%);  
starp eksāmens (30%);  
kursa pārbaudījums – eksāmens (50%);  
Pārbaudījums (rakstveida) – problēmu situācijas un nosacīti uzdevumi atbilstoši kursa 
programmai  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Sachs J.D., Larrain F.B., Macroeconomics in the Global Economy., Harvester Wheatsheaf, NY, 
1993.  
2. Gods U., Makroekonomika., Turība, Rīga, 2002.  
3. Lībermanis G., Makroekonomika: teorija un Latvijas attīstības problēmas, SIA Kamene, Rīga, 
2003  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Dornbusch R., Fischer S., Macroeconomics., McGraw-Hill, Inc., NY, 2001.  
2. Kassalis E., Makroekonomika., LU, Rīga, 2003.  
3. Latvijas ekonomikas pērstrukturizācijas problēmas jaunās ekonomikas apstākļos., LU 
Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2005.  
4. Mankiw N.G., Macroeconomics., Worth Publischer, NY, 2002.  
5. Sachs J.D., Larrain F.B., Macroeconomics in the Global Economy., Harvester Wheatsheaf, NY, 
1993.  
6. Dornbusch, Rudiger. Macroeconomics / Rudiger Dornbusch ... [et al.]. 7th Canadian ed. 
Toronto : McGraw-Hill Ryerson, c2005. xxii, 458 lpp. : diagr., tab. ISBN 0070916160.  
7. Lipsey, Richard G., Macroeconomics / Richard G. Lipsey, Christopher T.S. Ragan. 10th 
Canadian ed. Toronto : Addison Wesley, c2003. xxix, 899, [135] lpp. : il., diagr. ISBN 
0321125924  
8. Adams, F. Gerard Macroeconomics for business and society : a developed/developing country 
perspective on the "new economy" / F. Gerard Adams. New Jersey [etc.] : World Scientific, 
c2002. xvii, 307 lpp. : diagr., il., karte. ISBN 9810243243  
9. McCafferty, Stephen. Instructor's manual and test bank to accompany Macroeconomics [by] 
Stephen D. Williamson / Stephen McCafferty. Boston [etc.] : Addison Wesley, 2002. [3], 247 
lpp. : diagr. ISBN 0201721813.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.,” Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības 
attīstību”., Rīga. (periodisks izdevums reizi pusgadā).  
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2. Žurnāls „Kapitāls” (periodisks izdevums reizi mēnesī).  
3. Latvijas Bankas ceturkšņu un gada biļeteni.  
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  
10. Saeimas mājas lapa: http://www.saeima.lv  

 
 
Kursa nosaukums Statistika ekonomistiem II  

Kursa kods Ekon2455 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Statistika 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

32 

Kursa apstiprinājuma datums 20.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Inta Ciemiņa 
Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Inta Krūmiņa 
Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Atis Bērziņš 

Priekšzināšanas 

Ekon1059, Mikroekonomika  
Ekon1273, Statistika ekonomistiem I  
Ekon1300, Matemātika ekonomistiem  
DatZ1030, Ekonomikas informātika I  

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir turpināt iepazīstināt ekonomikas bakalaura studiju programmas 
studentus ar sociālo parādību analīzes statistiskajām metodēm. Kursa sekmīgai apguvei 
nepieciešama prasme izvēlēties statistikas datiem un uzdevumiem atbilstošas statistiskās 
metodes, to īstenošana uz datora un profesionālu secinājumu formulēšana (rakstiski un 
mutiski). 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti prot novērtēt izlašu rādītājus, to atbilstību kopuma 
parametriem, veicot hipotēžu pārbaudi, aprēķināt 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 

1. Statistiskās hipotēzes 8  
2. Dispersiju analīze 8  
3. Vienkāršā lineārā regresija un korelācija 8  
4. Dinamikas rindas 8  
5. Indeksi 8  
6. Kvalitātes kontroles statistika 8  
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7. Neparametriskā statistika 8  
8. Statistiskās izlases 4  
9. 2 kontroldarbi 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts  
2 starppārbaudījumi (30%),  
praktiskās nodarbības datorklasē – (10%),  
patstāvīgais darbs – (10%),  
kursa pārbaudījums – eksāmens (50%). Pārbaudījums (rakstveida).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1 Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft EXCEL 
Datorzinību Centrs, 2003. – 349 lpp.  
2 Goša Z. Statistika. Rīga: LU, 2007. – 372 lpp.  
3 Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR CSP, 2003. - 267 lpp.  
4 Krastiņš O. Ekonometrija. Mācību grāmata augstskolām. Rīga: CSP, 2003.  
5 Сигел Э.Ю. Практическая бизнес статистика. Вильямс, 2002. -963 c.  
6 Thomas A. Williams, Dennis J. Sweeney, David R. Anderson. Contemporary Business Statistics 
with Microsoft Excel. Thomson South-Western, 2006. -941 pp.  
7 Anderson D.R., D.J.Sweeney, T.A.Williams, J.Freeman and E.Shoesmith. Statistics for 
Business and Economics. Thomson Learning, 2007. -904 pp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Vasermanis E., Šķiltere D. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Rīga, 2003. -186 lpp.  
2. Krūmiņš J. un I.Krūmiņa. Statistisko metožu lietošana kvalitātes vadīšanā un nodrošināšanā: 
Mācību līdzeklis. Rīga: LU, 2001. 44 lpp.  
3. Goša Z. Uzdevumu krājums statistikā. Rīga: LU, 2009. -116 lpp.  
4. Общая теория статистики (Елисеева И.И., Юзбашев М.М.). M., 2004. -656 c.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1 LR CSP mājas lapa // www.csb.gov.lv  
 
2 EUROSTAT datu bāzes un publikācijas par iedzīvotājiem: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/  
 
3 Ekonomikas ministrijas mājas lapa, Ziņojums par tautsaimniecības attīstību // www.em.gov.lv  
 
4 Journal of Business and Economic Statistics. Publication of the American Statistical 
Association.  
5 Journal of the Royal Statistical Society. (Blackwell Publishing). Ser B. Statistical Methodology.  
6 Latvijas statistikas gadagrāmata, 2009. Rīga: Centrālā statistikas pārvalde, 2009.  
7 E–studiju resursi.  

Piezīmes 

- 

 
 
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 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
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Matemātikas mağistra grāds, lekt. Rita Freimane 

Priekšzināšanas 

Ekon1273, Statistika ekonomistiem I  
Ekon2455, Statistika ekonomistiem II  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem izpratni par ekonometrijas pamatjēdzieniem, problēmām un 
rīkiem, kas tiek plaši izmantoti mūsdienu ekonomikas modelēšanā, īpaši finansēs. Studiju 
procesā iegūtās zināšanas un iemaņas ļaus radoši izmantot ekonometrisko modelēšanu finanšu 
ekonomikā, kā arī korekti interpretēt modelēšanas rezultātā iegūtos rezultātus.  
Norādīto mērķu sasniegšanai studentam nepieciešams:  
1) saprast ģenerālkopas parametru novērtēšanas un ar to saistīto hipotēžu pārbaudes ideju;  
2) apgūt mazāko kvadrātu metodes (MKM) pielietojumu viena faktora un daudzfaktoru 
regresijā;  
3) iemācīties pārbaudīt novērtēto modeļu un tā koeficientu statistisko nozīmību un veikt 
ekonomisko interpretāciju;  
4) iemācīties noteikt un novērst modelī tādas MKM pielietošanas problēmas kā 
multikolinearitāte, heteroscedasticitāte un autokorelācija;  
5) iepazīties ar ekonometrisko metožu pielietojumiem dažādu finanšu modeļu novērtēšanā.  

Rezultāti 

Studiju procesā iegūtās zināšanas un iemaņas ļauj radoši izmantot ekonometrisko modelēšanu 
finanšu ekonomikā, kā arī korekti interpretēt modelēšanas rezultātā iegūtos rezultātus; studenti 
gūst praktiskas iemaņas statistisko programmatūru izmantošanā. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Ievads: Kas ir ekonometrija? Ekonometriskās analīzes pamatprincipi.  
Matemātiskās statistikas pamatjēdzieni. Nenobīdīts, efektīvs un konverģējošs vērtējums. 4  
2. Hipotēžu pārbaudes vispārīgie principi. Sadalījumi un to pielietojumi hipotēžu pārbaudēm. 4  
3. Regresijas pamatjēdzieni un interpretācija. Mazāko kvadrātu metode (MKM). MKM 
novērtējumi, to īpašības. 4  
4. MKM pieņēmumi. Gausa – Markova teorēma, Determinācijas un korelācijas koeficenti. 4  
5. Normalitātes pieņēmums. MKM novērtējumu īpašības normalitātes pieņēmuma gadījumā. 4  
6. Hipotēžu pārbaude regresijas analīzē. Regresijas modeļu pielietojumi prognozēšanā. 4  
7. Regresijas modeļu funkcionālās formas. Vienfaktora regresijas modeļu piemēri finansēs. 
Portfeļa ienesīgums un tirgus indeksi. 4  
8. Daudzfaktoru regresija. Parciālie regresijas koeficenti. Normalitātes pieņēmums. 4  
9. Hipotēžu pārbaude daudzfaktoru regresijā. Korektētais determinācijas koeficents. Ierobežotie 
mazākie kvadrāti. 4  
10. Fiktīvie mainīgie un to pielietošanas piemēri. 4  
11. Multikolinearitātes daba un sekas. Multikolinearitātes atklāšana. VIF un Tolerance. 
Multikolinearitātes novēršana. 4  
12. Heteroscedasticitātes daba un sekas. Vispārinātie mazākie kvadrāti, to pielietojums SPSS. 4  
13. Heteroscedasticitātes atklāšana. Grafiskā metode. Spīrmana rangu korelācijas tests. 
Goldfelda-Kvandta tests. 4  
14. Autokorelācijas būtība un sekas. Autokorelācijas atklāšana: Grafiskā metode. Skrējiena 
tests. 4  
15. Autokorelācijas atklāšana: Durbina – Vatsona tests. Modeļa vērtēšana ar autokorelāciju. 4  
16. Daudzfaktoru regresijas modeļu piemēri finansēs. Modelēšanā biežāk sastopamās 
problēmas, to iespējamie risinājumi. 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

2 kontroldarbi (20%).  
Semināri(20%)  
Eksāmens (50%)- rakstveida, uzdevumi  
Referāts (10%).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Revina I. Ekonometrija. EuroFaculty. 2002.  
2. Gujarati D. Basic Econometrics, Irwin/McGraw Hill, 2003  
3. Brooks, C., Introductory Econometrics for Finance, Cambridge  
University Press., 2008  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Krastiņš O. Ekonometrija. 2003  
2. Wang, P. Financial Econometrics, London: Routledge, 2007  
3. Gourieroux Ch., Jasiak J. Financial econometrics : problems, models, and methods, Princeton 
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University Press, Cambridge University Press, 2001  
4. Kennedy P. A Guide to Econometrics, 5th edition, MIT Press, 2003  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Journal of econometrics  
2. Econometrica  
3. Journal of Financial Econometrics  

 
 
 
Kursa nosaukums Kursa darbs (Finansu grāmatvedība) 

Kursa kods Ekon2750 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Svetlana Saksonova 

Priekšzināšanas 

Ekon3835, Finanšu grāmatvedība  

Kursa anotācija 

Studiju darbs paredzēts, lai studenti nostiprinātu studiju gaitā iegūtās teorētiskās zināšanas 
finanšu grāmatvedībā, iegūtu prasmi izmantot teorētiskās zināšanas, analizējot konkrētās 
finanšu grāmatvedības problēmas un situācijas.  

Rezultāti 

Sekmīgi izstrādājot studiju darbu, studenti spēs orientēties gada pārskata sastādīšanas un 
finanšu uzskaites teorētiskajos jautājumos, kā arī risināt praktiskās uzskaites un pārskatu 
sastādīšanas problēmas. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Studiju darba tēmas izvēle un apstiprināšana 2  
2. Studiju darba plāna saskaņošana ar vadītāju 4  
3. Studiju darba izstrāde un konsultācijas ar vadītāju 24  
4. Studiju darba aizstāvēšana 2  
Kopā 32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Studiju darbs tiek vērtēts pēc šādiem kritērijiem: temata aktualitāte, darba apjoma atbilstība 
prasībām, darba mērķa atbilstība tematam, darba uzdevumu atbilstība mērķim, darba satura 
atbilstība tematam, darba satura atbilstība mērķim un uzdevumiem, pētīšanas metodes 
atbilstība darba mērķim, darba mērķa sasniegšana, jaunākās speciālās literatūras izmantošana, 
pozitīvais darbā, autora ieguldījums, darbā konstatētās kļūdas un nepilnības, secinājumu un 
priekšlikumu pamatotība, konkrētums, adresāts.  
Ar prasībām pret studiju darba izstrādi un noformējumu studentus iepazīstina studiju darba 
vadītājs, kurš pieņem lēmumu par studiju darba pielaišanu pie aizstāvēšanas, parakstot studiju 
darbu.  
Prasības pret studiju darba izstrādi un noformējumu ir pieejamas visiem studentiem 
metodiskajos norādījumos, kas ir izvietoti Ekonomikas un vadības fakultātes mājas lapā.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kursa darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas 
metodiskie norādījumi. LU Finanšu institūts, 2006  
2. LR likums “ Par grāmatvedību”  
3. LR likums “Par uzņēmumu gada pārskatiem”, citi likumdošanas in normatīvie akti  
4. I. Apsīte, Uzņēmuma gada pārskats, Rīga, Bilances bibliotēka, 2003.g.  
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5. R. Grigorjeva, A. Jesemčika, I. Leibus, A. Svarinska, Grāmatvedības pamati, Rīga, Izglītības 
soļi, 2008.g.  
6. J. Bojarenko, L. Beļavska, A. Tjurina, Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse, Biznesa 
komplekss, Rīga, 2009.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  
7. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti, International Accounting Standarts Commitee, 
2007  
8. Latvijas nacionālie grāmatvedības standarti  
9. A. Ludborzš Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā, Rīga, 2003.g.  
10. J. Benze, Finanšu grāmatvedība. Rīga, „Grāmatvedis”,2005.g.  
11. M. Grebenko, Grāmatvedība 1. un 2. daļa. Rīga, 2006.g .  
12. 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.  
13. M. Januška, Grāmatvedības uzskaite praktiskajās situācijās, Rīga, Merkūrijs Lat SIA , 
2006.g.  
14. Grāmatvedība un Revīzija, Rīga, LZRA Izglītības centrs, 2001.g.  
15. J. Zaiceva, Palīglīdzekļis uzņēmuma gada pārskata sastādīšanai Rīga, 2005.g.  
16. Konsolidēto gada pārskatu sastādīšanas rokasgrāmata, Rīga, Finanšu ministrija, 2000.g.  

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  
7. LU bibliotēkas datu bāzes:  
EBSCO, SAGE Journals, EMERALDS, Cambridge Journals online, HeinOnline, ProQuest, Rubricon, 
Sciece Direct  

 
 
Kursa nosaukums Kursa darbs (Finansu teorija) 

Kursa kods Ekon2670 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Vilnis Ādamsons 

Priekšzināšanas 

Ekon1115, Makroekonomika  
Ekon1059, Mikroekonomika  

Kursa anotācija 

Kursa darba mērķis ir nostiprināt profesionālās programmas studentu teorētiskās zināšanas par 
valsts un privātajām finansēm, to mērķiem un uzdevumiem. Izstrādājot kursa darbu studenti 
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analizē konkrētās situācijas finanšu nozarē un iegūst prasmi tās piemērot praksē.  

Rezultāti 

Studiju kurss nodrošina studentus ar padziļinātu izpratni par valsts un nevalstiskajām finansēm, 
to teorētiskajām nostādnēm un praktiskām izpausmēm, kā arī sniedz zināšanas par Latvijas 
finansu sistēmu. Iegūtās zināšanas palīdzēs arī labāk orientēties finanšu problēmās un to 
risināšanā Latvijā. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Finanšu sistēma,politika, pārvalde, administrēšana.  
2. Valsts un pašvaldību budžeti  
3. Nodokļi un nodevas  
4. Sociālās finanses, soc.budžeti, pensijas, pabalsti  
5. Apdrošināšana, finanšu plānošana+  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Atbilstoši izvēlētajai tēmai students sagatavo darba plānu, saskaņo to ar vadītāju un patstāvīgi 
izstrādā kursa darbu, saskaņā ar metodiskajiem norādījumiem. Kursa darbs tiek iesniegts 
vadītājam recenzēšanai.  
Kursa pārbaudījums – kursa darba aizstāvēšana.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. L.Kavale. Budžets un finanses, Rīga: LU AA, 2008.  
2. A.Urtāns. Nodokļu un nodevu vēsture Latvijā. Rīga: VID, 2003. 88 lpp..  
3. G.Rešina. Latvijas Republikas budžets: vakar, šodien, rīt. - R. Biznesa augstskola “Turība”, 
2003. 233 lpp.  
4. Ekonomikas un finanšu vārdnīca. Rīga: Norden AB 2003. 514 lpp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. I.Kodoliņa. “Nodokļi Latvijā” ,Uzņēmējdarb. bibl.,Rīga. 2000.  
2. Auerbach A., Handbook of publicē economics. Amsterdam: Elsevier Science 2002, s. 346  
3. The Economics of Social Policy, Peter G. Rosner, University of Vienna, 2005, p.384  
4. LR likums „Par valsts budžetu XXXX gadam”  
5. J.Punculis. Privātie pensiju fondi, R. 2000  
6. LR Likums par sociālo drošību  
7. L.Kavale, A.Joppe. Nodokļu politika un administrēšana, Rīga: LU AA, 2008.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. LR nodokļu sistēma, abonentizdevums; 1., 2., 3. 4. sēj. Rīga, Lietišķās informācijas dienests. 
2008  
2. Pamatnostādnes nodokļu un nodevu sistēmas attīstībā. LR MK Rīkojums Nr. 380 no 
10.06.2003. Latvijas Vēstnesis Nr.88 no 12.06.2003.  
3. Budžets un statistika/ budžets http://www.vsaa.lv/  
 
4. manapensija: http://www.vsaa.lv/  
 
5. Pabalsti. http://www.vsaa.lv/  
 
6. Žurn. Mans Īpašums  

 
 
Kursa nosaukums Kursa darbs (Monetārā un banku ekonomika) 

Kursa kods Ekon1005 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

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

Kursa anotācija 

Kursa darbs paredzēts, lai studenti nostiprinātu mācību gaitā iegūtās teorētiskās zināšanas; 
iegūtu prasmi izmantot teorētiskās zināšanas analizējot konkrētās parādības, situācijas.  

Rezultāti 

Rezultātā studenti spēs orientēties naudas un kredīta un banku darbības teorētiskajos 
jautājumos, spēs risināt naudas apgrozības, kreditēšanas un banku vadības praktiskās 
problēmas. 

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma  
1 Naudas būtība: empīriskā un konceptuālā pieeja.  
2 Naudas veidi un to attīstība  
3 Kredīta tirgus Latvijā  
4 Kredīta loma tautsaimniecībā  
5 Procentu likmes kā monetārās politikas instruments  
6 Bankas kā finanšu tirgus starpnieki.  
7 Latvijas Bankas monetārā politika  
8 Komercbanku darbības analīze Latvijā  
9 Pasīvas bankas operācijas  
10 Aktīvas bankas operācijas  
11 Naudas emisija: mehānisms, segums  
12 Naudas masa un tas rādītāji Latvijā  
13 Naudas masas regulēšana Latvijā  
14 Sava tēma  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Atbilstoši izvēlētam tematam, students izstrādā darba plānu, ko saskaņo ar darba vadītāju. 
Kursa darba izstrādes gaitu un darba uzbūvi veido atbilstoši Finansu institūtā apstiprinātiem 
norādījumiem kursa darbu izstrādei un aizstāvēšanai. 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1 Frederic S.Mishkin The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, - 
Pearson/Addison Wesley, 2007.;  
2 Kutuzova O. Finanses un kredīts – Rīga, 2004  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1 Briede I. Bankas finanšu pakalpojumi. – Rīga, 2004.  
2 Vaidere I.Banku sistēmas attīstība Latvijā 1987-1997. –R., 2006. – 104 lpp.  
3 Frederic S.Mishkin Financial markets and institutions, Pearson/Addison Wesley, 2006  
4 Ball L. Money and Banking Study Guide.- Worth Publishers; Stg edition, 2008;  
5 Sylvester Eiffinger, Jakob de Haan. European Monetary and Fiscal Policy. Oxford University 
Press, 2003  
6 Goothart C. Monetary History, Exchange Rate and Finance Market. UK, Edward Elgar 
Publishing, 2004  
7 Hall, Rodney Bruce Central banking as global governance : constructing financial credibility,- 
Cambridge University Press, 2008  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. www.fktk.lv  
 
2. www.bank.lv  
 
3. www.imf.org  
 
4. www.bis.org  

 
 
Kursa nosaukums Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija  

Kursa kods EkonP911 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 32 
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kontaktstundu skaits semestrī) 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

16 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Ekonomikas mağistra grāds, lekt. Ivars Vanags 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar Eiropas Savienības vienotā tirgus nozīmi un 
attīstības iespējām un sniegt ieskatu par Eiropas ekonomiskās un monetārās integrācijas 
likumsakarībām, Eiropas Savienības monetārās un fiskālās politikas aktualitātēm, Latvijas 
Republikas iespējām izmantot Eiropas Savienības struktūrfondus un citiem šobrīd aktuālajiem 
integrācijas aspektiem. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par Eiropas Savienības vienotā tirgus nozīmi 
un priekšstatu par Eiropas ekonomiskās un monetārās integrācijas likumsakarībām, 
priekšrocībām un Latvijas Republikas iespējām izmantot Eiropas Savienības struktūrfondus.  
Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt Latvijas integrācijas Eiropas Monetārajā Savienībā 
stratēģiju un problēmas.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Globalizācija un starptautiskā integrācija 2  
2. Eiropas Savienības vienotā tirgus nozīme un attīstība 2  
3. Eiropas Savienības vienotā tirgus attīstības problēmas 2  
4. Eiropas Monetārās Savienības izveidošana un attīstība 2  
5. Eiropas Monetārās Savienības attīstības problēmas 2  
6. Eiropas Savienības monetārā un fiskālā politika 2  
7. Eiropas Savienības monetārās un fiskālās politikas problēmas 2  
8. Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešana un attīstība 2  
9. Eiropas Savienības vienotās valūtas stabilitātes nozīme 2  
10. Latvijas integrācijas Eiropas Monetārajā Savienībā stratēģija 2  
11. Latvijas integrācijas Eiropas Monetārajā Savienībā problēmas 2  
12. Eiropas Savienības struktūrfondi un to izmantošanas iespējas 4  
13. Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošanas Latvijā nozīme 2  
14. Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošanas Latvijā problēmas 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

2 kontroldarbi (50%)  
Kursa pārbaudījums – eksāmens (50%) – rakstveida tests  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Dovladbekova I., Eteris E., Zelmenis D. Eiropas Savienības ekonomiskā politika un Latvija. 
Rīga: Rīgas Stradiņa Universitāte, 2008  
2. Dunska M. Eiropas Savienības ekonomikas pamati. Rīga: Rasa ABC, 2001  
4. Rešina G. Eiropas Savienības finanšu resursi un budžets. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 
2008  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Deiviss N. Eiropas vēsture. Rīga: Jumava, 2009  
2. Dovladbekova I. Latvijas integrācija Eiropas Savienībā. Latvijas finanšu sektora integrācija ES 
vienotā finanšu tirgū. Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni, 
2006  
3. Kanels J. Latvijas ceļš uz Eiropas Savienību: no vispārējā uz konkrēto. Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2009  
4. Ketners K. Nodokļi Eiropas Savienībā un Latvijā : salīdzinoša analīze un praktiski ieteikumi. 
Rīga: Merkūrijs LAT, 2008  
5. Paula D. Latvijas ekonomikas konkurētspēja un investīciju nozīme tās veicināšanā. Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2009  



95 

 

6. The European Union and developing countries : trade, aid, and growth in an integrating world 
/ edited by Yves Bourdet, Joakim Gullstrand, and Karin Olofsdotter. - Cheltenham, UK : Edward 
Elgar Publishing ; Northampton, USA, 2007  
7. Dunska M. Eiropas Savienības tirgus pamatprincipi. Rīga: Rasa ABC, 2003 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. European Union public finance. European Commission, 2009  
2. Latvijas Bankas Monetārais biļetens „Averss un Reverss”  
3. LR Ekonomikas ministrijas Makroekonomiskais apskats „Latvijas integrācija Eiropas 
Savienībā”  
4. Magazine on European Research  
5. www.eiroinfo.lv  
6. www.es.gov.lv  
7. www.europa.eu  
8. www.publications.europa.eu  

 
Kursa nosaukums Kursa darbs (Investīcijas) 

Kursa kods Ekon2287 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Ekonomikas mağistra grāds, lekt. Vineta Šņepste 

Priekšzināšanas 

Ekon3351, Investīcijas  

Kursa anotācija 

Kursa darba mērķis ir pilnveidot studenta patstāvīgā pētnieciskā darba iemaņas un dot iespēju 
padziļināti izpētīt kādu no investīciju tirgus problēmām. 

Rezultāti 

Kursa darba izstrādes rezultātā studenti iegūst pieredzi patstāvīga pētnieciska darba izstrādē, 
prasmes formulēt pētījuma tēmu, pamatot izvēli, noteikt darba mērķi un uzdevumus, veikt 
literatūras izpēti, veikt datu apstrādi, analīzi.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Tēmas izvēle  
2. Darba struktūras izveidošana  
3. Darba ar zinātnisko literatūru (izvēle, analīze)  
4. Kursa darba izstrāde  
5. Kursa darba noformēšana atbilstoši metodisko norādījumu prasībām  
6. Kursa darba aizstāvēšana  
 
Ieteicamo tēmu paraugi Kursa darba „Investīcijās” sagatavošanā:  
 
Nr. p.k. Tēma  
1. Investīciju riski un to analīze  
2. Ārvalstu investīcijas Latvijā  
3. Investīciju klimats un tā uzlabošanas iespējas  
4. Investīciju portfeļa veidošana un novērtēšana  
5. Investīcijas akcijās un investētā kapitāla saglabāšanas problēmas  
6. Investīcijas parāda vērtspapīros  
7. Investīciju portfeļa veidošanas problēmas investīciju fondos  
8. Investīcijas vērtspapīros, to riski un ienesīguma problēmas  
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9. Investīcijas nekustamā īpašuma tirgū  
10. Opcijas, to ienesīgums un izplatība Latvijā  
11. Investīcijas dārgmetālos un mākslas priekšmetos  
12. Investīcijas strukturālajos depozītnoguldījumos, to priekšrocības un trūkumi  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa darbs ir sekmīgi izstrādāts un aizstāvēts. Kursa darba saturam un noformējumam ir 
jāatbilst metodiskajiem norādījumiem. 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Bodie Zvi, Alex Kane, Alan Marcus, McGraw-Hill Irwin, 2004.  
2. Gitman, Lawrence. Fundamentals of Investing. Addison Wesley,2002.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Damodaran, Aswath. Investment philosophies. Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 
2003.  
2. Damodaran, Aswath Инвестиционная оценка : инструменты и методы оценки любых 
активов. Москва : Альпина бизнес букс, 2004.  
3. Elton, Edwin J. Modern portfolio theory and investment analysis,Hoboken, New York, 2007  
4. Fabozzi, Frank J., Investment management Upper Saddle River (New Jersey) : Prentice Hall, 
1998  
5. Шарп У., Александер Г., Бэйли Д. Инвестиции.-Москва, ИНФРА-М, 2007.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. www.fk.lv (Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums, Finanšu instrumentu tirgus likums)  
2. www.ft.com  
 
3. www.stern.nyu.edu  
 
4. www.moodys.com  
 
5. www.bloomberg.com  
 
6. www.wsj.com  
 
7. www.unctad.org/statistics/handbook  
8. World Investment Report 2009, New York: United Nations, 2009  
9. www.evf.lu.lv (metodiskie norādījumi)  

 
 
Kursa nosaukums Kursa darbs (Nodokļi) 

Kursa kods Ekon2165 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Sociālo zinātņu mağistrs ekonomikā, lekt. Līga Leitāne 

Priekšzināšanas 

EkonP811, Nodokļi 

Kursa anotācija 

Studiju darbs paredzēts, lai studenti nostiprinātu studiju gaitā iegūtās teorētiskās zināšanas, 
iegūtu prasmi izmantot teorētiskās zināšanas analizējot konkrētās parādības, situācijas. 
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Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot izstrādājot studiju darbu, studenti spēs orientēties nodokļu sistēmas 
teorētiskās problēmas, akcentējot to praktiskos aspektus. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Studiju darba tēmas izvēle un apstiprināšana. 2  
2. Studiju darba plāna saskaņošana ar vadītāju. 4  
3. Darba izstrāde un konsultācijas ar vadītāju. 24  
4. Darba aizstāvēšana studiju darbu aizstāvēšanas komisijā. 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Students var izvēlēties tēmu no rekomendējamām (iespējamām) tēmām, kā arī pats noteikt 
tēmu, vienojoties ar darba vadītāju (5%). Atbilstoši izvēlētam tematam, students izstrādā darba 
plānu, ko saskaņo ar darba vadītāju (10%). Studiju darba izstrādes gaitu un darba uzbūvi veido 
atbilstoši Finansu institūtā apstiprinātiem norādījumiem kursa darbu izstrādei un 
aizstāvēšanai(80%). Studentiem atbilstoši Finanšu institūta prasībām jāizstrādā un jāaizstāv 
studiju darbs (5%). 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. LR nodokļu sistēma  
2. Kārlis Ketners „Nodokļu teorijas pamati: Mācību līdzeklis- Rīga: RTU Izdevniecība , 2006  
3. Krastiņš A Ievads nodokļu administrēšanas specialitātē: mācību līdzeklis- Rīga: RTU 
Izdevniecība , 2007  
4. Lukašina O. Nodokļi Eiropas Savienībā un Latvijā ; salīdzinošā analīze un praktiski ieteikumi; 
Merkurijs Lat , Rīga 2008  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Andrejeva V. Valsts ieņēmumu teorijas pamati : mācību grāmata; Rīga RTU 
Inženierekonomikas fakultāte, Rīga 2007  
2. Kavale L. Budzēts un finanses „Mācību līdzeklis , LU Akadēmiskais apgāds, 2008  
3. L. Kavale , A Joppe „Nodokļu politikas un administrēšanas pamati”Mācību līdzeklis , LU 
Akadēmiskais apgāds, 2008  
4. O. Kutuzova „Finanses un kredīts”4 izdevums Turība , Rīga 2008  
5. A. Orehova „Nodokļu sistēmas izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijā, 
2001  
6. European tax handbook. .,–Amsterdam:IBFD, 2007.2008, 2009  
7. Bailey S. J. Strategic Public Finance, 2004  
8. Ulbrich H Public Finance in Theory and Practice, 2002  
9. Chris J. Finnerty Fundamentals of International Tax Planing IBFD., 2007 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls Bilance  
2. Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa www.vid.gov.lv  
3. Finanšu ministrijas mājas lapa www.fm.gov.lv  
4. Valsts kases mājas lapa www.vkase.gov.lv  
5. Žurnāls „Latvijas Ekonomists”  
6. Avīze „Dienas bizness”  
7. Latvijas Bankas mājas lapa www.bank.lv  
8. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapa www.fktk.lv  

 
Kursa nosaukums Kursa darbs (Globālās finanses) 

Kursa kods Ekon2196 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
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Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Ramona Rupeika-Apoga 

Kursa anotācija 

Kursa darbs paredzēts, lai studenti nostiprinātu mācību gaitā iegūtās teorētiskās zināšanas; 
iegūtu prasmi izmantot teorētiskās zināšanas analizējot konkrētās parādības, situācijas.  

Rezultāti 

Rezultātā studenti spēs orientēties globālo finanšu teorētiskajos jautājumos, spēs risināt 
maksājumu bilances, valūtas kursa režīma un starptautisko institūciju darbības praktiskās 
problēmas. 

Kursu apraksts-plāns 

1 Starptautisko valūtas attiecību vēsturiskā attīstība  
2 Maksājumu bilance Latvijā  
3 Valūtas kurss kā monetārās politikas instruments  
4 Valūtas režīmu ietekme uz t/s attīstību  
5 Valūtas darījumi komercbankas  
6 Valūtas darījumi kā riska pārvaldības instruments  
7 Valūtas kursu prognozēšana  
8 Tehniskā analīze  
9 Fundamentālā analīze  
10 SVF darbības analīze  
11 Pasaules bankas darbības analīze  
12 Eiro ieviešana Latvijā  
13 Māstrihtas kritēriji un to izpilde Latvijā  
14 Sava tēma  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Atbilstoši izvēlētam tematam, students izstrādā darba plānu, ko saskaņo ar darba vadītāju. 
Kursa darba izstrādes gaitu un darba uzbūvi veido atbilstoši Finansu katedrā apstiprinātiem 
norādījumiem kursa darbu izstrādei un aizstāvēšanai. 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. „Banku sistēmas attīstība Latvijā, 1987-1997” /Inese Vaidere. Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2006. 99 lpp.  
2. „Latvijas finanšu tirgus” / Jeļena Zubkova ... [u.c.]. Rīga : Latvijas Banka, 2002. 35 lpp.  
3. „Valūtas dīlings” / Dz. Ermiņš, V. Kozlinskis ; Jelgava : LLU, 1998. 59,[1] lpp.  
4. „Valūtas tirgus un valūtas darījumi” / Ramona Rupeika-Apoga. Rīga : Datorzinību centrs, 
2003. 159 lpp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. „International economics”/ Carbaugh Robert J. - Mason : South-Western, 2006  
2. „International Economics: Theory and Policy” / Krugman P., Maurice O.- Boston : Pearson 
Addison Wesley, 7th ed., 2006  
3. „International Economics”/ Lawler, Kevin A. Financial Times, Pretice Hall, 2001  
4. „Монетарные системы и обменные курсы валют» / Davidov, Vjacheslav G. - Rīga: Jāņa 
Rozes apgāds, 492.lpp., 2004  
5. „Theorie und Politik des Geldes (Uni-Taschenbücher M)” Hans-Joachim Jarchow; UTB; 
Auflage: 11., neubearb. u. wesentl. erw. A. (1. September 2003)  
6. „Monetäre Aussenwirtschaft. 1. Monetäre Aussenwirtschaftstheorie.” Aufl: 5., UTB, Stuttgart; 
1. Oktober 2000  
7. Valūtas un naudas tirgus valūtas kursa koridora apstākļos / Viktors Ajevskis, Armands 
Pogulis, Gunārs Bērziņš. Rīga: Latvijas Banka, 2004. 22 lpp. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Republikas likumi; MK noteikumi  
2. Latvijas Banka. Gada pārskati.  
3. Latvijas Banka. Monetārie apskati.  
4. LR Ekonomikas ministrijas ziņojumi  
5. LR Finanšu ministrijas biļeteni  

 
 
Kursa nosaukums Kursa darbs (Vērtspapīru tirgus) 

Kursa kods EkonP001 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 
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Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Ekonomikas mağistra grāds, lekt. Vineta Šņepste 

Priekšzināšanas 

EkonP127, Vērtspapīru tirgus  

Kursa anotācija 

Kursa darba mērķis ir pilnveidot studenta patstāvīgā pētnieciskā darba iemaņas un dot iespēju 
padziļināti izpētīt kādu no vērtspapīru tirgus problēmām. 

Rezultāti 

Kursa darba izstrādes rezultātā studenti iegūst pieredzi patstāvīga pētnieciska darba izstrādē, 
prasmes formulēt pētījuma tēmu, pamatot izvēli, noteikt darba mērķi un uzdevumus, veikt 
literatūras izpēti, veikt datu apstrādi, analīzi.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Tēmas izvēle  
2. Darba struktūras izveidošana  
3. Darba ar zinātnisko literatūru (izvēle, analīze)  
4. Kursa darba izstrāde  
5. Kursa darba noformēšana atbilstoši metodisko norādījumu prasībām  
6. Kursa darba aizstāvēšana  
 
Ieteicamo tēmu paraugi Kursa darba „Vērtspapīru tirgus” sagatavošanā:  
 
Nr. p.k. Tēma  
1. Vērtspapīru tirgus darbība biržā X  
2. Vērtspapīru tirgus uzraudzība un regulēšana  
3. Informācijas ietekmes analīze vērtspapīru tirgū  
4. Sākotnējais tirgus, tā izvēles problēmas  
5. Vērtspapīru uzskaite un norēķini  
6. Vērtspapīru tirgus starpnieki, to loma tirgū  
7. Vērtspapīru tirgus attīstība valstī X  
8. Vērtspapīru tirgus statistika un tās analīzes iespējas  
9. Tehniskās analīzes izmantošanas iespējas tirgus darbības analīzē  
10. Fundamentālās analīzes izmantošanas iespējas tirgus darbības analīzē  
11. Parāda vērtspapīru tirgus darbības analīze un attīstības iespējas  
12. Vērtspapīru portfeļa veidošana un novērtēšana  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa darbs ir sekmīgi izstrādāts un aizstāvēts. Kursa darba saturam un noformējumam ir 
jāatbilst metodiskajiem norādījumiem.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Apsītis Ģ. u.c. Vērtspapīru tirgus zinības. Rīga :Jumava, 2006, 222lpp  
2. Apsītis Ģ. u.c. Vērtspapīru tirgus zinības. Rīga :Jumava, 2003, 211lpp  
3. Praude V. Finanšu instrumenti. Rīga: Burtene, 2009, 445.lpp  
4. Finanšu instrumentu tirgus likums : http://www.fk.lv  
5. Ieguldītāju aizsardzības likums : http://www.fk.lv  
6. Nasdaq OMX Riga un LCD noteikumi : http://www.nasdaqomxbaltic.com  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Bodie, Zvi Принципы инвестиций. Москва : Вильямс, 2002.  
2. Hartfelder, Michael Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг . Москва 
: Питер , 2005  
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3. Sharpe, William F. Investments. London:Prentice-Hall, 1999  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. FKTK mājas lapa: http://www.fk.lv  
 
2. Nasdaq OMX Riga mājas lapa : http://www.nasdaqomxbaltic.com  
3. http://www.dowjones.com; http://www.iosco.org, http://www.dax.de, http://www.fibv.com  
 
4. Dienas bizness  
5. www.evf.lu.lv(metodiskie norādījumi)  

 
 
Kursa nosaukums Kursa darbs (Komercbanku operācijas) 

Kursa kods Ekon2001 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

Kursa apstiprinājuma datums 28.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, doc. Marina Kudinska 

Priekšzināšanas 

Ekon1115, Makroekonomika  
Ekon3835, Finanšu grāmatvedība  
EkonP064, Globālās finanses  
EkonP066, Komercbanku operācijas 

Kursa anotācija 

Studiju darbs paredzēts mācību gaitā iegūto teorētisko zināšanu nostiprināšanai, iegūtu prasmi 
izmantošanai, analizējot konkrētas parādības un situācijas. Rezultātā studenti spēs orientēties 
komercbanku operāciju teorētiskajos jautājumos un risināt praktiskās problēmas.  

Rezultāti 

 
Studenti iegūs praktiskās iemaņas veikt finanšu parādību analīzi un risināt konkrētu ar 
komercbanku darbību saistītu problēmu.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Studiju darba tēmas izvēle un apstiprināšana.  
2. Studiju darba plāna saskaņošana 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”. Jāņa Rozes apgāds. 2006., 314 lpp.  
3. Speciālā literatūra par izvēlēto tēmu  

 
 
Kursa nosaukums Prakse I  

Kursa kods EkonP054 

Kredītpunkti 10 
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ECTS kredītpunkti 15 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Svetlana Saksonova 

Priekšzināšanas 

Ekon3835, Finanšu grāmatvedība  
EkonP811, Nodokļi 

Kursa anotācija 

Studiju prakses mērķis ir apgūt iemaņas, kas nepieciešamas finanšu ekonomistiem uzņēmumu 
finanšu uzskaites un pārvaldes praktiskā organizēšanā, finanšu pārskatu sagatavošanā, 
nostiprināt domāšanas, skaitļošanas, personības attīstības plānošanas prasmes.  

Rezultāti 

Sekmīgi izstrādājot prakses darbu (prakses pārskats noformējams datortehnikā un saturiski tam 
ir jāatbilst prakses programmai), studenti iegūst profesionālo kompetenci, kas ļauj organizēt un 
plānot finanšu uzskaiti uzņēmumos. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Finanšu uzskaiti un pārskatu sastādīšanu regulējošo likumu un to pamatprasību raksturojums 
24  
2. Uzņēmuma struktūras, pārvaldes un kontroles raksturojums 24  
3. Grāmatvedības darba organizēšana 24  
4. Grāmatvedības uzskaites kārtības un vadības organizēšana (uzrādīt uzskaites reģistrus un 
aizpildīt attiecīgus iekšējos un ārējos finanšu pārskatus). 24  
5. Ārējo finanšu pārskatu sagatavošanas organizēšana (uzrādīt uzņēmuma pārskatu 
nosaukumus un sastādīšanas termiņus). 24  
6. Gada pārskata sastādīšanas noteikumi un sastāvs 24  
7. Uzņēmumu un banku savstarpējā sadarbība  
6  
8. Uzņēmumu un VID savstarpējā sadarbība 6  
9. Uzņēmumu svarīgāko iekšējo operāciju dokumentēšana 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Praksē studenti veic prakses programmā noteiktos uzdevumus, parādot patstāvību, 
sagatavotību, zināšanas un iemaņas, godīgi pildot savus pienākumus, neizpaužot trešajām 
personām organizācijā iegūto konfidenciālo informāciju. - iepazīstas ar mācību prakses 
mērķiem, uzdevumiem un vērtēšanas kritērijiem. Studenti izpilda prakses programmā noteiktos 
uzdevumus un ievēro prakses vadītāju norādījumus, ievēro prakses vietas iekšējās kārtības 
noteikumus, noformē prakses dienasgrāmatu un pārskatu un iesniedz aizstāvēšanai atbilstoši 
Finanšu katedras apstiprinātiem norādījumiem prakses darbu izstrādei un aizstāvēšanai.  
Studentiem atbilstoši Finanšu katedras prasībām jāaizstāv prakses atskaite.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. M. Januška, Grāmatvedības uzskaite praktiskajās situācijās, Rīga, Merkūrijs Lat SIA , 2007.g.  
2. R. Grigorjeva, A. Jesemčika, I. Leibus, A. Svarinska, Grāmatvedības pamati, Rīga, Izglītības 
soļi, 2008.g.  
3. J. Bojarenko, L. Beļavska, A. Tjurina, Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse, Biznesa 
komplekss, Rīga, 2009.  
4. Ludboržs A. Pamatlīdzekļu uzskaite, 2006.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. LR likums “ Par grāmatvedību”  
2. LR likums “Par uzņēmumu gada pārskatiem”  
3. LR likums "Par konsolidētajiem gada pārskatiem", 30.09.1999. (ar turpmākajiem 
grozījumiem).  
4. LR MK Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, 21.10.2003. Nr.585.  
1. LR MK Noteikumi "Uzņēmuma mantas, arī prasību un saistību novērtēšana grāmatvedībā un 
atspoguļošana finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta", 



102 

 

21.10.2003., Nr.583.  
2. FM 26.10.1994. vēstule Nr.23/24 "Par ārvalstu valūtas kursu starpību uzskaites kārtību 
uzņēmuma grāmatvedībā".  
3. FM metodiskie norādījumi 17.01.1996. "Par uzņēmuma iegādes atspoguļošanu 
grāmatvedībā".  
4. LR MK Kases operāciju uzskaites noteikumi, 21.10.2003., Nr.584.  
LR MK Noteikumi par stingrās uzskaites preču pavadzīmēm-rēķiniem, 25.06.2003., Nr.339.  
5. Starptautiskie grāmatvedības standarti, International Accounting Standarts Commitee, 2006.  
6. Latvijas nacionālie grāmatvedības standarti  
7. I. Apsīte, Uzņēmuma gada pārskats, Rīga, Bilances bibliotēka, 2003.g.  
8. A. Ludborzš Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā, Rīga, 2003.g.  
9. M. Grebenko, Grāmatvedība 1. un 2. daļa. Rīga, 2003.g .  
10. 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.  
15.  
Jones, Werner, Terrell, and Terrell. Introduction to Financial Accounting - A User Perspective , 
2nd edition. NJ Prentice Hall, 2005.  
16.  
Horngren, Sundem, and Elliott. Introduction to Financial Accounting , 9th edition. Prentice Hall, 
2001.  
17.  
Kimmel, Weygandt, and Kieso. Financial Accounting: Tools for Business Decision Making , 2 nd 
edition. NY: John Wiley & Sons, 2005.  
 
18. Needles, Belverd E., Powers, Marian "Financial accounting", Boston: Houghton Mifflin 
Company, 2007.  
 
19. J. Zaiceva, Palīglīdzekļis uzņēmuma gada pārskata sastadīšanai Rīga, 2005.g.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Ekonomists  
2. Žurnāls „Kapitāls”  
3. Žurnāls „Grāmatvedība un audits”  
4. Bilance  
5. Latvijas vēstnesis  
6. International Journal of Economics and Business  
7. LU bibliotēkas datu bāzes:  
EBSCO, SAGE Journals, EMERALDS, Cambridge Journals online, HeinOnline, ProQuest, Rubricon, 
Sciece Direct  

 
 
Kursa nosaukums Prakse II  

Kursa kods EkonP057 

Kredītpunkti 8 

ECTS kredītpunkti 12 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Svetlana Saksonova 

Priekšzināšanas 

Ekon3835, Finanšu grāmatvedība  
EkonP811, Nodokļi 

Kursa anotācija 

Studiju prakses mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu pielietošanu praksē, iepazīties ar 
pārskatiem, ko nodod uzņēmumi VID, ar VID darbību. 
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Rezultāti 

Prakses II laikā tiek iegūtas praktiskas iemaņas pārskatu aizpildīšanā, dažādu rādītāju 
aprēķināšanā un novērtēšanā. 

Kursu apraksts-plāns 

1. VID nodaļas darbības raksturojums 24  
2. Nodokļu maksātāju reģistrācija un izslēgšana no reģistra 24  
3. Nodokļu maksātāju uzskaite 24  
4. VID nodaļas darbs galveno nodokļu administrēšanā 28  
5. VID nodaļā pielietojamais nodokļu maksātāja kontroles mehānisms 24  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Praksē studenti veic prakses programmā noteiktos uzdevumus, parādot patstāvību, 
sagatavotību, zināšanas un iemaņas, godīgi pildot savus pienākumus, neizpaužot trešajām 
personām organizācijā iegūto konfidenciālo informāciju. - iepazīstas ar mācību prakses 
mērķiem, uzdevumiem un vērtēšanas kritērijiem. Studenti izpilda prakses programmā noteiktos 
uzdevumus un ievēro prakses vadītāju norādījumus, ievēro prakses vietas iekšējās kārtības 
noteikumus, noformē prakses dienasgrāmatu un pārskatu un iesniedz aizstāvēšanai atbilstoši 
Finanšu katedras apstiprinātiem norādījumiem prakses darbu izstrādei un aizstāvēšanai.  
Studentiem atbilstoši Finanšu katedras prasībām jāaizstāv prakses atskaite.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. LR likums “ Par grāmatvedību”  
2. LR likums “Par uzņēmumu gada pārskatiem”  
3. LR likums "Par konsolidētajiem gada pārskatiem", 30.09.1999. (ar turpmākajiem 
grozījumiem).  
4. LR MK Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, 21.10.2003. Nr.585.  
5. LR MK Noteikumi "Uzņēmuma mantas, arī prasību un saistību novērtēšana grāmatvedībā un 
atspoguļošana finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta", 
21.10.2003., Nr.583.  
6. FM 26.10.1994. vēstule Nr.23/24 "Par ārvalstu valūtas kursu starpību uzskaites kārtību 
uzņēmuma grāmatvedībā".  
7. FM metodiskie norādījumi 17.01.1996. "Par uzņēmuma iegādes atspoguļošanu 
grāmatvedībā".  
8. LR MK Kases operāciju uzskaites noteikumi, 21.10.2003., Nr.584.  
LR MK Noteikumi par stingrās uzskaites preču pavadzīmēm-rēķiniem, 25.06.2003., Nr.339.  
9. VID rokasgrāmata, VID, 2007  
10. Latvijas nacionālie grāmatvedības standarti  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. I. Apsīte, Uzņēmuma gada pārskats, Rīga, Bilances bibliotēka, 2003.g.  
2. A. Ludborzš Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā, Rīga, 2003.g.  
3. M. Grebenko, Grāmatvedība 1. un 2. daļa. Rīga, 2003.g .  
4. M. Januška, Grāmatvedības uzskaite praktiskajās situācijās, Rīga, Merkūrijs Lat SIA , 2007.g.  
5. R. Grigorjeva, A. Jesemčika, I. Leibus, A. Svarinska, Grāmatvedības pamati, Rīga, Izglītības 
soļi, 2008.g.  
6. J. Zaiceva, Palīglīdzekļis uzņēmuma gada pārskata sastadīšanai Rīga, 2005.g.  
7. J. Bojarenko, L. Beļavska, A. Tjurina, Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse, Biznesa 
komplekss, Rīga, 2009.  
8. Ludboržs A. Pamatlīdzekļu uzskaite, 2006.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Ekonomists  
2. Žurnāls „Kapitāls”  
3. Žurnāls „Grāmatvedība un audits”  
4. Bilance  
5. Latvijas vēstnesis  
6. International Journal of Economics and Business  
7. LU bibliotēkas datu bāzes:  
EBSCO, SAGE Journals, EMERALDS, Cambridge Journals online, HeinOnline, ProQuest, Rubricon, 
Sciece Direct  
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Kursa nosaukums Prakse III  

Kursa kods EkonP059 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Svetlana Saksonova 

Priekšzināšanas 

Ekon3835, Finanšu grāmatvedība  
EkonP011, Apdrošināšana  
EkonP066, Komercbanku operācijas 
EkonP124, Banku grāmatvedība  
EkonP811, Nodokļi 

Kursa anotācija 

Prakses mērķis - nodrošināt teorētisko zināšanu pielietošanu praksē, galvenie darbības virzieni ir 
saistīti ar kursos „Komercbanku operācijas” un „Banku grāmatvedība” iegūto zināšanu 
pielietošanu komercbanku darbībā. 

Rezultāti 

Prakses III laikā tiek iegūtas praktiskas iemaņas dažādu banku pakalpojumu un to uzskaites 
iepazīšanā un novērtēšanā. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Bankas dibināšana 4  
2. Bankas pašu kapitāla veidošana 4  
3. Bankas bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats 8  
4. Bankas noguldījumu politika 8  
5. Bankas kredītpolitika 8  
6. Bankas valūtas darījumi 8  
7. Banku darījumi vērtspapīru tirgū 6  
8. Bankas trasta operācijas 4  
9. Darījumu apmaksas veidi 6  
10. Darījumi ar maksājumu kartēm 4  
11. Banku elektroniskie pakalpojumi 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Praksē studenti veic prakses programmā noteiktos uzdevumus, parādot patstāvību, 
sagatavotību, zināšanas un iemaņas, godīgi pildot savus pienākumus, neizpaužot trešajām 
personām organizācijā iegūto konfidenciālo informāciju. - iepazīstas ar mācību prakses 
mērķiem, uzdevumiem un vērtēšanas kritērijiem. Studenti izpilda prakses programmā noteiktos 
uzdevumus un ievēro prakses vadītāju norādījumus, ievēro prakses vietas iekšējās kārtības 
noteikumus, noformē prakses dienasgrāmatu un pārskatu un iesniedz aizstāvēšanai atbilstoši 
Finanšu katedras apstiprinātiem norādījumiem prakses darbu izstrādei un aizstāvēšanai.  
Studentiem atbilstoši Finanšu katedras prasībām jāaizstāv prakses atskaite. 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Zvirbule D., Žagare J. „Banku grāmatvedības pamati”, Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2003. 
2. Saksonova S. Banku darbība. – Rīga, Latvijas Komercbanku asociācijas konsultāciju un 
mācību centrs, Rīga, 2006.  
3. Kudinska M. Kreditēšana. Rīga, Latvijas Komercbanku asociācijas konsultāciju un mācību 
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centrs, Rīga, 2008.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. LR likums “ Par grāmatvedību”.  
2. LR likums “Par uzņēmumu gada pārskatiem”, citi likumdošanas un normatīvie akti.  
3. FKTK noteikumi Nr.46 „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes 
sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumi”, 24.02.2006.  
4. FKTK noteikumi Nr. 24/3 „Banku gada pārskatu sagatavošanas noteikumi”,28.12.2001.  
5. Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata un pielikumu sagatavošanas noteikumi 
(http://www.bank.lv/lat/main/all/noract/stat_parskati/mon-stat/mfimbppsn/)  
6. „Aktīvu un ārpusbilances novērtēšanas noteikumi / Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas 
lapa. – http://www.fktk.lv  
 
7. Finanšu instrumentu tirgus likums – Latvijas Vēstnesis, 175 (2940) - 11.12.2003.  
8. Apsītis Ģ., Aščuks I., Cērps U., Kokorevičs G., Ozols Ģ., Sedlenieks A., Zuļģis H. Vērtspapīru 
tirgus zinības/ Otrais papildinātais izdevums – Rīga: Jumava, 2006.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Ekonomists  
2. Žurnāls „Kapitāls”  
3. Žurnāls „Grāmatvedība un audits”  
4. Bilance  
5. Latvijas vēstnesis  
6. International Journal of Economics and Business  
7. LU bibliotēkas datu bāzes:  
EBSCO, SAGE Journals, EMERALDS, Cambridge Journals online, HeinOnline, ProQuest, Rubricon, 
Sciece Direct  

 
 
Kursa nosaukums Prakse IV  

Kursa kods EkonP060 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Svetlana Saksonova 

Priekšzināšanas 

Ekon5123, Korporatīvās finanses  
Ekon4001, Audits un revīzija  
EkonP127, Vērtspapīru tirgus  
EkonP125, Vadības grāmatvedība  

Kursa anotācija 

Prakses mērķis- nodrošināt teorētisko zināšanu pielietošanu praksē, Galvenie darbības virzieni ir 
saistīti ar kursos „Korporatīvās finanses”, „Vērtspapīru tirgus” un „Audits un revīzija” iegūto 
zināšanu pielietošanu konkrēta uzņēmuma darbībā. 

Rezultāti 

Prakses IV laikā tiek iegūtas praktiskas iemaņas uzņēmumu darbības plānošanas, analīzes, 
finanšu lēmumu pieņemšanas iepazīšanā un novērtēšanā. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) un tās darbības raksturojums 8  
2. Nozares (nozaru), kurā(s) strādā uzņēmums (uzņēmēj¬sabiedrība), raksturojums un 
attīstības perspektīvas. 8  
3. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) konkurenti, to apraksts 8  
4. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) produkcijas (pakalpojumu) noieta nākošā gadā prognoze 8  
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5. Racionālu krājumu noteikšana uzņēmumā 8  
6. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) debitoru vadīšanas politika 8  
7. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ieņēmumu un izdevumu prognoze nākošam gadam 8  
8. Finanšu plāna galīgā varianta izstrāde 8  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Praksē studenti veic prakses programmā noteiktos uzdevumus, parādot patstāvību, 
sagatavotību, zināšanas un iemaņas, godīgi pildot savus pienākumus, neizpaužot trešajām 
personām organizācijā iegūto konfidenciālo informāciju. - iepazīstas ar mācību prakses 
mērķiem, uzdevumiem un vērtēšanas kritērijiem. Studenti izpilda prakses programmā noteiktos 
uzdevumus un ievēro prakses vadītāju norādījumus, ievēro prakses vietas iekšējās kārtības 
noteikumus, noformē prakses dienasgrāmatu un pārskatu un iesniedz aizstāvēšanai atbilstoši 
Finanšu katedras apstiprinātiem norādījumiem prakses darbu izstrādei un aizstāvēšanai.  
Studentiem atbilstoši Finanšu katedras prasībām jāaizstāv prakses atskaite.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Brealey R.A., Myers S.C., Marcus A.J. Fundamentals of corporate finance. Boston: McGraw-
Hill/Irwin, 2007.  
2. Pike R. Corporate finance and investment: decisions & strategies. Harlow: Prentice-Hall, 
2006.  
3. K. Hofs. Biznesa Ekonomika, Rīga,2002.g.  
4. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola, 2006.  
5. S. Saksonova. Uzņēmumu darbības plānošanas paņēmieni, Rīga, 2007  
6. E. Zelgalve, Finansu analīze un tās loma uzņēmuma vadībā. Mācību līdzeklis. – R.: LU, 2002  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Latvijas nacionālais standarts Nr. 2 „Par naudas plūsmu”  
2. LR likums „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”  
3. Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas 
dienests, 2007.  
4. S. Saksonova. Finanšu vadības praktiskās metodes, Rīga 2006  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Ekonomists  
2. Žurnāls „Kapitāls”  
3. Žurnāls „Grāmatvedība un audits”  
4. Bilance  
5. Latvijas vēstnesis  
6. International Journal of Economics and Business  
7. LU bibliotēkas datu bāzes:  
EBSCO, SAGE Journals, EMERALDS, Cambridge Journals online, HeinOnline, ProQuest, Rubricon, 
Sciece Direct  

 
Kursa nosaukums Bakalaura darbs  

Kursa kods Ekon4046 

Kredītpunkti 12 

ECTS kredītpunkti 18 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Svetlana Saksonova 

Kursa anotācija 

Studentu patstāvīga, ar praktisku ievirzi veikta bakalaura darba izstrāde kādā no profesionālās 
studiju programmas jomām, kas atbilst bakalaura darbam izvirzītajām prasībām. 

Rezultāti 

Pēc sekmīgas bakalaura darba aizstāvēšanas studentiem tiek piešķirts bakalaura profesionālais 
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grāds finanšu vadīšanā un kvalifikācija „finanšu ekonomists”. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Darba izstrāde un konsultācijas ar vadītāju  
190  
2. Darba aizstāvēšana bakalaura darbu pārbaudījumu komisijā 2  
Kopā 192  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Bakalaura darbs tiek vērtēts pēc šādiem kritērijiem: temata aktualitāte, darba apjoma atbilstība 
prasībām, darba mērķa atbilstība tematam, darba uzdevumu atbilstība mērķim, darba satura 
atbilstība tematam, darba satura atbilstība mērķim un uzdevumiem, pētīšanas metodes 
atbilstība darba mērķim, darba mērķa sasniegšana, jaunākās speciālās literatūras izmantošana, 
pozitīvais darbā, autora ieguldījums, darbā konstatētās kļūdas un nepilnības, secinājumu un 
priekšlikumu pamatotība, konkrētums, adresāts.  
Ar prasībām pret bakalaura darba izstrādi un noformējumu studentus iepazīstina bakalaura 
darba vadītājs, kurš pieņem lēmumu par bakalaura darba pielaišanu pie aizstāvēšanas, 
parakstot bakalaura darbu.  
Prasības pret bakalaura darba izstrādi un noformējumu ir pieejamas visiem studentiem 
metodiskajos norādījumos, kas ir izvietoti Ekonomikas un vadības fakultātes mājas lapā.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. LU Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) 
izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība (LU 04.07.2006.  
rīkojums Nr.1/180).  
 
2. Bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kursa darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas 
metodiskie norādījumi. LU Finanšu institūts, 2003  
 
3. U. Eko „Kā uzrakstīt diplomdarbu”. Jāņa Rozes apgāds. 2006., 314 lpp.  

 
 
Kursa nosaukums Monetārā un banku ekonomika  

Kursa kods EkonP804 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 28 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

36 

Kursa apstiprinājuma datums 20.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Ramona Rupeika-Apoga 
Hd. Ekonomikas habil. doktors, prof. Elmārs Zelgalvis 
Dr. Ekonomikas doktors, doc. Irina Solovjova 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis un uzdevumi ir izpētīt monetāro un banku ekonomiku un saistītas ar to problēmas. 
Kā arī analizēt naudas būtību un naudas rašanās, aizdevuma kapitāla kustības formu un banku 
sistēmas darbību un to ietekmi uz ekonomiku. Svarīgs kursa uzdevums ir ne vien faktu, teoriju 
un formālu metožu apraksts, bet arī monetārās darbības pamatproblēmu analīze, informējot par 
norisēm Latvijā un pasaulē.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti spēs orientēties monetāros un banku darbības teorētiskajos 
jautājumos, spēs risināt naudas apgrozības, kreditēšanas un banku vadības praktiskās 
problēmas, analizēt situācijas naudas apgrozības un kredīta laukā. 
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Kursu apraksts-plāns 

1 Naudas izcelšanās. Naudas veidi. Naudas būtība: empīriskā un konceptuālā pieeja. Naudas 
izcelšanās. Naudas funkcijas un to evolūcija. 10  
2 Kredīta būtība un nepieciešamība. 4  
3 Kredīta formas un veidi. 4  
4 Kredīta funkcijas un loma tautsaimniecībā 4  
5 Procentu likmes 4  
6 Finanšu tirgus un tā dalībnieki. Bankas kā finanšu tirgus starpnieki. 4  
7 Banku sistēma. Centrālā banka: statuss, kapitāls, uzdevumi, vadība 8  
8 Komercbankas: dibināšana, vadība, operācijas. 8  
9 Banku ekonomika un banku darbības rādītāji. 6  
10 Naudas emisija: mehānisms, segums. 4  
11 Monetārā ekonomika: naudas masas un tas radītāji. Monetārā politika un naudas masas 
regulēšana. 6  
2 starppārbaudījumi 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

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

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Kutuzova O. Finanses un kredīts – Rīga, 2004  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Briede I. Bankas finanšu pakalpojumi. – Rīga, 2004.  
2. Vaidere I.Banku sistēmas attīstība Latvijā 1987-1997. –R., 2006. – 104 lpp.  
3. Frederic S.Mishkin Financial markets and institutions, Pearson/Addison Wesley ,2006  
4. Ball L. Money and Banking Study Guide.- Worth Publishers; Stg edition, 2008;  
5. Sylvester Eiffinger, Jakob de Haan. European Monetary and Fiscal Policy. Oxford University 
Press, 2003  
6. Goothart C. Monetary History, Exchange Rate and Finance Market. UK, Edward Elgar 
Publishing, 2004  
7. Hall, Rodney Bruce Central banking as global governance : constructing financial credibility,- 
Cambridge University Press, 2008  
8. Frederic S.Mishkin. The Economics of Money, Banking and Financial Markets, - 
Pearson/Addison Wesey, 2007. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1.Finanšu kapitāla tirgus komisijasijas mājas lapa www.fktk.lv  
 
2.Latvijas Bankas mājas lapa www.bank.lv  
 
3.Starptautiskā valtas fonda mājas lapa www.imf.org  
 
4.Bank for International Settlements mājas lapa www.bis.org  

 
 
Kursa nosaukums Finanšu grāmatvedība  

Kursa kods Ekon3835 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

16 

Laboratorijas darbu stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 07.02.2008 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 
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Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Inta Brūna 

Priekšzināšanas 

Ekon1059, Mikroekonomika  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir nodrošināt studentus ar zināšanām finanšu grāmatvedības jomā saskaņā ar 
Latvijas un starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem: no grāmatvedības organizēšanas 
jautājumiem līdz uzņēmuma gada pārskata sastādīšanai. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst teorētiskās un praktiskās zināšanas par finanšu 
grāmatvedības principiem, metodēm, iekārtojumu un organizāciju, varēs grāmatot 
saimnieciskas darbības operācijas, uz veikto grāmatojumu pamata sastādīt galvenos uzņēmuma 
gada pārskata dokumentus - bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmas 
pārskatu.  

Kursu apraksts-plāns 

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

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
semināru un praktisko darbu apmeklējums – obligāts , tekošā kontrole- 7 testi kontroldarbi 
(50%), kursa pārbaudījums- eksāmens (50%) – mutvārda, teorētiskie jautājumi, uzdevumi  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. LR likums “ Par grāmatvedību”  
2. LR likums “Par uzņēmumu gada pārskatiem”, citi likumdošanas in normatīvie akti  
3. I. Apsīte, Uzņēmuma gada pārskats, Rīga, Bilances bibliotēka, 2003.g.  
4. R. Grigorjeva, A. Jesemčika, I. Leibus, A. Svarinska, Grāmatvedības pamati, Rīga, Izglītības 
soļi, 2008.g.  
5. J. Bojarenko, L. Beļavska, A. Tjurina, Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse, Biznesa 
komplekss, Rīga, 2009.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  
7. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti, International Accounting Standarts Commitee, 
2007  
8. Latvijas nacionālie grāmatvedības standarti  
9. A. Ludborzš Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā, Rīga, 2003.g.  
10. J. Benze, Finanšu grāmatvedība. Rīga, „Grāmatvedis”,2005.g.  
11. M. Grebenko, Grāmatvedība 1. un 2. daļa. Rīga, 2006.g .  
12. 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.  
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13. M. Januška, Grāmatvedības uzskaite praktiskajās situācijās, Rīga, Merkūrijs Lat SIA , 
2006.g.  
14. Grāmatvedība un Revīzija, Rīga, LZRA Izglītības centrs, 2001.g.  
15. J. Zaiceva, Palīglīdzekļis uzņēmuma gada pārskata sastādīšanai Rīga, 2005.g.  
16. Konsolidēto gada pārskatu sastādīšanas rokasgrāmata, Rīga, Finanšu ministrija, 2000.g.  

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  
7. LU bibliotēkas datu bāzes:  
EBSCO, SAGE Journals, EMERALDS, Cambridge Journals online, HeinOnline, ProQuest, Rubricon, 
Sciece Direct  

Piezīmes 

- 

 
 
Kursa nosaukums Investīcijas  

Kursa kods Ekon3351 

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 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Ekonomikas mağistra grāds, lekt. Vineta Šņepste 
Ekonomikas mağistra grāds, lekt. Larisa Bule 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir uz investīciju teorijas pamata dot zināšanas par investēšanas 
pamatprincipiem, iepazīstinot studentus ar investēšanas teorijas svarīgākajiem aspektiem.  
Studiju kursā tiks apskatīti jautājumi par investīciju procesu, stratēģiju un vadību, kā arī par 
daudzveidīgajām alternatīvajām investīciju iespējām un portfeļinvestēšanas un vadības 
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 mērķiem 
atbilstošus investīciju portfeļus un izvelēties to vadīšanas metodes.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Ievads investīcijās 2(1L,1S)  
2. Investēšanas process un stratēģija 4(2L,2S)  
3. Investīciju vide 4(2L,2S)  
4. Risks, ienesīgums un likviditāte 4(2L,2S)  
5. Alternatīvās investīciju iespējas 2(1L,1S)  
6. Investīcijas ar fiksētu (noteiktu) ienākumu 8(4L,4S)  
7. Investīcijas bez fiksēta(noteikta) ienākuma 28(14L,14S)  
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8. Investīciju portfeļi, to veidošana un pārvaldīšana 12(6L,6S)  
KOPĀ 64  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

3 starppārbaudījumi (50%),  
Kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).  
Pārbaudījums (rakstveida) – tests, uzdevumi, situāciju analīze.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

 
1. Bodie Zvi, Alex Kane, Alan Marcus, McGraw-Hill Irwin, 2004.  
2. Fabozzi, Frank J., Investment management Upper Saddle River (New Jersey) : Prentice Hall, 
1998  
3. Gitman, Lawrence. Fundamentals of Investing. Addison Wesley,2002.  
4. Шарп У., Александер Г., Бэйли Д. Инвестиции.-Москва, ИНФРА-М, 2007.  

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.  
3. Damodaran, Aswath Инвестиционная оценка : инструменты и методы оценки любых 
активов. Москва : Альпина бизнес букс, 2004.  
4. Elton, Edwin J. Modern portfolio theory and investment analysis,Hoboken, New York, 2007  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. www.fk.lv (Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums, Finanšu instrumentu tirgus likums)  
2. www.ft.com  
 
3. www.stern.nyu.edu  
 
4. www.moodys.com  
 
5. www.bloomberg.com  
 
6. www.wsj.com  
 
7. www.unctad.org/statistics/handbook  
8. World Investment Report 2009, New York: United Nations, 2009  

 
 
 
 
 
 
 
Kursa nosaukums Vadības grāmatvedība  

Kursa kods EkonP125 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

64 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

40 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Svetlana Saksonova 
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Priekšzināšanas 

Ekon1059, Mikroekonomika  
Ekon3835, Finanšu grāmatvedība  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir nodrošināt studentus ar zināšanām vadības grāmatvedības jomā, lai viņi varētu 
sekmīgi pieņemt finanšu lēmumus un plānot darbību finanšu un saimnieciskās darbības jomā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst teorētiskās un praktiskās zināšanas par 
vispāratzītākajām vadības grāmatvedības sistēmām, dažādām finanšu lēmumu pieņemšanas 
tehnoloģijām, krājumu vērtēšanas metodēm un to ietekmi uz peļņu. Studenti spēj patstāvīgi 
pielietot izmaksu novērtēšanas, kalkulāciju sastādīšanas metodes lēmumu pieņemšanā, 
prognozēt nākamos uzņēmuma izmaksas un ieņēmumus, plānot budžetus.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Ievads vadības grāmatvedībā 4  
2. Izmaksu klasifikācija un raksturojums 6  
3. Pašizmaksa 4  
4. Pilnas pašizmaksas kalkulācija 10  
5. Mainīgo izmaksu pašizmaksas kalkulācija 10  
6. Krājumu vērtēšanas metodes 6  
7. Ierobežojošo faktoru uzspiesti lēmumi 10  
8. Uzņēmuma elastīgā budžeta plānošana un kontrole 10  
9. Naudas līdzekļu plānošana un noviržu analīze 4  
Kopā 64  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts, semināru un praktisko darbu apmeklējums – obligāts, tekošā 
kontrole- 7 testi- kontroldarbi (50%), kursa pārbaudījums- eksāmens (50%) mutvārda – 
teorētiskie jautājumi un uzdevumi 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. R. Alsiņa, K.Zolotuhina, J.Bojarenko, Vadības grāmatvedības pamati, Rīga, 2006. g.  
2. M. Rurāne. Uzņēmuma finanšu vadība (finanšu menedžments). Rīga, 2006.g.  
3. A. Pelšs.Vadības grāmatvedība, 1.-4. sējumi, Rīga, 2001.g.  
4. Ī. Vītola, A. Soopa, Vadības grāmatvedība, 2002.g., Jelgava, LLU  
5. S. Saksonova. Uzņēmumu darbības plānošanas paņēmieni, Rīga, 2008  

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. S. Saksonova.Finanšu vadības praktiskās metodes, Rīga 2006  

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  
7. LU bibliotēkas datu bāzes:  
EBSCO, SAGE Journals, EMERALDS, Cambridge Journals online, HeinOnline, ProQuest, Rubricon, 
Sciece Direct  

 
 
Kursa nosaukums Cenas un cenu veidošana* 

Kursa kods Ekon2068 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 16 
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Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

16 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Vilnis Ādamsons 

Priekšzināšanas 

Ekon1059, Mikroekonomika  
Ekon2368, Finanšu teorija  

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar cenu veidošanu dot zināšanas par cenu 
veidošanas teoriju, metodiku un cenu metodēm dažādās uzņēmējdarbības sfērās. Kursā tiek 
apskatīta cenas kā ekonomiskās kategorijas būtība, vieta biznesā, kā arī tās iekšējā struktūra un 
pielietojamie cenu veidi tautsaimniecībā. Tiek analizētas cenu veidošanas metodes, izmantojot 
praktiskos piemērus. Izskatīta arī valsts cenu politika un tās ietekme uz ekonomiku.  

Rezultāti 

Studiju kurss nodrošina klausītājiem teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas ļaus tās izmantot 
turpmākajā mācību procesā, darba vietās un personiskajā dzīvē, nodrošinot tos ar papildus 
iespējām un informāciju par preču un pakalpojumu vērtību un cenām. Iegūtās zināšanas 
palīdzēs studentiem arī labāk orientēties tirgus un cenu problēmās un to risināšanā pērkot un 
realizējot preces, pakalpojumus un nekustāmos īpašumus Latvijā. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Cenas teorētiskie aspekti:  
1.1. Cenas definējums, cenu veidi.  
1.2. Cenas struktūra, tās elementi  
1.3. Cenas darbības specifika tirgos. 4  
2. Cenu darbības specifika tirgos  
2.1. Tirgus veidi un modeļi  
2.2. Cenu darbība pilnīgās konkurences un  
monopolkonkurences tirgos  
2.3. Cenu piemērošana oligopolu un tīrā monopola tirgos 4  
3. Valsts cenu politika  
3.1. Valsts cenu politikas būtība un izpausmes formas  
3.2. Valsts cenu politikas veidi 2  
4. Uzņēmēju cenu politika un veidošanas stratēģija.  
4.1. Uzņēmēju cenu politika un taktika.  
4.2. Cenu politika preces dzīves cikla posmos.  
4.3. Cenu veidošanas mērķi un stratēģijas 4  
5. Cenu izstrādāšanas metodiskie nosacījumi’  
5.1. Cenu veidošanai nepieciešamā informācija.  
5.2. Cenu metodes un veidošanas process. 4  
6. Cenu veidošanas tirgus metodes precēm un pakalpojumiem: 4  
6.1. Cenu veidošanas tirgus metodes.  
6.2. Pieprasījuma elastības cenu metodes  
6.3. Veidošanas metodes pēc konkurentu cenām  
7. Cenu veidošanas izmaksu metodes. 6  
7.1. Izmaksu, peļņas un rentabilitātes noteikšana  
7.2. Izmaksu metožu veidi.  
7.3.Metožu piemērošanas specifika komercdarbībā.  
7.4. Bezzaudējuma cenas noteikšanas varianti  
8. Cenu veidošanas ekonometriskās metodes.  
8.1. Svērto rādītāju un regresīvās analīzes metodes.  
8.2. Baļļu un agregātmetodes. 4  
Kopā 32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Mācību laikā studentiem jākārto:  
- 2 kontroldarbi, kopā 50%  
- eksāmens ( testi) - 50% - rakstveidā  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
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1. Kembel R.Makkonel., Stenli L Brjū. Ekonomika, 2-ā daļa (krievu val.) Maskava, 2002.  
2. Friedman Milton, Price Theory. New York, 2009. 288 lpp.  
3. Чудаков А. Д. Цены и ценообразование. Учебник для вузов. 2-e изд, Москва. изд.РДЛ.-
2005.  
4. Шуляк П.Н. Ценообразование, учебно-практическое пособие, Москва, изд. Дашков и Ко.- 
2004  
5. Baltuma D., Freibergs J.Nekustāmā īpašuma vērtēšana.– Кīga, Vieda , 1999.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Nekustāmā īpašuma Valsts Kadastra noteikumi Nr158; LR//MK “Latvijas Vēstnesis – 
1996.g.30.04. (ar grozījumiem)  
2. Чибинев В,Очередько В. Чибинев А. Ценообразование: Учебное пособие. – Санкт – 
Петербург: Лексикон, 2001. – 173 с.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Kapitāls  
2. Latvijas ekonomists  
3. Mans īpašums  

 
 
Kursa nosaukums Sociālā apdrošināšana un sociālā palīdzība  

Kursa kods EkonP560 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Sociālā ekonomika 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

16 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Vilnis Ādamsons 

Kursa anotācija 

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

Rezultāti 

Studiju kurss nodrošina klausītājiem teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas ļaus tās izmantot 
nākamajā profesionālajā darbā. Kurss nodrošina studentus ar padziļinātu 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: līdzekļi 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 
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Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
semināru apmeklējums – nav obligāts + 2 starppārbaudījumi (50%),  
kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).  
Pārbaudījums (rakstveida) – tests rakstveidā un tests no ekrāna.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. G.Rešina.” Latvijas republikas budžets: vakar,šodien, rīt”, Rīga, Turība.2003  
2. J. Punculis. „Privātie pensiju fondi”, Rīga,2000.  
3. „Darba drošība”, grāmata, Rīga, 2003. 288 lpp  
4. „Pensiju sistēma Latvijā”, Rīga, VSAA, 2005.  
5. V.Ādamsons, Sociālās nodrošināšanas finanšu problēmas Latvijā.- Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli: Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi. Rēzekne, Rēzeknes 
Augstskola, 2008. 33-38 lpp  
6. . Budžets un statistika/ budžets”. http://www.vsaa.lv/  
7. 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  
5. O.Mitchell „Politics and the elderly: historic social movements and their lessons for our agine 
society”, New York; England: M.E.Sharpe,2000.  
6. The UK Pension System and International Best Practice, R.Lasslet, Pensions Departament of 
Work and Pensions, 2005. 10 p.  
7. The Economics of Social Policy, P.G.Rosner, University of Vienna, 2005,385 p.  
8. Bondi,Giuliano „The politics of pensionē reforms”, Cambridge University Press, 2000.- 112-
117.p.  
9. Managing Public Expenditure. A Reference Book for Transition Countries. Edited by Ričard 
Allen and Daniel Tommasi. 2001.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Likums par sociālo drošību  
2. 2009.g. 12.marta Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”  
3. Likums Par privātajiem pensiju fondiem LR  
4. Kapitāls  
5. Grāmatvedība un audits  
6. Dienas bizness, Diena, u.c.  

 
 
 
 
 
 
 
Kursa nosaukums Nodokļi 

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 apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 
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Sociālo zinātņu mağistrs ekonomikā, lekt. Līga Leitāne 

Priekšzināšanas 

Ekon3835, Finanšu grāmatvedība  

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir ievadīt ekonomisko specialitāšu studentus nodokļu jomā , atklājot LR 
Nodokļu sistēmu. Iepazīstināt ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un sniegt praktisku 
zināšanu kopumu nodokļu piemērošanas un aprēķināšanas jautājumos.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par LR Nodokļu sistēmu, uz katra nodokļa 
normatīvās bāzes pamata izskatīt nodokļa piemērošanu, aprēķināšanas īpatnības un 
interpretācijas .  
Studenti spēj patstāvīgi analizēt, aprēķināt piemērot praktiskajās situācijas nodokļu normatīvos 
aktus un tos ekonomiski novērtēt, lemt jautājumus un plānot..  
Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziļināti apgūt finanšu priekšmetus.  

Kursu apraksts-plāns 

1. LR nodokļu 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 azartspēļu nodoklis un nodeva L2 S2  
6. Pievinotās vērtības nodoklis L4 S4  
7. Akcīzes nodoklis L4 S4  
8. Dabas resursu nodoklis L2 S2  
9. Vieglo automašīnu un motociklu nodoklis L2 S2  
10. Uzņēmuma 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 aprēķiniem.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. LR nodokļu sistēma  
2. Kārlis Ketners „Nodokļu teorijas pamati: Mācību līdzeklis- Rīga: RTU Izdevniecība , 2006  
3. Krastiņš A Ievads nodokļu administrēšanas specialitātē: mācību līdzeklis- Rīga: RTU 
Izdevniecība , 2007  
4. Lukašina O. Nodokļi Eiropas Savienībā un Latvijā ; salīdzinošā analīze un praktiski ieteikumi; 
Merkurijs Lat , Rīga 2008  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Andrejeva V. Valsts ieņēmumu teorijas pamati : mācību grāmata; Rīga RTU 
Inženierekonomikas fakultāte, Rīga 2007  
2. Kavale L. Budzēts un finanses „Mācību līdzeklis , LU Akadēmiskais apgāds, 2008  
3. L. Kavale , A Joppe „Nodokļu politikas un administrēšanas pamati”Mācību līdzeklis , LU 
Akadēmiskais apgāds, 2008  
4. O. Kutuzova „Finanses un kredīts”4 izdevums Turība , Rīga 2008  
5. A. Orehova „Nodokļu sistēmas izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijā, 
2001  
6. European tax handbook. .,–Amsterdam:IBFD, 2007.2008, 2009  
7. Bailey S. J. Strategic Public Finance, 2004  
8. Ulbrich H Public Finance in Theory and Practice, 2002  
9. Chris J. Finnerty Fundamentals of International Tax Planning IBFD., 2007 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls Bilance  
2. Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa www.vid.gov.lv  
3. Finanšu ministrijas mājas lapa www.fm.gov.lv  
4. Valsts kases mājas lapa www.vkase.gov.lv  
5. Žurnāls „Latvijas Ekonomists”  
6. Avīze „Dienas bizness”  
7. Latvijas Bankas mājas lapa www.bank.lv  
8. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapa www.fktk.lv  
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Kursa nosaukums Publiskās finanses  

Kursa kods Ekon1003 

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 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, doc. Aina Joppe 

Priekšzināšanas 

Ekon1115, Makroekonomika  
Ekon1059, Mikroekonomika  

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir apgūt publisko finanšu būtību un saturu, kā arī to lomu valsts publiskajā 
pārvaldē un tautsaimniecības attīstībā, ņemot vērā pasaules zinātnieku teorētiskās atziņas un 
valstu praksi. Analizēt budžeta izdevumu politiku, budžeta deficīta un valsts parāda stratēģiju, 
nodokļu politiku un to ietekmi uz sabiedrības labklājību. Iepazīstināt ar pašvaldības budžeta 
mehānismu. Apgūt iemaņas kritiski vērtēt un prast pielietot finanšu instrumentus. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par publiskajām finansēm, valsts budžeta 
procesu, tā sastādīšanas metodēm, iepazīstas ar citu valstu pieredzi valsts budžeta procesa 
veidošanā. Iegūtās zināšanas varēs izmantot strādājot ne tikai valsts pārvaldē, bet arī 
pašvaldībās. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Publiskās finanses un tās pārvaldošās institūcijas 2+2  
2. Publisko finanšu tiesiskie pamati 2+2  
3. Valsts budžets un valsts budžeta sistēma 2+2  
4. Valsts budžeta ieņēmumu raksturojums 2+4  
5. Valsts budžeta izdevumu klasifikācija un analīze 2+4  
6. Subsīdijas un dotācijas 2+2  
7. Sociālās un kultūras sfēras finanses 4+2  
8. Valsts budžeta process un izmantojamās metodes 4+2  
9. Valsts parāds, maksājumu bilance 2+2  
10. Publisko finanšu kontrole un budžeta analīze 4+4  
11. Pašvaldību finanses 4+4  
12. ES budžets un tā ietekme uz Latvijas budžeta sistēmu 2+2  
Kopā 32+32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

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

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Public Finance. H.S.Rosen And T.Gayer.2008  
2. Fiscal Administration. Analysis and Applications for the Public Sector.J.L. Misesell, 2007.  
3. Strategic Public Finance.S. J. Bailey. 2004  
4. Eiropas Savienības finanšu resursi un budžets.G.Rešina, 2008  
5. Budžets un finanses. Mācību līdzeklis, L.Kavale, 2008  
6. Budžeta reformas. Valsts budžeta veidošanas attīstības tendences Latvijā un pasaulē. Valsts 
Kanceleja.2003.  
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Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Финансы. Учебник./Под ред. В.В.Ковалева/. М. «Проспект». 2003.  
2. Latvijas Republikas budžets : vakar, šodien, rīt. G.Rešina, 2003  
3. Public Finance and Public Pilicy, Hillman.A., 2003.  
4. publicē Expenditure Management A.Premchand, 2003.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1.LR Finanšu ministrijas mājas lapa: http: //www.fm.gov.lv  
2.Žurnāls” Latvijas ekonomists”, „ Kapitāls”  
3.Dienas Bizness, Diena  
4.Latvijas Vēstnesis  
5.Kapitāls  

 
Kursa nosaukums Komercsabiedrību finanšu stāvokļa analīze 

Kursa kods Ekon3091 

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 20.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Elvīra Zelgalve 
Dr. Ekonomikas doktors, doc. Kārlis Subatnieks 

Priekšzināšanas 

Ekon1059, Mikroekonomika  
EkonP222, Finanšu grāmatvedība I  

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir dot nepieciešamās zināšanas un profesionālās iemaņas uzņēmuma 
finanšu analīzē, kā arī kredītspējas novērtēšanā, balstoties uz uzņēmuma finansiālo situāciju, 
aktīvu un pasīvu pārvaldībā, veidot izpratni par uzņēmuma kapitāla apriti, rentabilitāti, likviditāti 
un kapitāla struktūru, peļņu un rentabilitāti ietekmējošajiem faktoriem, kā arī finansēšanas un 
investēšanas lēmumu pieņemšanu, lai students spētu novērtēt komercsabiedrības finansiālo 
stāvokli. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti pārzina uzņēmuma naudas plūsmas, līdzekļu aprites, 
likviditātes un maksātspējas pamatprincipus, prot analizēt komercdarbības finanšu rezultātus un 
tos ietekmējošos faktorus, spēj izvērtēt uzņēmuma bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, kā 
arī naudas plūsmas pārskata absolūtos rādītājus un to izmaiņas, relatīvos rādītājus un to 
dinamiku, kā arī izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošanai. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Finanšu analīzes loma un nepieciešamība uzņēmuma vērtēšanā 2  
2. Finanšu analīzē izmantojamie datu avoti 2  
3. Finanšu pārskatu nozīme finanšu analīzē 2  
4. Finanšu analīzes metodes un paņēmieni 2  
5. Finanšu pārskatu dinamikas (horizontālā) analīze 3  
6. Finanšu pārskatu struktūras (vertikālā) analīze 3  
7. Finanšu analīzē izmantojamie koeficienti un to klasifikācija 2  
8. Uzņēmuma kapitāla struktūras analīze 3  
9. Uzņēmuma aktīvu aprites analīze 3  
10. Uzņēmuma rentabilitātes analīze 3  
11. Peļņu un rentabilitāti ietekmējošo faktoru analīze 6  
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12. DuPont likumsakarības loma uzņēmuma finanšu stāvokļa novērtēšanā 2  
13. Uzņēmuma likviditātes analīze 4  
14. Bilances zelta likuma un tīrā apgrozāmā (darbības) kapitāla nozīme finanšu analīzē 2  
15. Apgrozāmā kapitāla finanšu cikla būtība un noteikšana 4  
16. Debitoru un kreditoru parādu mijiedarbība 2  
17. Uzņēmuma naudas plūsmas analīzes pamatprincipi 2  
18. Pamatdarbības naudas plūsma kā rentabilitātes un likviditātes kombinēts rādītājs 2  
19. Ieguldījumu darbības naudas plūsmas ietekme uz uzņēmuma attīstību 2  
20. Finanšu darbības naudas plūsma uzņēmuma dzīves cikla kontekstā 2  
21. Finanšu analīzes nozīme uzņēmuma kredītspējas noteikšanā 3  
22. Akciju un kapitāla daļu vērtēšanas nepieciešamība finanšu tirgū 3  
23. Uzņēmuma bankrota prognozēšanas modeļi 3  
24. Finanšu lēmumu pieņemšanas pamatprincipi 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

3 kontroldarbi (30 %) + 1 patstāvīgais darbs (10 %) + 2 nodarbības datorklasē (10 %).  
Kursa pārbaudījums – eksāmens (50%) – teorētiskie jautājumi un uzdevumi  
Pārbaudījumi notiek rakstveidā.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Методы и процедуры. Москва: Финансы и статистика. 
2002  
2. Zelgalve E. Finansu analīze un tās loma uzņēmuma vadībā. Rīga: latvijas Universitāte, 2002. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. LR Komerclikums.  
2. LR Gada pārskatu likums.  
3. Atrill P. Financial management for decision makers. 4th ed. Harlow: Pearson/Prentice Hall, 
2006.  
4. Harrington D.R. Corporate Financial Analysis in a Global Environment. 7th ed. South-Western 
College Pub, 2003.  
5. Ittelson T.R. Financial Statements: A Step-by-step Guide to Understanding and Creating 
Financial Reports. Career Press, Inc. Franklin Lakes, New Jersey. 2009.  
6. Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas 
dienests, 2007.  
7. Penman, S.H. Financial Statement Analysis and Security Valuation. 4th ed. New York: 
McGraw Hill, 2009.  
8. Robinson T.R., van Greuning H., Henry E., Broihahn M.A. International Financial Statement 
Analysis. Wiley, 2008.  
9. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007.  
10. Shim J.K. Analysis and Uses of Financial Statements. Global Professional Publishing. 2008.  
11. Subatnieks K. Komercsabiedrības naudas plūsma. Rīga: Izdevniecība SIA Drukātava, 2008.  
12. Tracy J.A. How to Read a Financial Report. 7th ed. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New 
Jersey. 2009.  
13. Бернстайн, Л.А. Анализ финансовой отчетности : теория, практика и интерпретация. 
Москва : Финансы и статистика, 1996.  
14. Бочаров, В. В. Комплексный финансовый анализ. Москва: Питер, 2005.  
15. Илиссон Р. Финансовый анализ и планирование. Таллин: Sky Laser Advertising Group, 
2004.  
16. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. Москва, Финансы и статистика, 
2001.  
17. Higgins R.C. Analysis for financial management. 9th ed. Boston: McGraw-Hill, 2008.  
18. Higson A. Corporate Financial Reporting. London: SAGE Publications, 2006.  
19. Stickney, C.P., P. Brown, and J.M. Wahlen. Financial Reporting, Financial Statement 
Analysis, and Valuation: A Strategic Perspective. South-Western College Pub, New York, NY. 
2006.  
20. Subramanyam K.R., Wild J. Financial Statement Analysis. New York: McGraw-Hill/Irwin. 
2008.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Ekonomists  
2. Bilance  
3. Kapitāls  
4. Dienas Bizness  
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Kursa nosaukums Globālās finanses  

Kursa kods EkonP064 

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 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Inese Vaidere 

Priekšzināšanas 

Ekon1115, Makroekonomika  

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir dot studentiem izpratni un nepieciešamās iemaņas, analizējot globālo 
finanšu vietu pasaules ekonomiskajās attiecībās, globālo finanšu sistēmu, kā arī globālo jeb 
starptautisko finanšu attiecību vēsturisko attīstību, maksājumu bilanci, valūtu kursu koncepcijas 
un režīmus, valūtas operācijas; ekonomiskās politikas kontekstā iztirzājot valūtas politiku, kā arī 
Eiropas un starptautisko valūtas attiecību jautājumus. 

Rezultāti 

Uz mācību un sniegto zināšanu bāzes, kursā akcentējot ar valūtu saistītos jautājumus, tiek 
attīstītas studentu spējas analizēt un vērtēt mūsdienu globālo finanšu sistēmu, prast izstrādāt 
tās pilnveidošanas ieteikumus gan starptautiskā, gan Latvijas mērogā. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Globālo finanšu vieta pasaules ekonomiskajās attiecībās. Globālo finanšu sistēma. 4  
2. Globālo (starptautisko) finanšu attiecību vēsturiskā attīstība. 8  
3. Maksājumu bilance. 10  
4. Valūtas kursu koncepcijas. 4  
5. Valūtas kursu režīmi 4  
6. Valūtas politika 4  
7. Valūtas tirgi un valūtas operācijas, starpeksāmens 10  
8. Oficiālā starptautiskā likviditāte. Zelts. 1  
9. Eiropas monetārā (valūtas) sistēma. Eiropas monetārā (valūtas) savienība. Eiro. 12  
10. Starptautiskās un reģionālās finansu institūcijas 7  
Kopā 64  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

- dalība lekcijās un aktīva līdzdalība semināros;  
- ieskaitīti kontroldarbi;  
- nokārtots starpeksāmens;  
- izstrādāts un publiskots pastāvīgais darbs (referāts);  
- uzdevumi, veicami mazās studentu grupās - (kopā 50%)  
- sekmīgi nokārtots eksāmens (50%)- tests un uzdevumi  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. „Banku sistēmas attīstība Latvijā, 1987-1997” /Inese Vaidere. Rīga : LU Akadēmiskais 



121 

 

apgāds, 2006. 99 lpp.  
2. „Latvijas finanšu tirgus” / Jeļena Zubkova ... [u.c.]. Rīga : Latvijas Banka, 2002. 35 lpp.  
3. „Valūtas dīlings” / Dz. Ermiņš, V. Kozlinskis ; Jelgava : LLU, 1998. 59,[1] lpp.  
4. „Valūtas tirgus un valūtas darījumi” / Ramona Rupeika-Apoga. Rīga : Datorzinību centrs, 
2003. 159 lpp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. „International economics”/ Carbaugh Robert J. - Mason : South-Western, 2006  
2. „International Economics: Theory and Policy” / Krugman P., Maurice O.- Boston : Pearson 
Addison Wesley, 7th ed., 2006  
3. „International Economics”/ Lawler, Kevin A. Financial Times, Pretice Hall, 2001  
4. „Монетарные системы и обменные курсы валют» / Davidov, Vjacheslav G. - Rīga: Jāņa 
Rozes apgāds, 492.lpp., 2004  
5. „Theorie und Politik des Geldes (Uni-Taschenbücher M)” Hans-Joachim Jarchow; UTB; 
Auflage: 11., neubearb. u. wesentl. erw. A. (1. September 2003)  
6. „Monetäre Aussenwirtschaft. 1. Monetäre Aussenwirtschaftstheorie.” Aufl: 5., UTB, Stuttgart; 
1. Oktober 2000  
7. „Valūtas un naudas tirgus valūtas kursa koridora apstākļos” /Viktors Ajevskis, Armands 
Pogulis, Gunārs Bērziņš. Rīga : Latvijas Banka, 2004. 22 lpp.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Republikas likumi; MK noteikumi  
2. Latvijas Banka. Gada pārskati.  
3. Latvijas Banka. Monetārie apskati.  
4. LR Ekonomikas ministrijas ziņojumi  
5. LR Finanšu ministrijas biļeteni  

 
Kursa nosaukums Apdrošināšana  

Kursa kods EkonP011 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

14 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Ekonomikas mağistra grāds, lekt. Larisa Bule 

Priekšzināšanas 

Ekon1003, Publiskās finanses  
Ekon1115, Makroekonomika  
Ekon1273, Statistika ekonomistiem I  
Ekon2455, Statistika ekonomistiem II  
Ekon2368, Finanšu teorija  

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar apdrošināšanu kā vienu no uzņēmējdarbības 
veidiem un riska pārvaldes metodēm.  
Studiju kurss ievada studentus apdrošināšanas zinātnē, precizē apdrošināšanas būtību un 
pamatfunkcijas, iepazīstina ar apdrošināšanas terminoloģiju un sniedz ieskatu par 
apdrošināšanas nozarēm, apakšnozarēm un veidiem, apdrošināšanas tirgus dalībniekiem un to 
darbības pamatprincipiem, apdrošināšanas kompānijas finanšu menedžmenta pamatiem un 
krāpšanas novēršanas un apkarošanas iespējām .  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par apdrošināšanas tirgus darbības 
mehānismiem un īpatnībām, apdrošināšanas pakalpojumu daudzveidību. Studenti iegūst 
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iemaņas, nepieciešamas profesionālajam darbam apdrošināšanas tirgū, ka arī efektīvai 
apdrošināšanas pakalpojumu izmantošanai uzņēmējdarbībā un privātajā sfērā.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Riska būtība, tā vērtēšanas teorijas un menedžments 2  
2. Apdrošināšanas sociālekonomiskā nozīme 2  
3. Apdrošināšanas terminoloģija 4  
Starppārbaudījums 2  
4. Mantiskā un finanšu risku apdrošināšana 4  
5. Personu apdrošināšana 4  
6. Atbildības apdrošināšana 4  
7. Apdrošināšanas kompānijas finanšu menedžments un finanšu stabilitāte 6  
8. Noziegumu novēršana un apkarošana apdrošināšanā 2  
Starppārbaudījums 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

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

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Rubanovskis A. Apdrošināšana: principi, teorija, plānošanas problēmas. Rīga, EKA, 2003., 
201 lpp.  
2. Sūniņa-Markēviča K. Apdrošināšana. - Rīga : Junior Achievement-Latvija, 2003. - 143 lpp.  
3. Rejda George E. Principles of Risk Management and Insurance (10th Edition).- Addison 
Wesley, 2007.- 747 pages  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Blends D. Apdrošināšana: pamatprincipi un prakse.- R.: LVS- klubs SIA, 1995.- 394 lpp.  
2. Tihomirova J. Apdrošināšanas pamati : māc. līdzeklis / J.Tihomirova. - Rēzekne : RA 
Izdevniecība, 2004. - 72 lpp.  
3. Baranoff Etti G. Risk Management and Insurance.- Prentice Hall, 2007.- 672p.  
4. 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.  
5. Hampton John J.Financial Management of Insurance Companies.- Amacom Books, 1992.- 
219p.  
6. Insurance Fraud Awareness.- Kaplan Publishing, 2006.- 272 pages  
7. Paine C. Reinsurance.- Lessons Professional Publishing, 2006.- 302p.  
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, 2007.- 720p.  
10. Алгазин А.Г., Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Страховое мошенничество и  
методы борьбы с ним.- М.: Дело, 2003..- 512с.  
11. Пфайффер К. Введение в перестрахование. - М.: Анкил, 2000.- 155c.  
12. Юрченко Л.А.Финансовый менеджмент страховщика. Учеб. пособие для вузов. — М: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 199 с.  
13. Dorfman Mark S. Introduction to Risk Management and Insurance (9th Edition). - Prentice 
Hall, 2007. - 600 p. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. 10.06.1998. likums "Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums" ("LV", 188/189 
(1249/1250), 30.06.1998.) [spēkā ar 01.09.1998.]  
2. 10.06.1998. likums "Par apdrošināšanas līgumu" ("LV", 188/189 (1249/1250), 30.06.1998.) 
[spēkā ar 01.09.1998.]  
3. 17.03.2005. likums "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums" 
("LV", 52 (3210), 01.04.2005.) [spēkā ar 15.04.2005.]  
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 Finanšu pakalpojumu tirgvedība  

Kursa kods Ekon4032 

Kredītpunkti 2 
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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 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Ekonomikas mağistra grāds, lekt. Ivars Vanags 

Priekšzināšanas 

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 pakalpojumu tirgus segmentācija 4  
4. Finanšu pakalpojumu tirgus izpēte 8  
5. Finanšu pakalpojumu klāsta stratēģijas veidošana 6  
6. Finanšu pakalpojumu portfeļa pārvaldīšana 6  
7. Finanšu pakalpojumu veicināšanas pasākumu plānošana 4  
Kopā 32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Semināru apmeklējums – (50%)  
Kursa pārbaudījums – eksāmena tests (50%)  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Jēgere S. Finanšu pakalpojumu mārketings. – Rīga: Latvijas Komercbanku asociācija, 2007  
2. Kotlers F. Mārketinga pamati. – Rīga: Jumava, 2006  
3. Niedrītis J. Mārketings. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2008  
4. Praude V. Mārketings: jautājumi, uzdevumi, situācijas, testi. - Rīga : Izglītības soļi, 2007  
5. Vestvuds Dž. Kā rakstīt mārketinga plānu. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Brauns T. Zīmola filozofija. – Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007  
2. Kotlers F. Mārketings no A līdz Z. – Rīga: Jumava, 2007  
3. Patens D. Kā veidot mārketingu: praktisks reklāmas, sabiedrisko attiecību, tiešā un 
tiešsaistes mārketinga ceļvedis. - Rīga : LID, 2009  
4. Котлер Ф. Основы маркетинга- Москва: Вильямс, 2007  
5. Kotler P. Principles of marketing. - London : Pearson Prentice Hall, 2008  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Journal of Marketing  
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2. Finance & Development  
3. Wirtschaft & Markt  
4. www.mar-keting.ru  
5. www.marketing.web-standart.net  

 
Kursa nosaukums Projektu vadība 

Kursa kods VadZ2551 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Vadībzinātne 

Zinātnes apakšnozare Sabiedrības vadība 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

16 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Biznesa vadības mağistra grāds, lekt. Daiga Āboltiņa 

Kursa anotācija 

 
Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par projektu vadīšanas pamatjēdzieniem, metodēm, 
tehnikām un instrumentiem, projektu uzbūves un norises organizāciju.  
Studiju kursa ietvaros studenti iegūs zināšanas un praktiskas iemaņas projektu raksturošanā 
pēc to pazīmēm un klasifikācijas veidiem, projektu organizācijā un projektu plānošanā.  

Rezultāti 

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs raksturot projektos pēc to pazīmēm un 
klasifikācijas veidiem; formulēt projekta mērķus, organizēt un plānot projektu, pielietojot 
atbilstošas projektu vadīšanas metodes un tehnikas. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Ievads projektu vadīšanā L2,S2  
2. Projektu mērķi, uzdevumi un rezultāti L2,S2  
3. Projektu vadītājs un komanda L2,S2  
4. Projektu norises un laika plānošana L2,S2  
5. Projektu resursu plānošana L2,S2  
6. Projektu izmaksu plānošana L2,S2  
7. Projektu organizēšana L2,S2  
8. Projektu vadības priekšnosacījumi L2,S2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

2 grupu darbi semināros – 10%  
Projekta darba izstrāde un prezentācija - 25%  
2 kontroldarbi – 15%  
Rakstisks eksāmens - 50% - jautājumi un uzdevumi  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Lock D. Project Management. Gower, 2007, 613 p.  
2. Patzak G., Projekt Management: Leitfaden zum Management von Projekten, Projektportfolios 
und projektorientierten Unternehmen. – Wien: Linde, 2004, 589 S.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Ilmete Ž. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas. – Rīga: LNPVA, 2004, 75 
lpp.  
2. ICB – IPMA Competence Baseline. Version 3.0, IPMA Editorial Commitee: Caupin G., Knopfel 
H., Koch G., Pannenbacker K., Perez-Polo F., Seabury C. – Netherlands, 2006.  
3. Schelle H., Ottmann R., Pfeiffer A. Project manager. - GPM, 2006, 550 p. 
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Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls „Projektu vadīšana”. LNPVA  
2. www.lnpva.lv  
3. www.ipma.ch  
4. LU bibliotēkas datu bāzes: EBSCO, EMERALDS, Cambridge Journals online  

 
Kursa nosaukums Finanšu un banku darbības rādītāji  

Kursa kods Ekon4878 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 
kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu 
stundu skaits 

12 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, doc. Irina Solovjova 

Priekšzināšanas 

Ekon1115, Makroekonomika  
EkonP804, Monetārā un banku ekonomika  

Kursa anotācija 

Studiju kursā tiek aplūkoti svarīgākie tautsaimniecības finanšu jomas rādītāji - iekšzemes 
kopprodukts, naudas apgrozība, kredīts un vērtspapīru tirgus, ārējā tirdzniecība un maksājumu 
bilance. Lekcijās tiek aplūkotas finanšu tirgu un banku darbības pamatkoncepcijas, jēdzieni, 
rādītāji un klasifikācijas atbilstoši starptautiskajiem standartiem un Latvijā piemērotajai praksei. 
Tiek parādīta datu sākotnējā iegūšana un apstrāde, kā arī veikta to analīze. Detalizēti tiek 
izvērtēti komercbanku gada pārskati un mēneša bilances. Atsevišķas tēmas veltītas banku pašu 
kapitāla un rezervju, piesaistīto līdzekļu un izsniegto kredītu, valūtas un vērtspapīru operāciju 
analīzei. Kursa mērķis ir iegūt zināšanas par tautsaimniecības finanšu radītajiem, kā arī 
komercbanku darbības rādītājiem, analizējot Latvijas Bankas un FKTK izstrādātos normatīvos 
dokumentus, kuri regulē atskaišu sastādīšanas un iesniegšanas kārtību komercbankās.  

Rezultāti 

Noklausījies studiju kursu students spēs orientēties plaša finanšu un banku darbības rādītāju 
statistikā, teorijās, kā arī spēs patstāvīgi analizēt finanšu un banku statistikas datus, 
ekonomiskos vides faktorus, noteikt finanšu un banku sektora izaugsmes potenciālu un 
perspektīvas, izdarīt pamatotus secinājumus. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Finanšu statistika kā ekonomiskās statistikas sastāvdaļa 2  
2. Iekšzemes kopprodukta statistika 4  
3. Cenu līmeņa rādītāji 2  
4. Ārējās tirdzniecības statistika 2  
5. Maksājumu bilances raksturojums un statistika 4  
6. Naudas tirgus statistika 4  
7. Vērtspapīru tirgus statistika un fondu biržas darbības analīze 2  
8. Komercbanku gada pārskati, mēneša bilances. Komercbanku finanšu pārskatu analīzes 
pamatvirzieni 2  
9. Komercbanku darbību regulējošie rādītāji 4  
10. Finanšu un banku darbību rādītāju prognozēšanas iespējas un metodes 2  
11. Grupas darbu prezentācijas 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lai iegūtu kredītpunktus, kursa gaitā studentiem jānokārto 2 kontroldarbi (25%), jāizstrādā un 
jāaizstāv grupas projekts (25%), jāpiedalās semināra nodarbības, jānokārto eksāmens (50%) – 
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tests un uzdevumi. 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Vergina G., Kārkliņa V. Statistika ekonomistiem. Rīga, "Kamene", 2000  
2. FKTK un Latvijas Bankas normatīvie dokumenti  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Vasermanis E., Šķiltere D., Krasts I. Prognozēšanas metodes. Rīga, LU, Ekonomikas un 
vadības fakultāte, 2002.  
2. Libermanis G. Makroekonomika – Rīga: Kamene, 2007. – 445 lpp.  
3. Krasiņš O., Ciemiņa I. Statistika. – Rīga, 2003. – 267 lpp.  
4. Kratiņš O. Ekonometrija – Rīga, 2003. – 207 lpp.  
5. Gods U. Makroekonomika – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. – 356 lpp.  
6. Sylvester Eiffinger, Jakob de Haan. European Monetary and Fiscal Policy. Oxford University 
Press, 2003  
7. Charles Goothart. Central Banking, Monetary Theory and Practice. Vol.one UK, Edward Elgar 
Publishing, 2004  
8. Balnaves M., Caputi P., Introduction to quantitative research methods: An investigative 
approach, SAGE Publications Ltd, London., 2001.  
9. Beņkovskis K. Mēneša rādītāju izmantošana Latvijas reāla pieauguma īstermiņa 
prognozēšanā. – Latvijas Bankas pētījumi. – Nr.5. -2008.- 
http://www.bank.lv/images/img_lb/izdevumi/latvian/citas/pet_2008-5_benkovskis.pdf  
10. Ajevskis V. Inflācija un inflācijas nenoteiktība. – Latvijas Bankas pētījumi. – 2007. – Nr.4. - 
http://www.bank.lv/images/img_lb/izdevumi/latvian/citas/Pet_4-2007-Ajevskis.pdf  
11. Ханк Дж. Э., Уичерн Д. У., Райтс А. Дж. Бизнес-прогнозирование.- М.: ИД Вильямс, 
2003.- 656 с.  
12. Beņkovskis K., Paula D. Inflācijas gaidas Latvijā: patērētāju apsekojuma rezultāti. - Latvijas 
Bankas pētījumi. – 2007. – Nr.1. - 
http://www.bank.lv/images/img_lb/izdevumi/latvian/citas/Inflacijas_gaidas_1_2007.pdf  
13. Emery D., Finnerty J., Stowe J., Corporate Financial Management, 2nd edition, Prentice Hall, 
2004  
14. Frederic S.Mishkin The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, - Columbia 
University, 2004  
15. Статистика: учебник/ Под редакцией И.И.Елисеевой. –М., 2007.- 566 с.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Bankas monetārie biļeteni  
2. LB gada pārskati  
3. Ziņojumi pat Latvijas tautsaimniecības attīstību, www.em.gov.lv  
4. Latvijas Bankas majaslapa – www.bank.lv  
5. FKTK majaslapa – www.fktk.lv  
6. Centrālās statistikas pārvaldes majaslapa – www.csb.lv  

Kursa nosaukums Banku grāmatvedība  

Kursa kods EkonP124 

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 07.01.2009 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Sociālo zinātņu mağistrs ekonomikā, pasn. Valentīna Kondziorha 

Priekšzināšanas 

EkonP222, Finanšu grāmatvedība I  
EkonP375, Finanšu grāmatvedība II  
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Kursa anotācija 

Kura mērķis ir nodrošināt zināšanas par banku grāmatvedības uzskaites principiem, banku 
operāciju īpatnībām, iemācīt sagatavot un analizēt komercbanku finanšu pārskatus, izprast 
banku darbības specifiku. Kursā tiek apskatīti arī komercbanku darījumu juridiskie, nodokļu un 
audita aspekti, banku darbības statistika. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūs zināšanas par banku grāmatvedības būtību, par 
grāmatvedības uzskaites līdzībām un atšķirībām salīdzinot ar citām uzņēmējdarbības jomām, 
par SFPS un SGS pielietošanas specifiku komercbankās. Pēc kursa pabeigšanas studenti iegūs 
zināšanas kā novērtēt dažādu operāciju ietekmi uz banku finansiālajiem rezultātiem un bilances 
struktūru. Studenti varēs patstāvīgi sastādīt komercbankas bilances pārskatu, peļņas un 
zaudējumu aprēķinu, izvērtēt naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par kapitāla un rezervju 
izmaiņām.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Banku grāmatvedību reglamentējošie normatīvie dokumenti, banku grāmatvedības uzskaites 
specifika 4  
2. Banku grāmatvedības pārskati, pielikumi un to posteņu raksturojums 6  
3. Banku kapitāls un rezerves, to uzskaite. Banku pašu kapitāls un darbību reglamentējošie 
normatīvi 6  
4. Banku kases operācijas. Klientu konti. Noguldījumu operāciju uzskaite 6  
5. Banku korespondējošo kontu būtība. Nostro kontu salīdzināšana. Klīringa būtība, naudas 
pārskaitījumi un to uzskaite. Akreditīvu un inkaso norēķini. Čeku operācijas un to uzskaite 8  
6. Operācijas ar norēķinu kartēm un to uzskaite 6  
7. Aizdevumu operāciju uzskaite un uzkrājumu veidošana nedrošiem parādiem 8  
8. Darījumi ar ārvalstu valūtu un to uzskaite 6  
9. Darījumi ar vērtspapīriem un to uzskaite 8  
10. Komercbanku ienākumu un izdevumu uzskaite 6  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts.  
Semināru apmeklējums – obligāts, semināru laikā ir jāizpilda 5 praktiskie darbi. (80%)  
Kursa pārbaudījums – eksāmens (20%).  
Pārbaudījums (rakstveida) – uzdevums, kas ir balstīts uz Latvijas komercbanku gada pārskatu 
analīzi no SFPS piemērošanas viedokļa.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. D.Zvirbule, J.Žagare. Banku grāmatvedības pamati. Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2003., 
168 lp.p.  
2. B.Miezere. Maksājumu kartes. Rīga: Hipotēku bankas finanšu konsultāciju centrs, 2006. - 160 
lp.p.  
3. M.Kudinska. Kreditēšana. Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju un mācību centrs, 
Rīga, 2008., 126 lp.p.  
4. I.Briede. Banku finanšu pakalpojumi. Banku zinību bibliotēka, Biznesa augstskola Turība, 
2004, 123 lp.p.  
5. R.Rupeika-Apoga Valūtas tirgus un valūtas darījumi. Rīga: Datorzinību Centrs, 2003., 160 
lp.p.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. J.Bojarenko, Jūlija. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse, grāmata 2 daļās. Rīga: KIF 
Biznesa komplekss, 2009. – 272 lpp. (1.daļa), 292 lpp (2.daļa)  
2. L.Stiglica. Finanšu grāmatvedības praktikums, Rīgā, 2004.  
3. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības pamati. Mācību līdzeklis, 
Rīga, 2002, 88 lp.p.  
4. O. Ivanova. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti  
5. M.Januška. Grāmatvedības uzskaite praktiskajās situācijās  
6. Epstein Barry J. , Eva K. Jermakowicz. IFRS Policies and Procedures. John Wiley & Sons, 
2008., 470 pages  
7. Банк В.Р. Организация и бухгалтерский учет банковских операций, «Финансы и 
статистика», 2004., 352 стр.  
8. Белоцерковский В.И., Федорова Е.А. Бухгалтерский учет и аудит в коммерческом банке. 
Экономика, 2004., 294 стр.  
9. Аверчев И.В. Подготовка международной финансовой отчетности Российскими 
предприятиями и банками, 2005, 680 стр.  
10. Платежные карты. Бизнес-энциклопедия, Центр Исследований Платежных Систем и 
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Расчетов, 2008., 760 стр.  
11. Калистратов Н.В., Пухов А.В. Управление карточным бизнесом в коммерческом банке, 
Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов, 2009., 248 стр.  
12. Методология и бухгалтерский учет банковских розничных платежей: карты, переводы, 
чеки, Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов, 2008., 130 стр.  
13. Денежные переводы и прием платежей, Центр Исследований Платежных Систем и 
Расчетов, 2009., 480 стр.  
14. Правовое регулирование международных банковских сделок, Центр Исследований 
Платежных Систем и Расчетов, 2009., 160 стр.  
15. Предоплаченные инструменты розничных платежей, Центр Исследований Платежных 
Систем и Расчетов, 2009., 304 стр.  
16. T.Korsaka. Ārpusbilance bankās, tās modelēšanas un izmantošanas iespējas. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. žurnāls “Latvijas ekonomists”  
2. žurnāls “Bilance”  
3. žurnāls “Grāmatvedība un ekonomika”  
4. avīzes “Dienas bizness” pielikums “Saldo”;  
5. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapa  
www.fktk.lv  
6. Latvijas Bankas mājas lapa  
www.bank.lv  
7. Latvijas Republikas Finanšu ministrija  
http://www.fm.gov.lv/?lat/gramatved_politika  

Piezīmes 

Par katra nākamā semināra pamatjautājumiem, līdzi ņemamiem materiāliem un iespējamiem 
mājasdarbiem studenti tiek informēti iepriekšējā semināra vai lekcijas laikā.  
 
Lekciju materiāli tiek nosūtīti uz konkrētais studentu grupai speciāli izveidoto e-pasta adresi.  

 
 
Kursa nosaukums Komercbanku operācijas 

Kursa kods EkonP066 

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 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, doc. Marina Kudinska 

Priekšzināšanas 

Ekon1026, Finanšu instrumentu tirgus 
Ekon2060, Makroekonomika I  
Ekon2057, Finanšu matemātika 
Ekon3315, Finanšu analīze  
EkonP222, Finanšu grāmatvedība I  
EkonP064, Globālās finanses  

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas par komercbanku darbības principiem, 
raksturojot banku procedūras un to atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas banku 
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darbības normatīvajam regulējumam, kā arī izmantojot situācijas analīzi un praktiskos darbus 
veicināt praktisko iemaņu veidošanos svarīgāko banku pakalpojumu veikšanā.  

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 līdzekļu piesaistīšanas avotu īpatnības, iegūs praktiskās iemaņas 
dažādu banku pakalpojumu veikšanā.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Banku loma ekonomikā. Komercbanku darbības mērķi, funkcijas, organizatoriskā struktūra 4  
2. Bankas izveides principi. 2  
3. Bankas pašu kapitāla veidošana. 3  
4. Bankas darbība līdzekļu 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 6  
11. Bankas darbība ar vērtspapīriem 4  
12. Bankas darījumi ar maksājumu kartēm. 2  
13. Tirdzniecības finansēšanas operācijas: inkaso un kredītvēstules 4  
14. 3. Starppārbaudījums 2  
15. Maksājumu sistēma, tās darbība. 2  
16. Bankas maksātnespēja un tās risinājumi. 3  
17. Grupu darbs 4  
Kopā 64  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

3 starppārbaudījumi - (20%* 3 = 60%)  
grupu darbs – (20%)  
kursa pārbaudījums – eksāmens – tests un uzdevumu risinājumi (20%).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Kudinska M. Kreditēšana. Rīga: Komercbanku asociācija, 2008  
2. Kudinska M. Finanšu tirgus – Latvijā un Eiropas Savienībā. Rīga: Banku augstskola, 2001, 7.-
16. lpp.  
3. Vaidere I. Banku sistēmas attīstība Latvijā. Rīga: Latvijas Universitāte, 2006.  
4. Saksonova S. Banku darbība. Rīga: Latvijas komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību 
centrs, 2006., 5.-20. lpp.  
5. Rupeika – Apoga R. Valūtas tirgus un valūtas darījumi. Rīga, Datorzinību centrs, 2003  
6. Vērtspapīru tirgus zinības. Zinātniskais redaktors A.Klauss, - R.:Jumava, 2003.  
7. Sēle A. Dokumentārie maksājumi : Rīga : Turība, 2001.  
8. Briede I. Bankas finanšu pakalpojumi. – Rīga, 2004.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Kudinska M. Komercbanku riski un to atbilstība pašu kapitālam. Rīga: Datorzinību centrs, 
2005  
2. Briede I. Bankas finanšu pakalpojumi. – Rīga, 2004.  
3. Dūdele A., Korsaka T. Finansu vadības pamati. Rīga: 42.-48. lpp. Banku augstskola, 2001,  
4. Zelgalve E. The Role of Financial Analysis in Credit Risk Management. //LU Finansu instutūta 
Starptautiskās konferences rakstu krājumas Nr.644.  
5. Vaidere I. Banku sistēmas attīstība Latvijā. Rīga: Latvijas Universitāte, 2006.  
6. Hipotēku banka - vakar, šodien, rīt . Rīga: Latvijas Hipotēku un zemes banka, 2003  
7. Commercial bank financial management in the financial srevice industry : Joseph F. Sinkey, 
Jr. 3th ed. New York :London : Macmillan, 2002.  
8. Higgins M., Platonov V.. Strategic banking manual, 2004, 107  
9. Kohn M. Financial institutions and markets. 2nd ed. New York ;Oxford : Oxford University 
Press.  
10. Bank ownership type and banking relationships / Washington, DC : World Bank, 2006.  
11. Панова Г. Кредитная политика коммерческого банка. 3-е издание. Москва: ИКЦ «ДИС» , 
2002.  
12. Edward I. Altman. Bankruptcy, credit risk and high yield junk. Massachusetts ;Oxford, UK : 
Blackwell,2002.  
13. Bank loan classification and provisioning practices in selected developed and emerging 
countries / Washington, D.C. : World Bank, cop. 2003  
14. Банковское дело. Под редакциeй Лаврушина О. Издание 2-е. Москва: Финансы и 
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статистика, 2002, стр. 69.-93.  
15. Хелферт Э. Техника финансового анализа. 10-е издание. Санкт – Петербург: Питер, 
2003  
16. Кулаков А. Управление активами и пассивами банка. Москва: БДЦ – пресс, 2004  
17. Банковское дело. Под редакцией Г.Н.Белоглазовой, Л.П.Кроливецкой.- Спб. 2004. – 384 
стр  
18. Батракова Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка. –Москва: Логос, 
2002  

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. www.bis.org  
4. www.imf.com  
5. www.financenet.lv  
6. Komercbanku Interneta mājas lapas.  
7. LU bibliotēkas datu bāzes:  
EBSCO, SAGE Journals, EMERALDS, Cambridge Journals online, HeinOnline, ProQuest, Rubricon, 
Sciece Direct  

 
 
Kursa nosaukums Korporatīvās finanses  

Kursa kods Ekon5123 

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 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Svetlana Saksonova 

Priekšzināšanas 

Ekon1059, Mikroekonomika  
Ekon3835, Finanšu grāmatvedība  

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir dot studentiem zināšanas un profesionālās iemaņas uzņēmumu un 
korporāciju finanšu piesaistīšanas, plānošanas un pārvaldīšanas jomā, uzņēmumu investēšanas 
lēmumu pieņemšanā, finansiālo problēmu risināšanā, lai studenti spētu profesionāli strādāt par 
finanšu ekonomistiem, pieņemt finanšu lēmumus, plānot uzņēmumu un korporāciju finanses. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti apgūs uzņēmuma finanšu sistēmas darbības mērķus un 
pamatprincipus, uzņēmumu un korporāciju iekšējos un ārējos finansēšanas avotus, varēs 
optimāli izmantot to iespējas, varēs prognozēt, plānot un pārvaldīt finanšu resursus un ar tiem 
saistītos riskus, risināt uzņēmuma kapitāla piesaistīšanas un izmantošanas problēmas, novērtēt 
investēšanas iespēju izdevīgumu, izstrādāt finanšu situācijas uzlabošanas pasākumus 
maksātnespējas gadījumā, kā arī apgūs biznesa vērtības noteikšanas pamatus.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Uzņēmumu finanšu un finansēšanas sistēmas raksturojums 4  
2. Uzņēmuma kapitāls, tā struktūra. Kapitāla vajadzības noteikšana un pārvaldīšana. Kapitāla 
cenas jēdziens 8  
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3. Uzņēmuma iekšējā finansēšana un tās veidi 8  
4. Uzņēmuma ārējā finansēšana un tās veidi 6  
5. Uzņēmuma apgrozāma kapitāla aprites pārvaldīšana 8  
6. Uzņēmumu finanšu plānošanas process un metodes, nepieciešamā finansējuma un naudas 
plūsmas pārvaldīšanas metodes 12  
7. Kapitālieguldījumu projektu efektivitātes izvērtēšanas metodes 8  
8. Uzņēmuma (biznesa) un tā pašu kapitāla vērtības noteikšana un pārvaldīšana 6  
9. Uzņēmuma finansiālās problēmas, maksātnespēja, sanācijas iespēja, bankrots 4  
Kopā 64  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts, semināru un praktisko darbu apmeklējums – obligāts, tekošā 
kontrole- 3 testi- kontroldarbi, 10 uzdevumi datorlaboratorijā (50%), kursa pārbaudījums- 
obligāts eksāmens (50%) – mutvārda eksāmens, teorētiskie jautājumi un uzdevumi 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Brealey R.A., Myers S.C., Marcus A.J. Fundamentals of corporate finance. Boston: McGraw-
Hill/Irwin, 2007.  
2. Pike R. Corporate finance and investment: decisions & strategies. Harlow: Prentice-Hall, 
2006.  
3. K. Hofs. Biznesa Ekonomika, Rīga,2002.g.  
4. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola, 2006.  
5. S. Saksonova. Uzņēmumu darbības plānošanas paņēmieni, Rīga, 2007  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Latvijas nacionālais standarts Nr. 2 „Par naudas plūsmu”  
2. LR likums „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”  
3. Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas 
dienests, 2007.  
4. S. Saksonova. Finanšu vadības praktiskās metodes, Rīga 2006  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Latvijas Ekonomists  
2. Žurnāli „Kapitāls”, „Saldo”  
3. Žurnāls „Grāmatvedība un audīts”  
4. The Economist  
5. Business Stategy Review  
6. International Journal of Economics and Business  
7. LU bibliotēkas datu bāzes:  
EBSCO, SAGE Journals, EMERALDS, Cambridge Journals online, HeinOnline, ProQuest, Rubricon, 
Sciece Direct  

 
Kursa nosaukums Vērtspapīru tirgus  

Kursa kods EkonP127 

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 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Ekonomikas mağistra grāds, lekt. Vineta Šņepste 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir dot zināšanas par finanšu instrumentiem un to tirgus darbību, 
iepazīstinot ar tirgus darbības īpatnībām Latvijā un pasaulē. Studiju kursā tika apskatīti 
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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 aprēķiniem.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Vērtspapīru tirgus būtība, veidi, funkcijas 4  
2. Vērtspapīru veidi, to īpatnības 2  
3. Parāda vērtspapīri 8  
4. Akcijas 8  
5. Opcijas u.c. atvasinātie instrumenti 8  
6. Vērtspapīru tirgus uzraudzība un regulēšana 2  
7. Sākotnējā tirgus darbības pamatprincipi 2  
8. Otrreizējā tirgus būtība, veidi, īpatnības 4  
9. Fondu biržas darbības pamatprincipi 8  
10. Biržas indeksi 4  
11. Vērtspapīru uzskaite, glabāšana un norēķini 6  
12. Ieguldījumu pakalpojumi 2  
13. Vērtspapīru tirgus analīze un prognozēšana 4  
14. Ieguldītāju aizsardzība vērtspapīru tirgū 2  
15. KOPĀ 64  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

3 starppārbaudījumi (60%),  
Kursa pārbaudījums – eksāmens (40%).  
Pārbaudījums (rakstveida) – tests un uzdevumi.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Apsītis Ģ. u.c. Vērtspapīru tirgus zinības. Rīga :Jumava, 2006, 222lpp  
2. Apsītis Ģ. u.c. Vērtspapīru tirgus zinības. Rīga :Jumava, 2003, 211lpp  
3. Praude V. Finanšu instrumenti. Rīga: Burtene, 2009, 445.lpp  
4. Finanšu instrumentu tirgus likums : http://www.fk.lv  
5. Ieguldītāju aizsardzības likums : http://www.fk.lv  
6. Nasdaq OMX Riga un LCD noteikumi : http://www.nasdaqomxbaltic.com  

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  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. FKTK mājas lapa: http://www.fk.lv  
2. Nasdaq OMX Riga mājas lapa : http://www.nasdaqomxbaltic.com  
3. http://www.dowjones.com; http://www.iosco.org, http://www.dax.de, http:// 

 
Kursa nosaukums Banku vadība*  

Kursa kods EkonP800 

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 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu 

Ekonomikas un vadības fakultāte 
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Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, doc. Marina Kudinska 
Dr. Ekonomikas doktors, pasn. Uğis Zālītis 

Priekšzināšanas 

EkonP064, Globālās finanses  
EkonP066, Komercbanku operācijas 
EkonP124, Banku grāmatvedība  

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sistematizēt tipiskos banku riskus un iepazīstināt ar to pārvaldīšanas 
paņēmieniem. Kursa apgūšanas laikā aplūko kredītrisku, valstu riski, likviditātes risku un 
procentu risku, uz praktiskiem piemēriem apskata risku mērīšanas iespējas, derivātinstrumentu 
pielietojumu banku finansu riska vadībā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par banku vadīšanas metodēm un 
paņēmieniem. iegūs praktiskās iemaņas dažādu banku risku novērtēšanā.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Banku finansu vadības īpatnības. Banku risku apzināšana un to klasifikācija 2  
2. Bankas pašu kapitāla pārvaldīšana 4  
3. Kredītrisks. Kredītportfeļa pārvaldīšana. Kredītriska kapitāla prasību noteikšanas principi 6  
4. 1. starppārbaudījums 2  
5. Valūtas risks, tā kontrole saskaņā ar FKTK prasībām 2  
6. Bankas vērtspapīru portfeļa pārvaldīšana 2  
7. Procentu risks, tā pārvaldīšana 2  
8. 2. Starppārbaudījums 2  
9. Bankas likviditāte un maksātspēja 4  
10. Bankas operacionālais risks un tā pārvaldīšana 4  
11. 3. Starppārbaudījums 2  
12. Kopā 32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

3 starppārbaudījumi – 60%  
kursa pārbaudījums – eksāmens (rakstisks) – tests un uzdevumu risinājumi.- 40%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Kudinska M. Komercbanku riski un to atbilstība pašu kapitālam. Rīga: Datorzinību centrs, 
2005  
2. Kudinska M. Kreditēšana. Rīga: Komercbanku asociācija, 2008  
3. Rupeika – Apoga R. Valūtas tirgus un valūtas darījumi. Rīga, Datorzinību centrs, 2003  
4. S.Saksonova. Latvijas komercbanku aktīvu struktūras pilnveidošana.//Promocijas darbs 
Ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.-Rīga, 2002, 38 - 41 lpp.  

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. Commercial bank financial management in the financial service industry : Joseph F. Sinkey, 
Jr. 3th ed. New York :London : Macmillan, 2002.  
3. Edward I. Altman. Bankruptcy, credit risk and high yield junk. Massachusetts ;Oxford, UK : 
Blackwell,2002.  
4. Bank loan classification and provisioning practices in selected developed and emerging 
countries / Washington, D.C. : World Bank, cop. 2003  
5. Энциклопедия финансового риск менеджмента. Под редакцией А.Лобанова и А.Чугунова. 
– М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 878 с.  
6. Кулаков А. Управление активами и пассивами банка. Москва: БДЦ – пресс, 2004  
7. Батракова Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка. –Москва: Логос, 2002  
8. С.Н.Кабушкин Управление банковским кредитным риском. –М., 2004. – 336 с.  
9. Дж.Синки Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых 
услуг. – М., 2007;  

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. www.bis.org  
4. www.imf.com  
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5. www.financenet.lv  
6. Komercbanku Interneta mājas lapas.  
7. LU bibliotēkas datu bāzes:  
EBSCO, SAGE Journals, EMERALDS, Cambridge Journals online, HeinOnline, ProQuest, Rubricon, 
Sciece Direct  

 
 
 
 
Kursa nosaukums Audits un revīzija  

Kursa kods Ekon4001 

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 25.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 
kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Sociālo zinātņu mağistrs ekonomikā, lekt. Līga Leitāne 

Priekšzināšanas 

Ekon3835, Finanšu grāmatvedība  
EkonP125, Vadības grāmatvedība  
EkonP811, Nodokļi 

Kursa anotācija 

Kursā aplūko audita un revīzijas būtību, darba dokumentus, notiek darbs ar ētikas kodeksu. 
Kurss balstīts uz SRS. Kursa ietvaros tiek strādāts ar audita plānošanu, analītiskajiem 
apskatiem, tiek identificētas kļūdas , riski situācijās. Kursa ietvaros tiek veikta situāciju analīze 
.Tiek veikta piemēru analīze attiecībā uz gada pārskata auditu, iekšējo auditu. Kursa laikā tiek 
izskatīti jautājumi , kas saistīti ar VID audita darbu juridiskajām un fiziskajām personām. Tiek 
izskatīti nodokļu audita jautājumi. Studenti tiek iepazīstināti ar finanšu pārskatu revīzijas 
veikšanas pamatprincipiem, revidentu darba dokumentiem, revīziju kvalitātes kontroli, revīzijas 
plānošanu, revīzijas pierādījumu iegūšanas procedūrām, revīzijas nobeiguma dokumentiem un 
revidentu ziņojumu veidiem, kā arī ar revīziju saistītajiem pakalpojumiem. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot kursu , studenti iegūst izpratni par auditu un revīziju ,iekšējo auditu . Var 
veikt kļūdu analīzi, veic uzņēmuma finanšu pārskata atsevišķu jautājumu pārbaudi. Spēj izprast 
auditā lietotos terminus, metodes , pārzina ētikas pamatprincipus. Kā vadītāji spēj organizēt 
uzņēmuma iekšējo auditu. Kursu noslēdzot apguvuši prasmes attiecībā uz VID prasību 
ievērošanu un kompetenti spēj komunicēt audita un revīzijas jomā. Kursa apguve dod iespēju 
vadīt uzņēmumu , kā arī veikt audita un revīzijas procedūras . 

Kursu apraksts-plāns 

1. Audita, kontroles , revīzijas būtība un klasifikācija L2  
2. Profesionālās ētikas kodekss L2 S4  
3. Finanšu pārskatu revīzija, principi un procedūras un ziņojumi. L6 S6  
4. Revīzijas plānošana L2 S2  
5. Revīzijas risks, būtiskums. L2 S2  
6. Kļūdas, krāpšana un to noteikšana L2 S4  
7. Darba dokumenti. L2  
8. Bilances posteņu audits L4 S4  
9. PZA audits L2 S2  
10. VID juridisko personu nodokļu audits L4 S4  
11. Audits privātpersonām , slēpto ienākumu aprēķināšana L2 S2  
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12. Iekšējais audits L2 S2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts, 2 kontroldarbi, kas sekmīgi nokārtoti( 40%), jāpiedalās 
diskusijās, 1 pastāvīgais darbs (20 %), eksāmens ( 40 %) – rakstisks, tests un uzdevumi.  
Kontroldarbi satur teorētiskos jautājumus un praktiskos uzdevumus, patstāvīgais darbs ir 
balstīts uz teorētisko zināšanu praktisko pielietošanu, eksāmenā ir teorētiskie jautājumi un 
praktiskie uzdevumi.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. . Starptautiskie revīzijas standarti. – Rīga: Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas Izglītības 
centrs, 2004. – 874 lpp.  
2. .Starptautisko revīzijas, apliecinājuma pakalpojumu un ētikas oficiālo paziņojumu rokas 
grāmata, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas Izglītības centrs, Rīga, 2003. -742 lpp  
3 .D.Daņēviča Finansu pārskatu revīzija. Starptautiskie revīzijas standarti. Rīga, Turība, 2003.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Dunn, John Auditing: Theory and Practice. - London: Prentice Hall, 1996.-313 p.  
2. Chambers, Andrew D. Internal auditing. - Aldershot: Dartmounth, 1997.-666 p.  
3. .Taylor, Donald H. Auditing: an Assertions Approach. - New York:Wiley, 1997.- 748 p.  
4. Šeremet. Audit. M., 2002.  
5. Montgomeri. Audit. M., 2007  
6. Ievads auditā. LU, Rīga, 2000.  
7. .Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics pronouncements 2003, 
International Federation of Accountants, New York, 2003.  
8. .Arens A., Elder R., Beasley M. Essentials of Auditing and Assurance Services. An integrated 
approach. New Jersey, Prentice Hall, 2003.  
9. .Dan. M. Guy, D.R.Carmichael Guide to International Standards on Auditing and Related 
Services 2002, Practitioners Publishing Comapny, 2001.  
10. .Pany K., Whitington R.O. Principles of Auditing and other Assurance Services. Thirteen 
Edition, Singapore. McGraw, Hill Book, 2001.  
11. Montgomery Auditing (tulkojums krievu valodā), Maskava, 1997  
12. .Gotthilf, Daniel L. Treasurer's and controller's desk book. - New York: AMACOM, 2001.-723 
p.  
13. .Hart, Norman The Public Relations Audit: Evaluation Checklists to measure the Impacct of 
Every Message you send to Costomers, shareholders and the public. - London: Pearson 
Education, 2000.-121 p.  
14. Saweyer, Lawrence B., Vinter, Gerald The manager and the internal auditor: partners for 
profit. Chichester: Wiley, 1995.-402 p  
15. .Alvin A. Arens, Randal I.Elder, Mark S.Beasley Auditing and Assurance Services an 
integrated approach. - Pearson Edication, 2003.-765 p.  
16. Mālderis G. Grāmatvedība, audits, revīzija. Rīga: Turība, 2008.-127 lpp  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Grāmatvedība un revīzija. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izglītības centra periodisks 
izdevums.  
2. The Economist, UK, periodisks izdevums angļu valodā.  
3. ."Kapitāls".  
4. ."Bilance".  
5. Finance&Development".  
6. Saldo  
7. Latvijas Ekonomists  
8. Finanšu ministrijas mājas lapa www.fm.gov.lv  
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10.2. pielikums. Informācija par studiju programmas realizācijā 
iesaistītajiem mācībspēkiem:  
10.2.1. mācībspēku saraksts, norādot kvalifikāciju, akadēmisko amatu un 
statusu (pamata, papildus vai blakus darbs) 
 
Nr. 
p. k. 

Vārds Uzvārds Grāds Amats Statuss LU Pamatdarba 
vieta 

1.  Vilnis  Ādamsons Dr. ekon. asoc. profesors Ievēlēts LU LU
2. Karmena  Beķere Mg. fil. lektore Ievēlēts LU LU 
3. Rasma  Garleja Dr. ekon.  asoc.profesore Ievēlēts LU LU 
4. Larisa Bule M. ekon. lektore Ievēlēts LU LU 
5. Inta Ciemiņa Dr. ekon. profesore Ievēlēts LU LU 
6. Elena Dubra Dr. ekon. profesore Ievēlēts LU LU 
7. Rita Freimane Mg. Matem. lektore Ievēlēts LU LU 
8. Aina Joppe Dr. ekon. docente Ievēlēts LU LU 
9. Valentīna Kondziorha Mg. Ekon.  pasniedzēja Blakus 

darbs 
Danske 

bank filiāle 
Latvijā 

10. Evija Kopeika Dr. Matem. docente Ievēlēts LU LU 
11. Inta Krūmiņa Dr. ekon asoc. profesore Ievēlēts LU LU 
12. Marina Kudinska Dr. ekon. docente  - 
13. Līga Leitāne M. ekon. lektore Ievēlēts LU LU 
14. Aiga Mieriņa M. soc. zin. lektore Ievēlēts LU LU 
15. Biruta Sloka Dr. ekon.  profesore Ievēlēts LU LU 
16. Ruta Svētiņa Mg. soc.zin. lektore Ievēlēts LU LU 
17. Jevgenija Kutasina Dr. fil. docente Ievēlēts LU LU 
18. Kārlis Praudiņš Mg. ekon. lektors Ievēlēts LU LU 
19. Roberts  Škapars Dr. ekon. profesors Ievēlēts LU LU 
20. Rita Žuka Mg. ekon. pasniedzēja Pamata 

darba vieta 
LU 

LU 

21. Juris Krasts Mg. 
datorzinātnēs

lektors Ievēlēts LU LU 

22. Ramona Rupeika-
Apoga 

Dr. ekon. docente Ievēlēts LU LU 

23. Svetlana Saksonova Dr. ekon. asoc. prof. Ievēlēts LU LU 
24. Irina Solovjova M. hum. zin. asistente Ievēlēts LU LU 
25. Irēna Skribāne Mg. ekon. lektore Ievēlēts LU LU 
26. Inna  Romānova dr. ekon. docente Ievēlēts LU LU 
27. Vineta Šņepste M. ekon. lektore Ievēlēts LU LU 
28. Ivars Vanags M. ekon. lektors Ievēlēts LU LU 
29. Inese  Vaidere Dr. ekon. profesore Ievēlēts LU LU 
30. Elvīra Zelgalve Dr. ekon. profesore Ievēlēts LU LU 
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10.2.2. pielikums 
 
 

Mācībspēku CV 
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 Mag.sc.soc., lektores Daigas Āboltiņas 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
DZIMŠANAS GADS: 1971 

 
Izglītība: 
  1989.-1994. Studijas LU Vadības un ekonomiskās 

informātikas     fakultātē Ekonomikas 
informātikas speciālitātē 

  1994.-1996. maģistratūras studijas LU Ekonomikas un 
vadības     fakultātē     
  

   1999. -2003.  doktorantūras studijas LU Ekonomikas un 
vadības       fakultātē 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  
 
   1994.  inženierekonomista kvalifikācija 
   1996.  maģistra grāds biznesa vadībā  
 

Nodarbošanās: 
 
   1996. -    lektore LU Ekonomikas un vadības fakultātē  
  1996.- 2005. lektore un vecākā konsultante projektu vadīšanas 

    jomā LU Pašvaldību un projektu vadības 
valsts     mācību centrā  

   2005.- 2009. lektore projektu vadīšanā „Projektu vadīšanas un 
      komercizglītības centrā” 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 
1. D. Āboltiņa. Ideju radīšanas metodes un paņēmieni//Starptautiskās konferences 

“Personāla vadīšana Latvijā: pieredze un vīzijas” rakstu krājumā, Rīga, 1998. 
2. D. Āboltiņa. Institūcijas projektorientētā organizācijā//LU Zinātniskie raksti. - 

Latvijas Universitāte, Rīga, 636/2.sēj., 2001. 
3. D. Āboltiņa. Ieskats projektorientētā uzņēmējdarbībā//žurnālā “Projektu 

vadīšana”, Nr.1, 2001., 39.-42.lpp. 
4. Ž. Ilmete, D. Āboltiņa. First experience of Project Management certification in 

Latvia//In: IPMA WORLD CONGRESS on Project Management 19- 20 June 
2004.-Budapest, 2004 

5. D. Āboltiņa. Programmprodukta Microsoft Project 2003 lietotāja rokasgrāmata. – 
Rīga, Projektu vadīšanas un komercizglītības centrs, 2007, 44 lpp. 

  
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos  7  
Konferenču tēzes     6 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
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Zinātniski pētnieciskās darbības virziens - projektu, multiprojektu, projektu portfeļu 
un programmu vadīšana. 
 
 
 
 
Akadēmiskie kursi: 
 

Projektu vadīšana    A daļa   
 4 KP 

Multiprojektu vadīšana  A daļa  
 2 KP 

Projektu vadīšanas procesa 
metodes un instrumenti  A daļa  

 6 KP 
Projektu vadība un finansēšana B daļa   

 4 KP 
   Projektu vadība B daļa  2 KP 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

  
 Starptautiski sertificēts projektu vadīšanas speciālists (IPMA Level D: 

Certified Project Management Associate) 
 Profesionālā stažēšanās ārvalstīs: 

1. Brēmenes Universitātē, Projektu vadīšanas un ekonomikas informātikas 
institūtā, Vācijā; 

2. Dortmundes Augstskolā, Ekonomikas fakultātē, Vācijā.  
 Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas (LNPVA) Valdes locekle 
 Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas (IPMA) Sertifikācijas un 

validācijas Paneļa locekle  
 
 
 
 
2010. gada 19.janvāris 
Daiga Āboltiņa 
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DR.OEC.,ASOC.PROF.VIĻŅA ĀDAMSONA  
                                           dzīves un darba gājums 
                                        (CURRICULUM  VITAE) 
 
Dzimšanas gads: 1951. 
  
Izglītība:   1972.-1977.  Studijas LU Finanšu un tirdzniecības fakultātē 
   1982.-1984.  Aspirantūra Maskavas Finansu Institūta 
                                                            Finansu katedrā 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   1985.   Ekonomikas zinātņu kandidāts 
   1989.   Latvijas Valsts universitātes docents  

1993.   Nostrificēts ekonomikas doktora grāds, Dr.oec. 
1999. Latvijas Universitātes asociētais profesors 

Nodarbošanās: 
                                1973. – 1976. .   Pārtikas rūpniecības Centrālais Projektēšanas   
                                                            birojs,atslēdznieks 
                                1976. – 1977.     MākslinieciskāsPašdarbības nams, vec. 
grāmatvedis 
                                1977. – 1979.     Rietumu baseina Galv/ Pārvalde “Zapriba”, 
                                                           ekonomists 
                                1979. – 1981.     LVU Finansu un tirdzniecības fakultāte, Finansu 
un   
                                                           kredīta katedra, vec. pasniedzējs 
                                1982. – 1984.     Maskavas Finansu Institūts, aspirants 
                                1985. – 1989.     LVU Finansu un tirdzniecības fakultāte, Finansu 
un   
                                                           kredīta katedra, vec.pasniedzējs 
                                1989.–  1999      LU Ekonomikas fakultāte, docents 
                                No 1999.            LU Ekonomikas fakultāte,  asoc. profesors. 

   
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
       
    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,  Latvijas otrā pensiju līmeņa administrēšanas problēmas.    
         Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli: Tradicionālais un novatoriskais   
         sabiedrības  ilgspējīgā attīstībā. Rēzekne 2002.  
   3. V.Ādamsons, Private income taxation problems in Latvia.- Zinātniskie raksti   
       “INFORMATION SOCIETY and MODERN BUSINESS”:Jumava, Ventspils  
       Augstskola 2003.   
   4. V.Ādamsons, Strādājošo finansiālais nodrošinājums vecumdienās.- Zinātniskie    
       raksti, 2.laidiens.- Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola, 2003. 
  5.  V.Ādamsons,  Проблемы налогообложения личных доходов в Латвии – 
      Материалы 3-й международной научно-практической конференции, Минск:  
      ВУЗ-ЮНИТИ, 2004 
  6. Darbaspēka profesionālā mobilitāte, autoru kol. LU: Rīga, 2007,XI , 219 lpp. 
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  7. Adamsons, Principles of Public Finance Policy and Administration: from Theory 
to Practice. ” Completion of the Social Finance System in Latvia”. 2009. ISBN 978-
9984-45-106-0. 
 Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos  20 
Konferenču tēzes        9 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1.  Eiropas Sociālais Fonds. IZM un PIAA. 3. prioritāte „Cilvēktiesību attīstība un 
nodarbinātības veicināšana”. Projekts „Tālākizglītības iespēju papaplašināšana 
ekonomikai svarīgās nozarēs”,  pētnieks.  
2. 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 

3.  ES struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi”. Pētījums  
   „Nereģistrētās nodarbinātības novērtējums” vadošais pētnieks 

Projekta Nr. VPDI/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1/0001/0003, Līguma Nr. LM17.6-
04/23A-2006 

4.  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. 
5.   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.    

                
Akadēmiskie kursi: 

1. Finanses                                    A  daļa                      4 KP  
2. Finanšu teorija                           A  daļa                      4 KP  
3. Cenu teorija un prakse               A  daļa                      4  KP 
4.   Cenas un cenu veidošana           B  daļa                      2  KP 
5.   Cenas un cenu veidošanas 
      stratēģijas                                  A  daļa                      4 KP 
6.  Sociālā apdrošināšana un  

sociālā palīdzība                              B  daļa                     2  KP 
 
 
 
2010. gada 14.janvārī 
 
                                                                    V.Ādamsons 
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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 speciālās  
                                                               izglītības ministrijā. 
                                       1975.-1991. stundu pasniedzēja, vecākā pasniedzēja LU  
                                                              Svešvalodu katedrā 
                                       Kopš 1991.  līdz šim brīdim, 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 2006. 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 
2002. – 2009. – 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 
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2009. gada marts- aprīlis referāts 43. starptautiskajā konferencē Kārdifā, Lielbritānijā 
„Augstākās izglītības programmu akreditācija Latvijā: ESP un CEF” . 

 
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 idiomu lietošana komunikācijā I,                  C daļa       2KP 
       7.Angļu idiomu lietošana komunikācijā II,                 C daļa       2KP 
       8.Angļu valoda finansēs I                                            A daļa       4KP  
       9.Angļu valoda finansēs II                                           A daļa       4KP  
 

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. 
 
 

2009.gada 3. decembrī. 
Karmena Beķere 
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M. oec., Latvijas Universitātes Finanšu katedras 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. g. februāris Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 
Finansu Institūta lektore 
2002.-2007. g. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Humanitārā 
Institūta lektore 
2007. jūlijs līdz šim brīdim 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. 
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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 risinājumi” 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. 2009.gada 10.februārī tika piešķirta apliecība par profesionālās pilnveides 

izglītības programmu 30 P344 02 Grāmatvedība „Uzņēmuma grāmatvedība” 
apgūšanu (sērija PA, numurs 048285). 

 
   
 
 
2010. GADA 04. JANVĀRĪ  
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DR.EKON. PROF. INTA CIEMIŅA 
dzīves un darba gājums. 

( curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads:  1951. 
 
Izglītība:  
        1971.- 1976.  studijas LVU Ekonomikas fakultātē 
        1981.- 1984.  aspirantūra LVU Ekonomikas fakultātes  
       Statistikas katedrā 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1988.  Ekonomikas zinātņu kandidāte, LVU docente 
1992.  Nostrificēts ekonomikas doktora grāds Dr.oec., LU docente 
1999.  LU asociētā profesore 
2003.  LU profesore 

 
Nodarbošanās: 

1976. – 1979. ekonomiste LVU Mācību daļā, stundu pasniedzēja 
LVU Ekonomikas fakultātes Statistikas katedrā  

1979. – 1981. asistente LVU Ekonomikas fakultātes Statistikas 
katedrā 

1981. – 1984. aspirante un stundu pasniedzēja LVU Ekonomikas 
fakultātes Statistikas katedrā 

1984. – 1987. vecākā pasniedzēja LVU Ekonomikas fakultātes 
Statistikas katedrā 

1987.– 1999. docente LU Ekonomikas fakultātes Statistikas un 
demogrāfijas katedrā 

1999. –2003. asociētā profesore LU Ekonomikas un vadības 
fakultātes, Statistikas un demogrāfijas katedrā 

2003. –2009. profesore LU Ekonomikas un vadības fakultātes 
Statistikas un demogrāfijas katedrā 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Ciemiņa I., Krastiņš O. Latvijas pagastu un pilsētu noslāņošanās pēc iedzīvotāju 
dzīves līmeņa un reģionālās attīstības problēmas. – Reģionālā attīstība. Ekonomikas 
zinātne lauku attīstībai. Starptautiskās zinātniskās konferences raksti.‐ Jelgava, 
2004., Nr. 6. – 53. – 61. lpp. 

2. Ciemiņa I., Krastiņš O. Latvijas mājsaimniecību vispārējā un dažādu grupu 
noslāņošanās. – Statistikas un pārvaldes problēmas 2005. Zinātniskie raksti 
– Rīga: LSI, 2005. – 203 lpp., ISSN 1407 – 8988; 99.-109.lpp. 

3. Ciemiņa I., Krastiņš O. ,Balode I.u.c. Izglītības un citu faktoru ietekme uz dzīves 
līmeni un dzīves kvalitāti. – LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie 
pētījumu virzieni 2006.gadā Nr.12, – R.: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 
ekspertu komisija, 2007.‐190 lpp. ISSN 1691‐290X, ‐ 26. ‐31.lpp. 

4. Ciemiņa I.  Pamatfaktoru ietekme uz dzīves līmeni un dzīves kvalitāti. – 
Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā. Nr.5. Tautsaimniecības attīstības 
institūts; – R.: 2007., ‐ 183. ‐189.lpp. 
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5. Ciemiņa I., Krastiņš O. Pārtikas produktu patēriņš Latvijas mājsaimniecībās. – 
Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti 2008. Zinātniskie raksti – R.: LR CSP, 
2008. – 5.-15.lpp. 

6. Ciemiņa I. Latvijas iedzīvotāju dzīves līmenis sociālās statistikas skatījumā 
//LU Raksti, sērija  Ekonomika, VII, 737. sēj. – R.: LU, 2008,-439.lpp. ISSN 
1407 - 2157 53.-70.lpp. 

7. Ciemiņa I., Krastiņš O. No iedzīvotāju dzīves apstākļu pētījumiem līdz 
vitaindeksam // Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti 2009. Zinātniskie 
raksti – R.: LR CSP, 2009. – 13.lpp. 

8. Ciemiņa I., Balode I., Krastiņš O. Sadalījumu apliecošās līknes dzīves līmeņa 
pētījumos // LU Raksti, sērija  Ekonomika un vadības zinātne, 743.sēj., VIII, – 
R.: LU, 2009,-10.-24.lpp. ISSN1407-2157. 

9. Ciemiņa I. Latvijas iedzīvotāju patēriņa izdevumi un to izmaiņu tendences 
pēdējā desmitgadē // LU Raksti, sērija  Ekonomika un vadības zinātne, 
743.sēj. VIII, – R.: LU, 2009, -34.-42.lpp. ISSN1407-2157. 

10. Ciemiņa I., Krastiņš O. Statistika .Mācību grāmata augstskolām. – R.: LR 
CSP, 2003.g. – 267 lpp. 

 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos  x  
Konferenču tēzes     x 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1996.-2000.  LZP projekts Nr.96.0156 Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeņa stratificēta 

analīze, izmantojot statistikas un ekonometrijas metodes. – projekta 
vadītāja un vadošā pētniece. 

2001.-2004.  LZP projekts Nr. 01.0450 Latvijas iedzīvotāju noslāņošanās pēc 
materiālās dzīves līmeņa (cēloņi, dažādu grupu īpatnības, sekas). – 
projekta vadītāja un vadošā pētniece. 

2005.-2008.  LZP projekts Nr.05.1895 Izglītības un citu faktoru ietekme uz dzīves 
līmeni un dzīves kvalitāti. – projekta vadītāja un vadošā pētniece. 

No 2009.  LZP projekts: Nr. 09.1485 Statistikas indikatori iedzīvotāju veselības, 
izglītības un labklājības savstarpējās mijiedarbības izpētē. – projekta 
vadītāja un vadošā pētniece. 

Akadēmiskie kursi: 
 Statistikas metodes doktorantu pētījumos  B daļa  2 kredītp. 
 Statistiskā analīze      A daļa  2 kredītp. 
 Statistika ekonomistiem I     A daļa  4 kredītp. 
 Statistika ekonomistiem II     A daļa  4 kredītp. 
 Statistika I       A daļa  4 kredītp. 
 Statistika II       A daļa  4 kredītp. 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

LU Ekonomikas un vadības fakultātes Studiju programmu padomes priekšsēdētāja 
LU Ekonomikas un vadības fakultātes Ekonomikas bakalaura un Ekonomikas 
maģistra studiju  programmu direktore 
U Ekonomikas un vadības fakultātes Ekonomikas doktora studiju  programmas 
padomes locekle 
LU  Ekonomikas un vadības fakultātes prodekāne 
 
2009. gada 29.decembrī. 

Inta Ciemiņa 
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Dr. ekon., prof. Elena Dubra 
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 ZINĀTBNISKIE GRĀDI  
1976 
1977 

 1992 
1993 
1999 
2002 

 Ekonomikas zinātņu kandidāte 
Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes docente 
Ekonomikas 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. 
        Latvijas konkurētspējas un izaugsmes iespēju novērtēšana integrācijas procesā Eiropas Savienībā / 
4.  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. 
6.  Latvijas ekonomikas konkurētspēja un investīciju nozīme tās veicināšanā. Monogrāfija E.Dubras 

redakcijā. LU Akadēmiskais apgāds, 2009.,166 lpp. 
                              Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 

                              Konferenču tēzes  
117 
38 

ZINĀTNISKI  PĒTNIECISKĀ DARBĪBA 
1997 – 2005 

 
1996-1998 

 
1998 

 
2002 – 2006 

 
2003 

 

 LZP finansētais pētījumu projekts. Programma Nr. 17:”Ekonomiskie, kultūras un 
sociālie aspekti Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā”. Apakšprogrammas vadītāja. 
Institution Building as an Industrial Strategy for Regional Convergence between the 
CEECs and the EU. University of Cambridge. Project Researcher. 
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. Projekta 
vadītāja. 
LU pētniecības projekts “Latvijas konkurētspējas un izaugsmes iespēju novērtēšana 
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2005 – 2007 
 
 

2006 – 2007 
 

2008 

integrācijas ES procesā.” Projekta vadītāja. 
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”. Projekta vadītāja. 
LU pētniecības projekts „Latvijas ekonomikas konkurētspēja un investīciju nozīme 
tās veicināšanā”. Projekta vadītāja

                2009          ESF projekts ”Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē”. Projekta vadītāja. 
PROGRAMMU UN RĪCĪBAS KOMITEJAS LOCEKLE STARPTAUTISKĀS KONFERNCĒS 

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.  

Latvijas ekonomikas restrukturizācijas sociālās sekas globalizācijas apstākļos. Starptautiskā 
zinātniskā konference “Ekonomikas globalizācijas aktuālās problēmas” Rīga, 2002. 

Latvijas sociālekonomiskās politikas virzieni integrējoties ES. Starptautiskā zinātniskā 
konference. Eiropas Savienības paplašināšanās Baltijas jūras reģionā: sociālekonomiskie 
izaicinājumi un iespējas. Rīga. 2004. 
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.  
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. 

Latvijas darba tirgus stāvokļa un attīstības analīze ES ietvaros// Baltijas forums, 12. 
starptautiskā konference, Rīga, 2007. 

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 

kredītpunktos 

Programmas 
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 
Pasaules ekonomikas attīstība 2  B 

6. 
Ekonomikas maģistra  

studiju programma 
Eiropas valstu ekonomika 2 B 

7. 
Ekonomikas bakalaura 

profesionālā studiju programma 
Eiropas ekonomiskā 

integrācija 
2  A 

8. 
Ekonomikas bakalaura 

studiju programma 
Makroekonomika  4  A 

PAPILDUS ZIŅAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU 
LU Zinātņu Padomes locekle kopš 1998. gada.   
Ekonomikas un Vadības zinātnes 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.  
World Economic Survey  Experter from 2008. Ifo Institute for Economic Research . Munich, Germany. 
 
2009. gada  12 novembris.                                                                                       --------------------------
/E.Dubra/  
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AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV 
 

M. math., lekt. Rita Freimane 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

 
Dzimšanas gads: 1970. 
 
Izglītība:  1988.-1993. Studijas LU Fizikas un matemātikas fakultātē; 
   1993.-1995.  Studijas LU Fizikas un matemātikas fakultātes 
                                                             Matemātikas maģistratūrā; 

2002.-2007. Studijas LU Ekonomikas un vadības fakultātes 
Ekonomikas doktorantūrā. 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1995.   Matemātikas maģistra grāds 
 
Nodarbošanās: 
   1995.-1996.  asistente LU Ekonomikas fakultātes  

Matemātiskās ekonomikas katedrā 
1996.   lektore LU Ekonomikas un vadības fakultātes 
                         Matemātiskās ekonomikas katedrā 

 
Zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. R.Freimane. Ekonomisko modeļu analīze ekonometrijas semināros // LU 
Zinātniskie Raksti, 628. sējums. - Rīga, 2000. -  44.-47. lpp.   

2. I.Revina, R.Freimane. Programma un noteikumi iestājpārbaudījumam 
matemātikā LU ekonomikas un vadības fakultātē 2000. gadā // a/s “ 
Poligrāfists” - Rīga., 2000. 44 lpp. (mācību līdzeklis) 

3. R.Freimane, M.Peļņa. Studiju kursa Matemātika ekonomistiem loma un vieta 
vadības zinību bakalaura studiju programmā. Apmācība un vērtēšanas 
metodes// LU Zinātniskie Raksti . - Rīga, 2001. – 10.  – 13.lpp. 

4. R.Friemane, I.Revina.  Inflācijas modelēšanas iespējas Latvijā // Ekonomikas 
un vadības zinību attīstības problēmas, IV: LU Zinātniskie  Raksti, 647. 
sējums. – Rīga,  2002. -  225.-230. lpp. 

5. R.Freimane. Monetārās politikas analīze mazas atvērtas ekonomikas gadījumā. 
LU raksti, 658. sējums.-Rīga, 2003, - 80 -90 lpp. 

6. R.Freimane. Business Cycles of the Baltic countries and their main trading 
partners// “Research for Rural Development”, pp. 170-180, 2005. 

7. R.Freimane. Real Exchange Rate and Competitiveness in Latvia, LUA, 
International Scientific Conference Proceedings, Research for Rural 
Development, 2006, p. 175 – 181 

8. R.Freimane. Latvia on the way to the EMU: nominal and real convergence, 
Information Society and Modern Business, Ventspils, 2007, p. 16-27. 

 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 5 
Konferenču tēzes     3 
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Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Ekonometrijas teorija; 
Ekonometrijas modeļi finansēs;  
Ekonometrisko metožu pielietojums monetārās politikas efektu analīzē. 
 
Akadēmiskie kursi: 

 Biznesa matemātika  A daļa  4 KP 
 Biznesa statistika    A daļa   4 KP  
 Finanšu ekonometrija   A daļa  4 KP  
 Laika rindu ekonometrija B daļa   4 KP 
 Daudzdimensiju analīze B daļa   4 KP 
 Nauda un bankas  B daļa   2 KP 
 Ekonometrija   A daļa   4 KP  
 Matemātika ekonomistiem A daļa   4 KP 

 
Stažēšanās, kvalifikācijas paaugstināšana 
Stažēšanās Oslo Universitātē, 2004.g. augusts - decembris 
 
 
 
 

__________________________ 
/R. Freimane/ 

 
2009. gada 30. novembris 
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Dr.hab. ped., Dr.ekon., prof. Rasmas Garlejas 
dzīves un darba gājums 

( curriculum vitae ) 
 

Dzimšanas gads:  1936 
 
Izglītība:   1963.-1968.  Studijas Maskavas tautsaimniecības institūta  
      Ekonomikas fakultātē 
        1970.-1973.  LLA aspirantūrā, Ekonomikas ZPI 
    1980.-1986. Studijas doktorantūrā Sanktpēterburgas 
Universitātē 
     Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1979.   Latvijas Universitātes docente 
1991.  Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds 
1992.  Dr.hab.ped. zinātniskais grāds 
1993.   Ekonomikas doktora zinātniskais grāds 
1996.   LU profesora diploms 
1997.   Valsts profesora diploms 
2002.   Emeritētā LU profesora diploms 

 
Nodarbošanās:   

1968.-1972. zinātniskā līdzstrādniece Latvijas Zemkopības un 
ekonomikas ZPI un aspirante 

   1975.-1978. lektore LVU Finansu un tirdzniecības fakultātes  
     Tirdzniecības ekonomikas un pakalpojumu 
katedrā 
   1979.-1992. docente LVU Finansu un tirdzniecības fakultātes 
     Komerczinību katedrā 
   1992.-1995. prodekāne LU Ekonomikas fakultātē 
   1995.-1998. profesore, LU Ekonomikas fakultātē, 
Pakalpojumu 

uzņēmējdarbības un tirgvedības katedras 
vadītāja 

1998.-2004. profesore LU Ekonomikas un vadības fakultātes 
  Tirgvedības un kvalitātes vadības institūtā 
2004.-2007. asoc.profesore LU Ekonomikas un vadības 
fakultātes 
  Tirgvedības un kvalitātes vadības institūtā 
2008. asoc.profesore LU Ekonomikas un vadības 

fakultātes 
Tirgzinību katedrā 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. R.Garleja, M.Vidnere. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā: 

lekciju kurss. – 1 daļa,– R.: Raka, 2000, 264. lpp. 
2. R. Garleja. Psiholoģiskās domāšanas attīstība. – R.: LU, 2000, 65. – 85. lpp. 
3. Attieksme pret organizācijas psiholoģiju studentu vērtējumā. // Baltijas reģiona 

valstu integrācijas problēmas ceļā uz ES. – Rēzekne, 2000, 227. – 230. lpp. 
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4. R.Garleja, M.Vidnere. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā: 
shēmas – 2 daļa – R.: Raka, 2001, 131. lpp. 

5. R.Garleja, M.Vidnere. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā: testi 
– 3 daļa– R.: Raka, 2001, 315. lpp. 

6. R.Garleja, M.Vidnere. Sociālā uzvedība patērētāja izvēles vadīšanā: mācību 
grāmata. – R.: Raka, 2001, 179. lpp. 

7. R.Garleja. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. - I d. - R.: RaKa, 
2000, 264. lpp. 

8. R.Garleja, I.Spīča. Starptautiskās tirdzniecības un finansu mijattiecības LR - LU 
Finansu institūta Zinātniskie raksti. Nr. 627 – R.: 2000, 47. – 55.lpp. 

9. R.Garleja, E.Skvorcova. Psychological changes in the Economy, Their Reflection 
in the Context of Education.– Kauņa: Organizāciju vadība, 2001, 7.lpp. 

10. R.Garleja, I.Ķērpe. Innovative changes in the Social Demand of Lifelong 
Education”. – Brno, 2002, 5.lpp. 

11. R.Garleja, E.Skvorcova. Organizācijas psiholoģijas aspekti un iespējas 
tautsaimniecībā. // Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas, 2002. - IV. 
647.sējums. 

12. R.Garleja, E.Skvorcova. Informācijas vara patērētāju uzvedībā.– Kauņa: 
Organizāciju vadība, 2002, 7.lpp. 

13. R.Garleja, E.Skvorcova. Globalizācijas tendences Latvijas sabiedrības attīstībā // 
Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā”. - Rēzekne, 
2002,7.lpp. 

14. R.Garleja, E.Skvorcova. The field of Economic psychology // Marketing methods. 
– Viļņa, 2002, 6.lpp. 

Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos       163 
Konferenču tēzes        40 
Monogrāfijas           7 

Zinātniski pētnieciskā darbība:  
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens: 
atbilstoši zinātniskai kvalifikācijai pedagoģijā un sociālā ekonomikā. Pētniecības 
problēmas: Augstākās izglītības humanitarizācija, profesionalizācija, satura 
integrācija. 
Akadēmiskie kursi: 

1. Sociālā psiholoģija   A daļa    4 KP 
2. Patērētāju uzvedība   A daļa    4  KP    
3. Psiholoģija ekonomikā   B daļa    4  KP  
4. Sociālā uzvedība un profesionālā 

kompetence   B daļa    2  KP  
5. Personības socializācija   B daļa    2  KP  
6. Psiholoģijas pamati   C daļa    2  KP  

Papildus ziņas par profesionālo darbību:   
Kopš 1990.g. LZA ZP 12.ekspertkomisijas eksperte.  
Kopš 2001.g. LZA Augstākās atestācijas komisijas eksperte; Pedagoģijas promocijas 
padomes priekšsēdētāja, tagad vietniece. Ekonomikas zinātnes promocijas padomes 
eksperte; Tirgzinību katedras profesoru grupas vadītāja. 
VACR zinātniskā projekta dalībniece kopš 2001.g. 
 
 
2009.gada 4.decembrī 



154 

 

Docentes Ainas Joppes 
dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads:   1959 
  
Dzīves vietas adrese,  
tālrunis, e-pasts: Acone1-60, Salaspils lauku teritorija, LV-2119  
 mob.: 29172629 
 e-pasts:  veiksmea@inbox.lvl  
 
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  doktorantūra, virziens –

finanses un kredīts 
                                             
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskais grāds: 
2008.  Latvijas Universitātes EVF doktora grāds sociālajās 

zinībās  
2009 LU Docenta akadēmiskais nosaukums  
 
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, asistente 
Kopš 2004. Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, 

Finanšu institūts, docente 
2007.  Juridiskās palīdzības administrācija, IA nodaļas vadītāja 

Zinātniskās publikācijas: 
1.  Иоппе А. Правовое регулирование налоговых отношений. Academia de 

Studii economice din Moldova, Conferinta internatinala: Probleme 
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contabilitatii si auditului in conditiile globalizarii.  Chisinau, 2005. 166.- 170 
стр. 
 

2. Joppe A. Nodokļu maksātāju atbildība par nodokļu disciplīnas neievērošanu. 
Latvijas Universitātes raksti. Ekonomika un vadības zinātne, 696.sējums, Rīga: 
Latvijas Universitāte, 2006. 122.-130.lpp. 
 

3. Joppe A. Nodokļu administrēšanā pielietojamās metodes. Rēzeknes augstskolas 
Ekonomikas fakultātes Latgales tautsaimniecības pētījumu institūts. 
Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums: Tautsaimniecības 
attīstības problēmas un risinājumi, Rēzekne, 2008. 183.-195.lpp.  
 

4.  Joppe A. Nodokļu administrētāja darba specifika un motivēšanas iespējas 
Latvijā, LatvijasUniversitātes raksti. Ekonomika, Rīga: Latvijas Universitāte, 
2008.  
 

5. Joppe A. Nodokļu administrēšanas problēmas un iespējamie risinājumi. 
Tautsaimniecības attīstības institūts. Rakstu krājums Nr.6 : Tautsaimniecības 
attīstības problēmas Latvijā, Rīga, 2008.139-148lpp. 

 

Raksti zinātniskos žurnālos un  rakstu krājumos                                   9 
Piedalīšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs       8  

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1. 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 

2. Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas izglītības centrs, 16 stundu 
kompetenču pilnveidošanas kurss Valsts un pašvaldību gada pārskatu aktuālās 
problēmas. 2008.gada 3.marts. 

 
Akadēmiskie kursi: 
 

1. Publiskās finanses   Adaļa   4 kredītpunkti 
2. Kvalitātes vadība   Adaļa   2 kredītpunkti 
3. Valsts un pašvaldību budžeti  Adaļa   4 kredītpunkti  

 
 
 
 
2009.g. 15.decembrī      /A.Joppe/ 
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M.EKON., VALENTĪNA KONDZIORHA  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1975. 
  
Izglītība:    

2001.- līdz šai dienai Latvijas Universitātes Ekonomikas un 
vadības fakultāte, ekonometrijas specialitāte 
(doktorantūra)                                               

1996.-2000.g.  Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības 
fakultāte, ekonometrijas specialitāte (maģistratūra) 

1995.-1996.g. Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāte, 
banku ekonomistu profesionālās apmācības programma 

1992.-1996.g.  Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāte, 
specialitāte “Finanses un kredīts” (bakalaura studijas) 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   2000.  Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā 
   1996.  Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā 
Nodarbošanās: 
    

2008.g.jūnijs – līdz šai dienai Danske Bank A/S filiāle Latvijā 
Kredītu pārvaldes direktore  

2007.g.aprīlis – 2008.g. jūnijs a/s „Sampo banka” Kredītu 
departamenta vadītāja 

1998.g.maijs  - 2007.g.aprīlis a/s “Latvijas Krājbanka” 
Ekonomikas pārvaldes vadītāja 

1997.g.nov. - 1998.g.maijs a/s “Latvijas Krājbanka” 
Vērtspapīru pārvaldes vērtspapīru tirgus finanšu 
analītiķe 

1996.g.dec. - 1997.g. nov. a/s “Latvijas Krājbanka” Vērtspapīru 
pārvaldes Brokeru daļas vecākā speciāliste 

1996.g.febr. - 1996.g.dec.  a/s “Latvijas Krājbanka” klientu 
apkalpošanas centra vadītāja 

1995.g.febr.- 1996.g.febr. a/s “Latvijas Krājbanka” klientu 
apkalpošanas speciāliste 

 
           
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Kondziorha V. Transfertu cenu pielietošana komercbanku filiāļu darbības 
rentabilitātes novērtēšanā. LU Zin.rakstu krāj. 677. sējums. –R.: LU, 2004., 
194-203. lpp. 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Value based management, activity based costing/ budgeting/ management, 
balanced scorecard, IT ieguldījumu efektivitātes novērtēšana, lēmumu 
pieņemšana nenoteiktības apstākļos, atvasināto finanšu instrumentu uzskaite  

 
Akadēmiskie kursi: 
             Banku vadība  (2002-2005) 
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    Banku grāmatvedība  (2005 – 2009) A daļa Grāmatvedība, analīze un audits 
 
Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

2004.gads  “Darba izpildes vērtēšana”, Rīgas Ekonomikas augstskola 
2004.gads  “Sinerģija, kas veicina konkurētspēju: organizācija un 

personāls”, Rīgas Ekonomikas augstskola 
2005.gads  “Vadības attīstības programma”, Spring Valley 
2009.gads  „Komercbanku kredīta riska pārvaldīšana”, MKC „Vērtspapīri” 

„39.starptautiskais grāmatvedības standarts”, Latvijas 
Komercbanku asociācijas mācību centrs  

 
 
 
 
 
2010. gada 04.janvārī 

 V.Kondziorha 
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DR.EKON., DOC. EVIJA KOPEIKA  
dzīves un darba gājums(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1970. 
 Izglītība:  2003.–2007.g. Studijas doktorantūrā LLU Ekonomikas fakultātē, 
Reģionālās   
                                                ekonomikas apakšnozarē . 
                        1993.-1995.g.  Studijas maģistrantūrā LU Fizikas un matemātikas 
fakultātē. 
                       1988.-1993.g. Studijas LU Fizikas un matemātikas fakultātē. 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   2007.   Reģionālās ekonomikas apakšnozarē ekonomikas 
doktora grāds( Dr.oec.) 

2008. Latvijas Universitātes docente 
Nodarbošanās: 

2008. Docente apakšnozarē - Ekonometrija LU Ekonomikas un 
vadības fakultātes matemātiskās ekonomikas katedrā. 

2008. Docente apakšnozarē - Inženiermatemātika, RTU ITF,  
Inženiermatemātikas katedrā.  

2000.-2008.  Ekonometrijas lektore LU Ekonomikas un vadības 
fakultātes matemātiskās ekonomikas katedrā. 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 

5. Monogrāfija: L.Frolova, I.Krūmiņa, P.Rivža, E. Kopeika, I.Arhipova u.c. 
Monogrāfija:Darba tirgus pieprasījuma ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas 
izpēte un pilnveidošanas iespēju analīze. -LR LM: Rīga, 2007, XII + 176 lpp. 
 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 22 

1. Peteris Rivza, Evija Kopeika, Liga Ramute “Development of ICT as economy 
promoting factor in regions of Latvia”. NJF 23rd Congress 2007 Proceedings 
„Trends and Perspectives in Agriculture”, Copenhagen, June 26-29. ISSN 
1653-2015. NJF Report, Vol 3, Nr 2, 2007, pp.277 – 279. 

2. Peteris Rivza, Evija Kopeika, Liga Ramute “E-Europe index 2005” for 
Regions of Latvia. The third international scientific conference Proceedings 
„Rural 
development 2007”, Akademia, Kaunas region, Lithuania, November 8-10, 
2007. 
ISSN 1822-3230. Volume 3, book  2., 351 – 351. 

3. Evija Kopeika, Liga Ramute „Information Comunication Tecnologies in 
Important Factor for Latvia Development” for International Conference on 
Economic and Menagement Perspectives   ICEMP’2008; October 17-19.; 
Salamis Bay Conti Hotel, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus 
Via Mersin 10, Turkey. Programme and Abstacts.  pp. 32-33. 

4. Evija Kopeika, Liga Ramute  “Potentialities  of information and 
communication technologies for students competence advancement” 
Proceedings of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory 
Learning  in Digital Age  CELDA 2008  13-15 October, Freiburg, Germany. 
IADIS International Association for development of the information society. 
Pp. 402-405. 
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Konferenču tēzes     19 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Akadēmiskie kursi: 
 Matemātika ekonomistiem         A  daļa                       4 kredītp.  
 Finanšu matemātika                 A  daļa                       4 kredītp.  
 Ekonometrija                           A  daļa                       4  kredītp. 
 Pārejas ekonomika                    B  daļa                       4  kredītp. 

Biznesa matemātika                  A  daļa                       4 kredītp. 
 
 
 
2009. gada 01.decembrī 

 Mācībspēka paraksts 

1) 2006.– 2007. gads  Pētnieks-modelētājs projektā: ES  
STRUKTŪRFONDU NACIONĀLĀS PROGRAMMAS „DARBA TIRGUS 
PĒTĪJUMI „DARBA TIRGUS PIEPRASĪJUMA ILGTERMIŅA 
PROGNOZĒŠANAS SISTĒMAS IZPĒTE UN PILNVEIDOŠANAS IESPĒJU 
ANALĪZE” (Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1/0001/0003); 
2)2006. gada jūlijs – 2007. gadsMetodisko materiālu autors, eksperts, 
pasniedzējs   ESF PROJEKTĀ: „LLU akadēmiskā personāla profesionālo 
kompetenču paaugstināšana datu apstrādes tehnoloģijās”( 
Nr.2006/0108/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0138/0067);  
3) 2006.– 2008. gads Metodisko materiālu un mācību programmu autors, 
matemātikas sadaļas vadītājs ESF PROJEKTĀ:  „Matemātikas un fizikas 
studiju procesa modernizācija LLU”( Nr. 
2006/0233/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0002/0067); 
4) 2005. - 2007. gads  LZP grants Promocijas darba tēmas „Informācijas un 
telekomunikāciju tehnoloģijas Latvijas reģionu attīstība” izstrādei. 
LLU Pētnieciskie projekti: 
5) Inženierzinātņu izglītības attīstības tendenču izpēte (2007.g.) 
6) Inženierizglītība  zināšanu sabiedrības apstākļos (2008.g.) 
LU Pētnieciskie projekti: 
7) Vadošais pētnieks projektā „Augstskolu loma informācijas sabiedrības 
veidošanās  procesos Latvijā”  Y2-ZP-106-070   (2008.g.) 

Latvijas Ekonometristu asociācijas biedre; 
NJF biedre. 
2009. g. oktobrī. ES Mūžizglītības programma Caurviju programmas „Mācību 
braucieni” ietvaros dalība mācību kursā: „Innovative ICT methods for learning and 
research in cultural heritage” Roma, Lazio, Italy. 
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Datorzinātņu maģistrs Juris Krasts 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1945. 
 
Izglītība: 1963. - 1968. Studijas Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūta (RCAII) 

Mehānikas fakultātē 
1969. - 1972. Aspirantūra Rīgas Civilās Aviācijas inženieru institūtā 
1993. – 1995.  Maģistratūra Rīgas Aviācijas universitātē (RAU) 

 
 
 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 1995. Datorzinātņu maģistrs 
 
 
 

Nodarbošanās: 
 1973. – 1980. RCAII Skaitļošanas tehnikas laboratorijas zinātniskā darba 

inženieris 
1980. – 1995. RCAII Skaitļošanas centra vadītāja vietnieks 
1990. – 1997. RAU Datorsistēmu un programmu apgādes katedras lektors 
1995. – 1999. RAU Skaitļošanas centra vadītājs 
1998. -  LU Ekonomikas un vadības fakultātes Ekonomikas 

informātikas katedras lektoru 
 
 
 
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (laika periods 2-6 gadi): 
1.  Daina Šķiltere, Juris Krasts.Quality Improvement Methods For Statistical Forecasts.  

Scientific Inquiry, A Journal of the IIGSS, Editor: Yi Lin, ISSN 1552-1222, Volume 8, 
Number 2, December 31, 2007 

2.  D.Šķiltere, J.Krasts. Statistiskajā prognozēšanā izmantojamās informācijas kvalitātes 
uzlabošanas problēmas, to risinājumu paņēmieni. Zinātnisko rakstu krājums „Statistikas un 
pārvaldes problēmas – 3”, Latvijas Statistikas institūts, 2004, 15.lpp. 

3.  D.Šķiltere, J.Krasts. Autoregresijas modeļu izmantošanas iespējas prognozēšanā. Latvijas 
Universitāte, 2003, Latvijas Universitātes raksti. Vadības zinātne. 660.sējums., 106.- 112. 
lpp. 

4.  Nechval, K.N., Nechval, N.A., Vasermanis, E.K. , Krasts, J.J. (2004). “Inspection policies in 
aircraft service”. In: Proceedings of the 8th World Multiconference on Systemics, 
Cybernetics and Informatics (SCI 2004), Orlando, Florida, USA, July 18-21, 2004. 

5.  D.Šķiltere, J.Krasts Metodiskie norādījumi laboratorijas darbu izpildei kursā ”Pieprasījuma 
prognozēšana”. LU Ekonomikas un vadības fakultāte. Rīga, 2005, 101.lpp. 

6.  D.Škiltere, E.Vasermanis, J.Krasts, Prognozēšanas metodes. 2., papild. izd. - R.: LU, 
Izglītības soļi, 2004. 

 
 
 
 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 23  
Konferenču tēzes 6  
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Zinātniski pētnieciskā darbība (laika periods 2-6 gadi): 
2002. Projektēšanas pakalpojumu potenciāls Latvijā 
2002. – 2005. Jauni optimalitātes kritēriji un duālās vadības algoritmi datorizētās lēmumu 

pieņemšanas sistēmās 
2006. – 2008. Efektīva optimizācija sarežģītās stohastiskās apkalpojošās sistēmās izmantojot 

statistisko secinājumu ekvivalences principu 
2007. – 2008. Datoru matemātisko sistēmu ieviešana mācību procesā augstskolā 
 

 
Dalība projektos (laika periods 2-6 gadi): 

1. Projekta 2006/0254/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0093/0063,  LU ESS 2006/51, 
„Datoru matemātisko sistēmu ieviešana mācību procesā augstskolā” dalībnieks, 01.02. 2007 .  
līdz  31.05.2008. 

2. LZP Projekta Nr. 06.1936 „Efektīva optimizācija sarežģītās stohastiskās apkalpojošās 
sistēmās izmantojot statistisko secinājumu ekvivalences principu” dalībnieks 2006. – 
2008.g.  

4. LZP projekts Nr. 09.1014 (Datorzinātnēs): “Informātikas instrumentu īpašais 
nozīmīgums un funkcijas Latvijas tālākai izaugsmei”; 2009. – 2012.g., projekta 
izpildītājs. 

 
Akadēmiskie kursi: 

Ekonomikas informātika I A  daļa 4 kredītp. 
Ekonomikas informātika II A  daļa 4 kredītp. 
Ekonomikas informātika III A  daļa 2 kredītp. 
Programmēšanas pamati A  daļa 4 kredītp. 
Biroja programmatūra A  daļa 4 kredītp. 
Biznesa datu analīzes tehnoloģijas A  daļa 4 kredītp. 
E-komercijas datoru tehnoloģijas C  daļa 4 kredītp. 
Pieprasījuma prognozēšana. B  daļa 4 kredītp. 

 
Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    
 
No 2002. gada ievēlēts EVF Domē. 
E-kursu izstrādes un to izmantošanas koordinators Ekonomikas un vadības fakultātē 
no 2000.gada. 
Sekmīgi pabeigti kvalifikācijas celšanas kursi. 

 „Biznesa datu atlases un analīzes sistēma (Business Intelligence) Business 
Objects”, Informācijas tehnoloģiju kompānijas DataPro Grupa uzņēmums SIA 
DataEksperts, 40 akad. stundas 5.jūlijs – 8.jūlijs 2005.gads.  

 „OLAP Plānošana un ieviešana, izmantojot Microsoft SQL Server 2000”, 
Baltijas Datoru Akadēmija, 40 akad. stundas, 2004.gada jūlijs. 

 „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide izglītības darba vadībā”, 
Latvijas Universitāte, 14. janvāris – 6. jūnijs 2004. gads. 

 „E-kursu izstrāde WebCT vidē”, Latvijas Universitāte, 16.akad. stundas 2003. 
gads. 

 
2009. gada 1.decembris  

 Juris Krasts 
DR.EKON.,ASOC.PROF. INTA KRŪMIŅA 

 DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
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(Curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1949. 
  
Izglītība:   1965.-1970.  Studijas LU Ekonomikas fakultātē 
   1980.-1983.  Aspirantūra LE Ekonomikas fakultātes  

Statistikas un demogrāfijas katedrā 
 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  
1985 Ekonomikas zinātņu kandidāts 
1989 Statistikas un demogrāfijas katedras docente 
1992 Ekonomikas doktors (nostrifikācija) 
1993 Docente  
1999 Asociētā profesore 
 

 
Nodarbošanās:    

1971.-1976. Latvijas Valsts plāna komitejas ZPI, jaunākā 

(vecākā) zinātniskā līdzstrādniece 

1976.-1981. Patērētāju pieprasījuma pētīšanas ZPI, vecākā 
zinātniskā līdzstrādniece 

1981.-1984. LU aspirantūra, aspirante 
1984.-1987. LU Demogrāfisko pētījumu centrs, vecākā 

zinātniskā līdzstrādniece 
1987.-1989. LU ekon. fak., statistikas un demogrāfijas 

katedra, vecākā pasniedzēja 
1989.-1999. LU ekon. fak., statistikas un demogrāfijas 

katedra, docente 
1999.            LU ekon. fak., statistikas un demogrāfijas 

katedra, asociētā profesore 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
Zinātniskās publikācijas: 
 

1. Working life expectancy in Latvia. In: International conference “Research in 
Statistics – Basis of Social sciences and Education”. Riga, Latvija 2.- 
4.October. Riga, 2003. Iedzīvotāju novecošanās diferenciācija un aktīva mūža 
ilguma pagarināšana. // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie 
pētījumu virzieni 2002. gadā. – Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 
ekspertu komisija, 2003.182.-186.lpp. Līdzautori: P.Zvidriņš, A.Bērziņš, 
S.Kristapsone, E.Ulnicāns, E.Vītoliņš, M.Bergmanis. 

2. Iedzīvotāju novecošanās diferenciācija un aktīva mūža ilguma pagarināšana. // 
LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes. Galvenie pētījumu virzieni 2003 
gadā. – Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 
2004.. Līdzautori: P.Zvidriņš, J.Krūmiņš, A.Bērziņš, E.Vītoliņš, A.Jankovska. 
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3. Darbaspēka paaudžu nomaiņa Latvijā. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. 
Zinātniski pētnieciskie raksti. Stratēģiskās analīzes komisija. 4 (15) 2007. 
104.-117.lpp. 

4. Statistisko metožu lietošana kvalitātes vadīšanā un nodrošināšanā. Mācību 
līdzeklis. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. Līdzautors J.Krūmiņš, 41 lpp. 

5. LZP projekts „Iedzīvotāju novecošanās sociāli demogrāfisko likumsakarību 

izpēte, novecošanās sociālās sekas un to kompensācijas mehānismi” (Nr. 

913).( 2007.- 2009.g.). 

Zinātnisko publikāciju kopējais skaits   - 30 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

 

2002.-2005. Iedzīvotāj novecošanās diferenciācija un aktīva mūža pagarināšana 
(LZP projekts) 
2005.-2007. Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības 

sektoros (ESF līdzfinansēts Labklājības ministrijas projekts). 
2007.-2009. Iedzīvotāju novecošanās sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte, 

novecošanās sociālās sekas un to kompensācijas mehānismi (LZP 
projekts) 

 
Akadēmiskie kursi: 

 Statistika ekonomistiem I         A  daļa                       4 kredītp.  
 Statistika ekonomistiem II       A  daļa                       4 kredītp.  
 Statistika I     A   daļa  2 kredītp. 
 Statistika II     A  daļa                       2  kredītp. 
 Statistika II     A daļa   4 kredītp. 
 Statistika    A daļa   4 kredītp.  
 Datu apstrādes līdzekļi ar SPSS. 8 akadēmiskās stundas kursa „Jaunākās 

informācijas tehnoloģijas“ ietvaros. 
 
Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:  
 
Bakalaura gala pārbaudījumu komisijas sekretāre EVF Statistikas un demogrāfijas 
katedrā. 
Bakalaura gala pārbaudījumu komisijas loceklis EVF Starptautisko ekonomisko 
attiecību katedrā 
Bakalaura un maģistra pārbaudījumu komisijas loceklis EVF Matemātiskās 
ekonomikas katedrā. 
2004.gada septembrī kā vieslektore nolasīju 10 lekcijas Beļģijā Louvainas 
Demogrāfijas institūtā maģistrantu un doktorantu demogrāfijas studiju programmā 
   
 
2010. gada 21.janvārī      Inta Krūmiņa 
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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.  LU FINANSU KATEDRA, DOCENTE 
NOZĪMĪGĀKĀS ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS UN MĀCĪBU LITERATŪRA: 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Kudinska M. Komercbanku riski un to atbilstība pašu kapitālam. Monogrāfija. 
ISBN 9984-665-21-6, Rīga: Datorzinību centrs, 2005, 296. lpp. 

8. 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.  
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9. 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. 

10. The Methodology of Managing Bank Credit Portfolio.// The Next Decade 
Challenges For Business, Proceedings, ISBN 9984-705-20-X, Rīga, 2006, 452.-
459.p. 

11. 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. 

12. Kudinska M. Kreditēšana. Mācību grāmata, ISBN 9984-9794-3-1, Rīga: Latvijas 
komercbanku asociācija, 126. lpp.2008. 

13. Kudinska M., Konovalova N., Rozgina L., Zelgalve E. Problems of Unbalanced 
Liquidity in Latvian Commercial Banks and Possible Solutions. // Journal of 
Business Management, 2008, No1 Sustainable Business Development under 
scenarios of possible ecoomic slowdown, Proceedings, ISBN 978-9955-12-238-8, 
Riga, Latvia, 102.-118.pp. 

14. Kudinska M. Asset and Liability Manegement in Commercial Bank: Problems 
and Solutions. //Finance and Accounting. Theory and Practice, Development and 
Trends, , ISBN 978-9984-45-106-0, Riga, Latvia, 2009, 274.-285. Pp 

15. Kudinska M., Kondratovs K. Global Economy Fluctuation Impact on Financial 
Markets of the Baltic States - pieņemts publicēšanai 2009. gada augustā 

16. Kudinska M., Bokāns J., Genriha I. Development of Default models under limited 
data access conditions – pieņemts publicēšanai 2009. gada septembrī 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA: 
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS VIRZIENS – KOMERCBANKAS FINANŠU 
VADĪBAS PROBLĒMAS 
AKADĒMISKIE KURSI: 
1. Komercbanku operācijas (Ekonomikas bakalaura studiju programma, 4 kp.); 
2. Komercbanku operācijas (studiju programma Finanšu menedžments, 4 kp.); 
3. Banku darbība (studiju programma “Apdrošināšana un finanses”, 4 kp.); 
4. Banku vadība (maģistra studiju programma “Finanšu ekonomika”, 3 kp); 
5. Banku risku analīze (maģistra studiju programma “Finanses un kredīts”, 4 kp.) 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
6. Dalība 27 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs; 
7. Dalība 26 profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas semināros; 
8. 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). 

9. Profesionālā stažēšanās Midlend bankā (Londona), faktoringa kompānijā Griffin 
Factors (Londona), Latvijas Krājbankā (Rīga) un Commerzbank AG in Koln 
(Vācija). 

10. Kopš 1997. gada – konsultants Latvijas Komercbanku asociācijā. 
11. Kopš 2005. gada – LU Ekonomikas un Vadībzinātnes Profesoru Padomes 

sekretāre 
 
    
2009. GADA 8. NOVEMBRĪ 
MARINA KUDINSKA 
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Dr. philol. JEVGENIJAS KUTASINAS 
         Dzīves un darba gājums 
                   (Curriculum vitae) 
 
 
Dzimšanas gads: 16.05.1954, Rīgā 
Izglītība:  1972 -1974  Latvijas Valsts Universitāte, 
      Svešvalodu fakultāte, studente 
   1974 -1978  Leipcigas Universitāte, 
      ģermāņu valodu fakultāte, studente 
   1981 -1984  Maskavas Universitāte, 
      Filoloģijas fakultāte, aspirante 
Akadēmiskie nosaukumi  
un zinātniskie grādi:   
   1985   Filoloģijas zinātņu kandidāte 
   1991   Svešvalodu katedras docente 
   1992   Filoloģijas zinātņu doktore 
Nodarbošanās: 1978 - 1981  Latvijas Valsts Universitātes 
      Svešvalodu katedras pasniedzēja  
   1984 - 1987  Latvijas Valsts Universitātes 
      Svešvalodu katedras pasniedzēja 
   1987 - 1988   Latvijas Valsts Universitātes 
      Svešvalodu katedras vecākā pasniedzēja 
   1988 - 1992  Latvijas Valsts Universitātes 
      Svešvalodu katedras docente 
  Kopš     1992   Latvijas Universitātes Valodu Centra 
      docente 
Pētniecības galvenie virzieni: 

1. Lasīšanas iemaņu veidošana ierobežota vārdu krājuma apstākļos. 
2. Gramatisko konstrukciju transformācija, kā viens no pamatelementiem 

tulkošanas iemaņu attīstīšanā. 
3. Informācijas tehnoloģiju izmantošana vācu valodas apguvē. 
 

Zinātniskā darbība un publikācijas: 
1. Tulkojums - Donate Pānke: Antropoloģija reliģijas zinātnes aspektā: 

feministiskais skatījums.//  Mūsdienu feministisko teoriju antoloģija. Rīga: 
Jumava , 2001.g. 

2. Problems of Syntactikal Structures Anderstanding and Translations in Teaching 
Reading  Professional  Textes in German// krājumā “Open Learning and Distance 
Education”, Rīga – ISMA, 2006. g. 

3. Use of Information Tecnologies in Language Study// krājumā “Open Learning and 
Distance Education”, Rīga – ISMA, 2007. g.). 

4. Transformation  syntaktischer Strukturen als Ansatz  eines translatologischen 
Verfahrens.// Innovation und Tradition in Contemporary Language Studies, 
Vilnius, 2005. g. 

 
Piedalīšanās konferencēs: 
   
1. Gramatisko konstrukciju transformācija, kā viens no pamatelementiem 

tulkošanas iemaņu attīstīšanā.” / LU 60. zinātniskā konferencē Rīgā, 2003.g 
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2.  Problems of Syntactikal Structures Anderstanding and Translations in 
Teaching Reading  Professional  Textes in German// The 4th International 
Conference“Open Learning and Distance Education”, Rīgā– ISMA, 2006. g. 

3. Informācijas tehnoloģiju izmantošana vācu valodas apguvē// The 5th 
International Conference“Open Learning and Distance Education” Rīgā – 
ISMA, 2007. g. 

4. Transformation  syntaktischer Strukturen als Ansatz  eines translatologischen 
Verfahrens.// International Conference at the University of Vilnius 2005. g. 

5. Semināra vadība Bāltijas Vācu Valodas skolotāju Asociācijas tālākizglītības 
kursā ietvaros par tēmu “E-Kurs beim Lernen der Arbeitssprache Deutsch an 
der Universität Lettlands” (20 TN punkti). Rīgā, 2006.g. 

Docētie kursi: 
1. Vācu valoda  profesionāliem  nolūkiem uzņēmējdarbības bakalaura 

programmas  studentiem - B daļa – 8 KP 
2. Vācu valoda  profesionāliem  nolūkiem ekonomikas zinātnes bakalaura 

programmas  studentiem - B daļa – 4 KP 
3. Vācu valoda  profesionāliem  nolūkiem grāmatvedības bakalaura programmas  

studentiem - B daļa – 6 KP 
4. Vācu valoda  profesionāliem  nolūkiem komunikācijas zinātnes bakalaura 

programmas  studentiem – B daļa –  4 KP 
5. Vācu valoda  profesionāliem  nolūkiem bibliotēkzinātnes un informācijas 

bakalaura programmas  studentiem – B daļa –  4 KP 
6.  Vācu valoda  profesionāliem  nolūkiem socioloģijas zinātnes bakalaura 

programmas studentiem -    B daļa –  4 KP  
7. Vācu valoda  profesionāliem  nolūkiem sociālā daba profesionālas 

programmas  studentiem – B daļa –  2 KP 
8. Vācu valoda akadēmiskiem   nolūkiem – C daļa –  4 KP 
9. Vācu valoda I kā otrā svešvaloda – C daļa –  4 KP   
10. Vācu valoda II kā otrā svešvaloda  – C daļa –  4 KP 

Sagatavotie mācību līdzekli: 
E-kurs “Vācu valoda darbam un praksei”. 1. līmenis (Valo1363) 
Jauno docētāju vadīšana un konsultēšana: 
Berlīnes Brīvas Universitātes (Freie Universität Berlin) studentu, maģistrantu un 
praktikantu vadīšana 2003.g.- 2007.g.  
Profesionālā pilnveide, kursi, semināri:  

1. Pabeigts ar sertifikātu LU paaugstināšanas kvalifikācijas kurss “Augstskolu 
mācībspēku pedagoģiskā pilnveide, inovācijas augstākās izglītības sistēmā, 
izglītības vadībā” (160 stundas), Rīgā, 2006.g. 

2. Dalība Baltijas Vācu Valodas Skolotāju Asociācijas tālāk izglītības 18-stundu 
kursā. Rīgā, 2006.g. 

 
2009.gada 27 novembrī 
 
 
Dr.philol 
Jevgenija Kutasina 
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M. ekon., lektores Līgas Leitānes 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
(CURRICULUM VITAE) 

 

DZIMŠANAS GADS: 1975 
 
IZGLĪTĪBA:   
1982. – 1993.  JUGLAS ĢIMNĀZIJA , RĪGA, VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS ATESTĀTS 
1993. – 1997. LATVIJAS UNIVERSITĀTE, EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE, 

BAKALAURA GRĀDS EKONOMIKĀ 
1996. – 1997. LATVIJAS UNIVERSITĀTE, EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE, BANKU 

EKONOMISTS 
1997. – 1999.  LATVIJAS UNIVERSITĀTE, EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE, SOCIĀLO 

ZINĀTŅU MAĢISTRA GRĀDS EKONOMIKĀ 
1999. – 2003.  LATVIJAS UNIVERSITĀTE, PABEIGTA DOKTORANTŪRA 
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI UN ZINĀTNISKIE GRĀDI: 
1999.  LATVIJAS UNIVERSITĀTE, EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE, SOCIĀLO 

ZINĀTŅU MAĢISTRA GRĀDS EKONOMIKĀ 
1999. LATVIJAS UNIVERSITĀTES EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTES FINANŠU 

INSTITŪTA LEKTORE 
NODARBOŠANĀS:  
1995. – 1996.  SIA „KL-4” MORES 4, RĪGA, GALVENĀ GRĀMATVEDE 
1996. -1997. A/S LATVIJAS UNIBANKA, RĪGA, KLIENTU INDIVIDUĀLĀS APKALPOŠANAS 

VECĀKĀ SPECIĀLISTE 
1997. – 2000. A/S LATVIJAS UNIBANKA, RĪGA, INDIVIDUĀLĀS KLIENTU APKALPOŠANAS 

VADĪTĀJA 
01.2000. - 05.2000. A/S LATVIJAS UNIBANKA, RĪGA, NORĒĶINU GRUPAS VADĪTĀJA 
2000. – 2002. LR FINANŠU MINISTRIJA, SMILŠU 1, LV-1050, FINANŠU MINISTRA PADOMNIECE 
2007-2008 SIA „PURE CHOCOLATE „ FINANŠU DIREKTORE  
2009-ŠODIEN  SIA „VENUSLAT” FINANŠU VADĪTĀJA  
2001. – ŠODIEN RĪGAS STARPTAUTISKĀ EKONOMIKAS UN BIZNESA ADMINISTRĀCIJAS 

AUGSTSKOLA, EKONOMIKAS UN FINANŠU KATEDRAS LEKTORE 
1999. - ŠODIEN LATVIJAS UNIVERSITĀTES EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTES FINANŠU 

INSTITŪTA LEKTORE 
 
 
NOZĪMĪGĀKĀS ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS UN MĀCĪBU LITERATŪRA: 

1. Leitāne L. “ Banku loma enerģētikas nozares finansēšanā.” LU zinātniskie 
raksti Nr. 627 

2. Leitāne L. “Energetic and development problems of economy in Latvia”, LU 
zinātniskie raksti Nr. 644. 

3. Leitāne L. ” The Tendencies of Latvian Energy Balance”LU Zinātnisko rakstu 
krājums. 

4. Leitāne L. “The Problem of Energetic and Development of Latvian Economy” 
Zinātnisko rakstu krājums Tartu. 

5.  Leitāne L. Žurnāls „Finansists” Peļņa par akciju” 
6.    Leitāne L. Žurnāls „Finansists” Pārskats pēc 1 SGS .  
7.    Leitāne L. Žurnāls „Finansists  18 SGS Ieņēmumi  
8.   Лейтане Л. Экономический эффект использования инновативного 

продукта – биотоплива”Kijeva, rakstu krājums  
9.  Leitāne L.” Enerģētikas un tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā” 

Ziņojumu krājums Banku augstskola 2001.gads. 
10. Leitāne L. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “ Tradicionālais un 

novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā ekonomikas attīstībā “  2002.gada  28 
februāris-2 marts Rēzeknē  referāts “Parāda vērtspapīru izmantošanas iespējas 
enerģētikas nozares finansēšanā.” 

11. Leitāne L. Latvijas Grāmata , Jumava 2004.gads Raksti „Tranzīts Latvijā „ 
„Rūpniecības attīstība „ 
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12. Leitāne L. Žurnāls „Finansists” Pamatlīdzekļu uzskaite ( 16 SGS) , 2005.gads 
Nr. 1 

13. Publikācija  Minskā , Baltkrievijā L. Leitāne «Инвестирование и 
возможности использования солнечной энергии» 

14. L. Leitāne „Enerģētikas finansēšana un mārketinga komunikāciju loma tanī.”, 
tēžu krājums. 2 pasaules latviešu zinātnieku kongress 

15. L. Leitāne “ Nodokļi, valstiski ekonomiskā attīstība un sabiedrības loma tajā” 
tēžu krājums. 2 pasaules latviešu zinātnieku kongress 

16. L. Leitāne ”Seience and Energetic business cooperation posibilities and 
Latvia” Kauna  

17. L.Leitane’Analysis of Biofuel Development Problems in Latvia” Finance and 
Accounting . Theory and Practice, Development and Trends , Riga 18-19 
september 
Mācību līdzeklis: 
1.  Ar Latvijas Izglītības Fondu piedalīšanās pašvaldības iepirkumā ar 

identifikācijas Nr. RD ARP 2002/5, LĪGUMS Nr. 77 no 28.02.2003 par mācību 
palīglīdzekļa izstrādāšanu“Kas ir kontrole” 

Piedalīšanās 16 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs : 
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA: 

1. ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS VIRZIENS – INVESTĪCIJU 
PROBLĒMAS ENERĢĒTIKĀ LATVIJĀ, DARBS PIE DISERTĀCIJAS. 

2. LAUKSAIMNIECĪBAS UN LAUKU ATBALSTA POLITIKA LATVIJĀ UN 
CITĀS ES DALĪBVALSTĪS: POTENCIĀLS RAŽOŠANAS ATTĪSTĪBAI UN 
KONKURĒTSPĒJAS PAAUGSTINĀŠANAI. PASŪTĪTĀJS LATVIJAS 
REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS LAUKU ATBALSTA 
DIENESTS( 2006) 

3. LR VIDES MINISTRIJAS PROJEKTS “BIODEGVIELAS IZMANTOŠANA 
UN VIDES PRASĪBU INTEGRĒŠANA REĢIONĀLAJOS 
BIOCENTROS”(2006) 

4. INTEREG PROJEKTS (2006-2007 GADS) SUSTAINABLE 
REINTEGRATION OF POST - SOVIET MILITARY RESIDENTAL AREAS 
AS A CHALLENGE AND OPPORTUNITY FOR REGIONAL 
DEVELOPMENT / REMIDO 

5. ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS VIRZIENS – LATVIJAS 
NODOKĻU POLITIKAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI. 

AKADĒMISKIE KURSI: 
Nodokļu sistēma, profesionālo studiju programma Finanšu sektora vadība, B daļa, 4 
krp. 
Nodokļi, profesionālo studiju programma Finanšu menedžments, B daļa, 4 krp. 
Audits un revīzija, profesionālo studiju programmas Finanšu sektora vadība un 
Finanšu menedžments, B daļa, 4 krp. 
 Nodokļu sistēma un administrēšana , Profesionālās maģistrantūras programma, 
Finanšu ekonomika  A daļa 4 krp.  
 
2009. GADA 8. NOVEMBRĪ   
LĪGA LEITĀNE 
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Mag.iur. Aigas MIERIŅAS 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
(CURRICULUM VITAE) 

DZIMŠANAS DATI: 1972. GADA 03. DECEMBRIS 
 
Izglītība :  
1998.-2004. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu 2. līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programma – jurista kvalifikācija  
2005.-2007.  Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko tiesību 

un diplomātijas katedra, Starptautiskās attiecības (tiesības) maģistra studiju 
programma – sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē  

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI UN ZINĀTNISKIE GRĀDI: 
2007.   piešķirts maģistra grāds tiesību zinātnē. 
Nodarbošanās:  

2003.-2007. AS DnB NORD Banka, Juridiskās pārvaldes juriskonsulte 
Kopš 2007. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko tiesību 

un diplomātijas katedras – lektore   
Kopš 2008.        Biznesa augstskola „Turība” – stundu pasniedzēja 
 
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA: 
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS VIRZIENS – KREDITORA 
TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU UN KOMERCDARĪJUMU 
PROBLĒMAS LATVIJĀ UN PASAULĒ. 
Akadēmiskie kursi: 
I. „Saimnieciskās tiesības” (4 krp., A daļa) šādām studiju programmām (LU Ekonomikas un 
vadības fakultāte): 

- Vadības zinības, bakalaura studiju programma; 
- Finanšu sektora vadība, 2. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju 

programma; 
- Finanšu menedžments, 2. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma; 
- Grāmatvedība, analīze, audits, 2. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju 

programma. 
II. „Saimnieciskās tiesības e-komercijai” (4 krp., A daļa) šādām studiju programmām (LU 
Ekonomikas un vadības fakultāte): 

- E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, 2. līmeņa profesionālā augstākās izglītības 
studiju programma. 

III. „Informācijas un komunikācijas tiesības” (2 krp., B daļa) šādām studiju programmām 
(LU Ekonomikas un vadības fakultāte): 

- E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, 2. līmeņa profesionālā augstākās izglītības 
studiju programma. 

IV. „Starptautiskās privāttiesības” (4 krp., A daļa) šādām studiju programmām: 
- Vadības zinības, maģistra studiju programma (LU Ekonomikas un vadības fakultāte). 

V. „Starptautisko privāto tiesību attīstība” (3 krp.) šādām studiju programmām: 
- Tiesību zinātnes, profesionālā maģistra studiju programma (Biznesa augstskola 

„Turība”). 
VI. „Starptautiskās tirdzniecības tiesības” (2 krp., B daļa) šādām studiju programmām: 

- Tiesību zinātnes, 2. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma 
(Biznesa augstskola „Turība”). 

 
 
Rīga, 2009. gada 30. novembris  Aiga Mieriņa 
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Bizn. vad. maģ., lektors Kārlis Praudiņš 
dzīves un darba gājums 

 (curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads: 1951. 

  

Izglītība:   1969.-1974.  Studijas LU Ekonomikas fakultātē 

1993.-1994.  maģistratūra LU Vadības un Ekonomiskās 
informātikas fakultātē  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

   1994.   Biznesa vadības maģistrs 

Nodarbošanās: 

   1977.-1979.  asistents LVU Ekonomikas fakultātes  
Ekonomiskās informācijas mehanizētās 
apstrādes katedrā (EIMAO) 

   1979.-1981.  pasniedzējs LVU Ekonomikas fakultātes  
EIMAO katedrā 

   1981.-1987.  vecākais pasniedzējs LVU Ekonomikas 
fakultātes 

EIMAO  katedrā 
1987.-1992.  vecākais pasniedzējs LVU Vadības un 

ekonomiskās informātikas fakultātes EIMAO 
katedrā  

1992.-1997.  lektors  LU Vadības un ekonomiskās 
informātikas fakultātes Ekonomikas 
informātikas katedrā 

   1997.–  lektors LU Ekonomikas un vadības fakultātes  
Ekonomikas informātikas katedrā  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 
1. Praudiņš K., Multivides prezentāciju veidošana ar MS Producer for Powerpoint, 

Office Manager N#56, janvāris/februāris 2010. g., 60. ‐ 62.lpp. 
2. Dr.oec.,doc. U.Rozevskis,...,Mg.oec.,K.Praudiņš., Studentu un pasniedzēju darbu 

automatizētā uzskaites sistēma elektroniskā formā., Ekonomikas un vadības zinību 
attīstības problēmas: LU Zinātniskie raksti, Rīga: Latvijas Universitāte, 2000. 

3. Praudiņš K., Laboratorijas darbu metodiskais materiāls “Ekonomikas informātikas III” 
studijām., Latvijas Universitātes 4.akadēmiskās konferences tēzes, Rīga: LU,1998., ‐ 
66.lpp. 

Nozīmīgākā mācību literatūra: 

1. http://www.ev.lu.lv/karlis/Apvienota_informatika_I/ 
2. http://www.ev.lu.lv/karlis/Apvienota_informatika_II/ 
3. http://www.ev.lu.lv/karlis/Datu_bazu_projektesana/ 
4. http://www.ev.lu.lv/karlis/Ekonomikas_informatika2_MsAccess/ 
5. http://www.ev.lu.lv/karlis/Animacija_multivide_internetaa/ 
 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 9 
Konferenču tēzes     7 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
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2004. – 2007.- Sarežģītu ekrānformu projektēšana un realizācija datu bāzes 

2008. -  Multivides tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību procesā 

  

 

 

Akadēmiskie kursi: 

Ekonomikas informātika I A  daļa 4 kredītp. 
Uzņēmējdarbības informātika A daļa 4 kredītp. 
Ekonomikas informātika II (gram.prof.) C  daļa 2 kredītp. 
Ekonomikas informātika II (akad. 
progr.) 

A  daļa 4 kredītp. 

Ekonomikas informātika III B daļa 4 kredītp. 
Datu bāzu projektēšana B  daļa 4 kredītp. 
Multivides tehnoloģija B  daļa 2 kredītp. 
Animācija un multimedija Internetā B  daļa 4.kredītp. 

 

Papildus  ziņas  par  profesionālo un pedagoģisko kvalifikāciju:    

2006.g. „Mācību procesa didaktika”, Com Training Center, Rīga 
2004.g. Noklausīts kurss tālākizglītības programmā Latvijas Universitātē: 
„Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide. Inovācijas augstākās izglītības 
sistēmā, augstskolu didaktikā un izglītības darba vadībā.” 
1999.g.  – Microsoft autorizētais Tehniskās izglītības centrs (Softronik, Rīga), 
                 Microsoft NT  4.0 administrēšana 
1995.g.  –Orhusas universitātes Ekonomikas fakultāte (Dānija), 
                datorapmācības tehnoloģija 
1993.g.  -ORT informācijas tehnoloģijas nodaļa (Anglija, Londona), 
                sertifikāts multimediju tehnoloģijā 
 1993.g.  -PTH koledža (Holande, Eindhovena),  
                sertifikāts sistēmu projektēšanā  

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

1997. – 2001. sistēmas administrators, Tallin Pank Leasing Latvia 
 2000. – 2007 Projektu vadīšanas un komercizglītības centrs:  konsultants,  
              sistēmas administrators 
 
 

K.Praudiņš 
 
2010. gada 24.februārī 
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DR.EKON., DOC. INNA ROMĀNOVA 
DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 
 

Dzimšanas gads: 1977. 
 
Izglītība:  1995.–1999. Latvijas Universitāte, EVF 

  bakalaura studijas 
1997.–1999. Banku Augstskola 
  banku speciālista kvalifikācija 

 2001.–2003. Latvijas Universitāte, EVF 
  maģistratūras studijas 

   2003.–2006. LATVIJAS UNIVERSITĀTE, EVF 
  DOKTORANTŪRAS STUDIJAS 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 1999.:  Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē 
 2003.:  Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā 
 2008.:  Ekonomikas doktora zinātniskais grāds 
 2009.:  Latvijas Universitātes docente 

NODARBOŠANĀS: 

 1999.-2001. Sparkasse (Vācija) 
Banku profesionālā apmācība/prakse 
iegūta banku darbinieka kvalifikācija (Bankkauffrau) 

 2002.-2003. A/s “Aizkraukles Banka” 
Juridisko personu apkalpošanas nodaļas menedžera asistente 

 2003.-2005. A/s “Aizkraukles Banka” 
Juridisko personu kredītu menedžere 

 2005.-2006. LATVIJAS UNIVERSITĀTE, EVF, FINANŠU 
INSTITŪTS, STUNDU PASNIEDZĒJA 

 2007.-2009. LATVIJAS UNIVERSITĀTE, EVF, FINANŠU 
KATEDRA, ASISTENTE 

 KOPŠ 2009. LATVIJAS UNIVERSITĀTE, EVF, FINANŠU 
KATEDRA, DOCENTE 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Romānova I. Aizņēmēju finanšu stāvokļa novērtēšanas metožu analīze. 

Starptautiskās zinātniskās konferences Tautsaimniecības attīstības iespējas un 
problēmas materiāli, Rēzekne, 2006. gada 24. martā, 171.–184. lpp. (ISBN 
9984-779-26-2). 

2. Romānova I. Aizņēmēju kredītriska novērtēšanas pilnveidošana. Latvijas 
Universitātes raksti. 702. sējums. Ekonomika. LU, 2006, 441.–450. lpp. (ISBN 
978-9984-802-28-2). 

3. Романова И. Развитие кредитования в Латвии и основные направления его 
регулирования. Proceedings of 4th International Conference of Moscow State 
University Public Administration in the 21 century: Traditions and Innovations. 
May 24–26, 2006. Part 3. Moscow, 2007, p. 91–97. (ISBN 5-8243-0817-9). 

4. Романова И. К вопросу об оценке кредитного риска корпоративных 
клиентов коммерческих банков Латвии. Proceedings of 5th International 
Conference of Lomonosov Moscow State University Public Administration in 
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the 21 century: Traditions and Innovations. May 31–June 2, 2007. Part 1. 
Moscow, 2007, p. 1082–1088. (ISBN 978-5-8243-0894-5). 

5. Romanova I. Credit Risk Adjusted Loan Pricing. Proceedings of the 7th 
International Scientific Conference Entrepreneurial Finance and Financial 
Environment. November 16–17, 2006. Tartu, 2007, p. 236–246. (ISBN 978-
9949-11-547-1). 

6. Romanova I. Bank Lending and Evaluation of Borrowers Credit Risk in Latvia. 
Proceedings of the International Scientific Conference Oxford 
Business & Economics Conference. June 24–26, 2007. Oxford University, 2007. 
(ISBN 978-0-9742114-7-3). 

7. Romanova I. The Assessment of Financial Ratios for the Development of a 
Bank Internal Rating System. – Proceedings. International Scientific Conference 
Finance and Accounting: Theory and Practice, Development and Trends. Riga, 
Latvia, September 18–19, 2008, p.413–422. (ISBN 978-9984-45-106-0). 

8. Zelgalve E., Romanova I. Borrowers credit risk assessment in changing 
economic situation. Applied economics: systematic research. Volume 3, Issue 2, 
Kaunas, 2009, p. 117 – 127. (ISBN 1822-7996). 

9. Romānova I. Kredītriska novērtēšanas instrumenta izstrādes metodoloģiskās 
problēmas. Latvijas Universitātes raksti. 743. sējums. Ekonomika. LU, 2009, 
180–188. lpp. (ISBN 978-9984-45-153-4). 

 
Romānova I. Iekšējo reitingu sistēma aizņēmēju kredītriska novērtēšanai. 
Monogrāfija. – Rīga: SIA Izglītības soļi, 2009. – 174 lpp. (ISBN 9984-712-93-1). 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1. Dalība Latvijas Zinātnes padomes zinātniskā projekta Nr. 04.1090 “Naudas un 
kredīta politikas ietekme uz Latvijas ekonomikas attīstību” izstrādāšanā 
2004.–2008. g. 

2. Dalība Latvijas Universitātes pētniecības projekta Nr. 2007/ZP-88 “Reitingu 
sistēmu izmantošana komercbanku risku un stabilitātes problēmu risināšanā” 
izstrādāšanā 2007. gadā. 

3. Dalība Latvijas Zinātnes padomes zinātniskā projekta Nr. 09.1015 "Finanšu un 
kredīta politika un atbilstošu instrumentu izmantošana ekonomikas cikliskās 
attīstības apstākļos" izstrādāšanā 2009. g. 

Organizatoriskais darbs 
1. Starptautiskā projekta Erasmus Intensive program „Investment Funds in 

Europe: Regulation, Innovation and Management Issues” koordinatore, 
2007 – 2009. g. 

2. Starptautiskās zinātniskās konferences Finance and Accounting: Theory and 
Practice, Development and Trends organizatoriskās komitejas locekle. 

Akadēmiskie kursi: 
 Starptautiskās finanses    B daļa  2 k.p. 
 Starptautiskie finanšu tirgi    B daļa  4 k.p. 
 Naudas teorija un politika    B daļa  4 k.p. 
 Finanšu vadība     B daļa  4 k.p. 
 Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija A daļa  2 k.p. 

 
2009. g. 1. decembrī 
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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 
Rupeika-Apoga R., Zelgalve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes//Mācību 
līdzeklis/Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 118 lpp., ISBN 978-9984-45-081-0  
 
RAKSTI RECENZĒTOS IZDEVUMOS                                        35     
Konferenču tēzes     25 
 
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA: 
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS VIRZIENS – FINANŠU 
GLOBALIZĀCIJA UN VALŪTAS KURSS 
 
Akadēmiskie kursi: 

 Globālās finanses, Finanšu menedžeru profesionālā programma, 4 krp., A daļa 
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 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 8 profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas semināros; 
2. Piedalīšanās 1 ESF projektā- projekta dalībniece;  
3. Profesionālā stažēšanās Latvijas Republikas Ģenerālkonsulātā 

Sanktpēterburgā no 14.01.2004.-14.04.2004. 
4. Profesionālā stažēšanās- ESF projekta „LU profesionālo studiju programmu 

mācībspēku kompetenču paaugstināšana banku un uzņēmējdarbības sektorā” 
ietvaros Latvijas komercbanku asociācijā un Latvijas zvērināto revidentu 
asociācijā.  

5. Lekciju pasniegšana Zīgenas (Siegen) Universitātē saskaņā ar Socrates 
programmu: Higher Education (ERASMUS) 2003.,2004., 2007. Un 2008.gg. , 
Zīgena, Vācija 

6. 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. KRIŠTOPANA stipendiāte 

 
 

 
2009. gada 09. novembrī 
Ramona Rupeika-Apoga 
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Dr. ekon., asoc. prof. 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.), docente (2003.g.),asoc. 

profesore (2010.g.) profesionālās studiju programmas Finanšu 
menedžments direktore (2005.g.), profesionālās bakalaura 
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. 
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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 bakalaura programma, 
Finanšu menedžeru profesionālā programma 4 krp., A daļa 
Finanšu grāmatvedība, Finanšu sektora vadības profesionālā bakalaura programma, 
Finanšu menedžeru profesionālā programma, Apdrošināšana un finanses profesionālā 
bakalaura programma, 4 krp., A daļa 
Uzņēmuma finanšu vadība un finanšu uzskaite, Starptautiskais bizness profesionālā 
maģistra programma, 2 krp, A daļa. 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

12. Piedalīšanās 22 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs; 
13. Piedalīšanās 13 profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas semināros; 
14. Piedalīšanās 10 ESF un ZA projektos- projektu vadīšana un īstenošana;  
15. Pedagoģiskās pieredzes apmaiņas vizītes uz ārvalstu augstskolām: European 

Entrepreneurship Colloquim on Participant-Centered Learning, Harvard 
business School, July 21-29, 2006, Bostonā, ASV; BI Norwegian School of 
Management, Oslo, 2009.g. janvāris, Cyprus International Institute of 
Managament, 2009.g. aprīlis. 

16. Profesionālā stažēšanās- ESF projekta „LU profesionālo studiju programmu 
mācībspēku kompetenču paaugstināšana banku un uzņēmējdarbības sektorā” 
ietvaros Latvijas komercbanku asociācijā un Latvijas zvērināto revidentu 
asociācijā.  

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) 

 
 
2010. gada 10.februārī 
Svetlana Saksonova 
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MAG.EKON.,LEKT. IRINA SKRIBĀNE 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1959. 
 
Izglītība: 
 
2002. - 2006. Doktorantūra LU Ekonomikas un vadība fakultātē 
1995. – 1997. Maģistratūra LU Ekonomikas un vadība fakultātē 
1976. - 1981. Studijas LU Ekonomikas fakultātē 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
Nodarbošanās: 
1994. -.lektore LVU Ekonomikas fakultātes Tautsaimniecības katedrā 

1992. – 1993. zinātniskā līdzstrādniece Tautsaimniecības institūta 
Tautsaimniecības plānošanas nodaļā 

1981. – 1991. zinātniskā līdzstrādniece Plānošanas zinātniski – pētnieciskā 
institūta Tautsaimniecības plānošanas nodaļā 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Skribāne I., Neiders L., Latvijas konkurētspēja. Latvijas investīciju vides 
konkurētspēja. LU monogrāfija Latvijas ekonomikas un sabiedrības 
pārstrukturizācijas ietekme uz uzņēmējdarbības konkurētspēju un iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti. Rīga, 2006. ISBN 9984-783-34-0. – lpp. 9 – 65. 

2. Skribāne I., Eglīte S., The Development of Latvia’s Structural Policy and 
Changes in its Economic Structure, 1990-2002. University of Latvia, Journal 
Humanities and Social Sciences Nr. 4(37)., Rīga, 2002. ISNN 1022-4483. – 
12.lpp. 

3. Skribāne I., Neiders L. Non-Financial Investments and the Business 
Environment in Latvia, Journal: Humanities and Social Sciences. Latvia. 
Riga: University of Latvia, No 3(32), 2001, pp. 46.-59. 

4. Skribāne I., Dubra E., Kassalis E.,Eglīte S., Ozola A. Darbaspēka migrācijas 
ietekme uz Latvijas sociāli ekonomisko stāvokli ES integrācijas kontekstā. LU 
Zinātniskie Raksti Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas. 636. 
sej., Rīga, 2001. ISNN 1407-2157. – 12 lpp. 

5. Skribāne I., Dubra E., Kassalis E., Eglīte S., Ozola A., Ekonomikas 
globalizācijas un konverģences procesi un to ietekme uz Latvijas 
tautsaimniecību, LU EVF Zinātniskie raksti 647. sēj., Rīga, 2002 

6. Skribāne I., Dubra E., Kassalis E.,Eglīte S., Ozola A., Paula D., Latvijas 
strukturālās politikas analīze integrācijai ES. LZP Ekonomikas un juridiskās 
zinātnes galvenie pētījumu virzieni. 8. sej., Rīga, 2003. – 5 lpp. 

7. Skribāne I., Dubra E., Kassalis E., Eglīte S., Ozola A. Darbaspēka migrācijas 
ietekme uz Latvijas sociāli ekonomisko stāvokli ES integrācijas kontekstā. LU 
Zinātniskie Raksti Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas. 636. 
sēj., Rīga, 2001. – 26 lpp. 
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8. Skribāne I., Piņķe G. Investīcijas un ekonomiskā politika. – II Pasaules latviešu 
zinātnieku kongress, Tēžu krājums, Rīga, 2001.gada 14.-15.augusts, - 1 lpp. 

9. Skribāne I., Dubra E., Eglīte S. Makroekonomiskie un sociālie aspekti Latvijas 
integrācijai Eiropas Savienībā. Programma Nr 17, zin. tēmas 5.1. vad. E. 
Dubra, progr. vad. R. Karnīte Pasūt. – LZP. Grants. – Rīga: 1998. – 12 lpp., 
(personīgi 3 lpp.) 

10. Skribāne I., Dubra E., Eglīte S. Makroekonomiskās un sociālās politikas 
harmonizācijas aspekti Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā. Zin. konf. 
tēzes. – Rīga, 1998. – 6 lpp., (personīgi 1,5 lpp) 

11. Skribāne I., Dubra E., Kassalis E. Valsts ekonomiskās attīstības ilgtermiņa 
stratēģijas koncepcija līdz 2025. gadam. Līgums Nr. 1629. Projekta zin.vad. 
Vasermanis E. – Rīga: LR Ekon.min., 1998. – 31 lpp., (personīgi 10 lpp.) 

12. Skribāne I., Dubra E., Eglīte S., Eiropas integrācija un tautas attīstība. 
Pētījumu programmas “Ekonomiskie, kultūras un sociālie aspekti Latvijas 
integrācijai Eiropas Savienībā” rezultāti. BO SIA “Zinātņu akadēmijas 
Ekonomikas institūts”, Rīga, 2000. – 56 lpp.(personīgi 10 lpp). 

13. Skribāne I., Dubra E., Kassalis E., Eglīte S., Ozola A. Darbaspēka migrācijas 
ietekme uz Latvijas sociāli ekonomisko stāvokli ES integrācijas kontekstā. LU 
Zinātniskie raksti, Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas .Sēj.Nr. 
636, Rīga, 2001. – 26 lpp. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 35 
Konferenču tēzes: 20 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2009 - Latvijas ilgtspējīgas attīstības riski un iespējas kapitāla tirgus globalizācijas 
apstākļos. 
2007 -2008 Legal and Economical Aspects of International and European Union Tax 

Policy and Its Impact on Business Environment in Latvia. 
2006.- Latvijas ekonomikas un sabiedrības pārstrukturizācijas ietekme uz 

uzņēmējdarbības konkurētspēju un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 
1998. - 2002.LZP Programma Nr.17:”Ekonomiskie, kultūras un sociālie aspekti 

Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā”, apakšprogrammas “Sociālās politikas 
harmonizācijas makroekonomiskās sekas” tēma  “ LR sociālās politikas 
harmonizācijas aspekti ES integrācijas kontekstā”(vad. R.Karnīte); 

1993. - 1998. Latvijas tautsaimniecības makroekonomisko un starpnozaru attīstības 
tempu rādītāju prognoze 

1994. - 1998. Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju ilgtermiņa prognožu izstrāde 
Latvijai. (Latvijas – Nīderlandes –Polijas kopprojekts). 

Akadēmiskie kursi: 
 Makroekonomika I, A daļa, 4 kredītp.  
 Makroekonomika II, A daļa, 4 kredītp.  
 Nacionālo kontu sistēma, A daļa, 4 kredītp. 
 Sociāli ekonomiskā prognozēšana, A daļa, 4 kredītp. 
 Valsts stratēģiskā plānošana, A daļa, 2 kredītp. 
 Valsts struktūrpolitika, A daļa, 2  kredītp. 

 
 

2010. gada 25. februāris    I.Skribāne 
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Irinas Solovjovas 
dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads:  1973 
Izglītība: 

1990 - 1996 - Latvijas Universitāte Vēstures un filozofijas fakultāte, vēstures 
specialitāte, vēsturnieka un vēstures pasniedzējas kvalifikācija.  
1996 - 1998 - Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, 
maģistrantūra. Vēstures maģistra grāds. 
2002 – 2003 – Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte, 
profesionālā studiju programma banku ekonomikā, ekonomista kvalifikācija. 
2003 – 2007 Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte 
doktorantūrā, virziens – finanses un kredīts. 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2008.g.9.septembris – aizstāvēts promocijas darbs „Komercbanku sistēmas 
stabilitātes problēmas”, piešķirts ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskais 
grāds. 

Nodarbošanās: 
1995 - 1998 - Latvijas Universitātes Rīgas Humanitārais institūts, Psiholoģijas 
nodaļas referente. 
1998 - 1999 - Latvijas Universitātes Rīgas Humanitārais institūts, Studiju 
daļas vadītāja. 
2000 – 2000.augusts – Baltijas Krievu Institūts, Neklātienes nodaļas vadītāja. 
2000.g.septembris – 2002.g.janvāris – Latvijas Universitātes Rīgas 
Humanitārais Institūts, studiju daļas vadītāja. 
2002.g.janvāris – 2004.gseptembris – Latvijas Universitātes Ekonomikas un 
vadības fakultātes Humanitārais institūts, vec.lietvedības sekretāre. 
2004.g. septembris – LU EVF HI asistente. 
2007.g.jūnija – LU EVF Finanšu institūta asistente. 
2009.g. maijs – LU EVF Finanšu katedras docente. 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 
Monogrāfijas 
Irina Solovjova Komercbanku sistēmas stabilitātes problēmas. Monogrāfija. – Rīga: 
SIA „Izglītības soli”, 2009 – 265 lpp. (ISBN 994-617-94-7) 
Raksti recenzētos izdevumos 

1. Solovjova I. The Need for Using the Rating System for the Assessment of the 
Reliability of Commercial Banks. – International Scientific Conference 
Financial Market and Management. Proceedings, Riga, 2003. – p.308-314. 
(ISBN 9984-725-64-2). 

2. I.Solovjova Komercbanku sistēmas stabilitātes teorētiskie aspekti. 
Starptautiskās zinātniskās konferences “Tautsaimniecības attīstības iespējas un 
problēmas” materiāli, Rēzekne, 2006.gada 24.marta. (ISBN 9984-779-26-2) 

3. Ирина Соловьева Эффективный банковский надзор как фактор 
устойчивости коммерческих банков. IY Международная научная 
конференция из цикла «Региональное развитие» - «Регионы центрально-
восточной Европы в условиях глобализации и международной 
интеграции» - Цехоцинек (Польша), 18-20 сентября 2005 года (ISBN 83-
60150-09-05). 
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4. Solovjova I., Klimov R., Reznik A., Slihte J. The development of the 
operational IT risks management concept // Rīgas Tehniskās universitātes 
zinātniskie raksti. 5.sēr., Datorzinātne. Informācijas tehnoloģija un vadības 
zinātne. – 36.sēj. (2008), 131.-139.lpp. 

5. Solovjova I., Romanovs A., Klimov R., Merkuryev Y. A technique for 
operational IT risk management in Latvian monetary and financial institutions 
// In: Proc. of 8th WSEAS International Conference on Applied Computer 
Science - Recent Advances on Applied Computer Science, Venice, Italy, 
November 21-23, 2008. - 230-235.lpp. (ISBN 978-960-4740028-4); 

6. I.Solovjova, E.Zelgalvis Problems related to creation of the system model of 
commercial  bank security rating // In: International Scientific Conference 
Finance and Accounting: Theory and Practice, Development and Trends, 18th 
and 19th September 2008. – 484- 498.lpp.(ISBN 978-9984-45-106-0); 

7. I.Solovjova, E.Zelgalvis Commercial Banking System Stability Assessment 
Problems in Changing Economic Environment// In: 10th International 
Scientific Conference Managements Horizons in Changing Economic 
Environment: visions and challenges, Kaunas, Lithuania, 24-26 September 
2009. – 795-809. lpp. (ISBN 978-9955-12-504-4); 

8. I.Solvjoava Makroekonomisko faktoru ietekme uz Latvijas komercbanku 
sistēmas stabilitāti//Latvijas Universitātes raksti. 743.sējums. Ekonomika. 
Vadības zinātne. Latvijas Universitāte, 2009. – 201-213. lpp.  (ISBN 978-
9984-45-153-4); 

9. И.Соловьева Проблемы обеспечения стабильности банковской системы в 
условиях цикличной экономики (тезисы)//Устойчивый рост 
национальной экономики: инновации и конкурентоспособность: 
материалы 1 международной научно-практической  конференции 
аспирантов и молодых ученых (Минск, 15-16 декабря 2009 года). – 
Минск, БГЭУ, 2009. – с.17-19. (ISBN 978-985-484-663-7).  

Zinātniski pētnieciskā darbība:Piedalīšanas 15 zinātniskās konferences 
Zinātniski pētnieciskās darbības virziens – Komercbanku stabilitātes aspekti. 
Starptautiskās zinātniskas konferences “Finance and Accounting: Theory and 
Practice, Development and Trends” (Riga, Latvia, September 18-19, 2008) 
organizatoriskas komitejas loceklis. 

Akadēmiskie kursi 

Monetārā un banku ekonomika (Profesionālā studiju programma Finanšu sektora 
vadība,  4 kredītpunktu apjoma, Ekonomikas bakalaura studiju progrmma, 2   
kredītpunktu apjoma) 
Komercbanku operācijas  un vadība I (Profesionālā studiju programma Finanšu 
sektora vadība,  4 kredītpunktu apjoma)  
Komercbanku operācijas  un vadība II (Profesionālā studiju programma Finanšu 
sektora vadība,  4 kredītpunktu apjoma)  
Finanšu risku analīze (Profesionāla maģistra studiju programma Finanšu ekonomika, 
2 kredītpunktu apjoma) 
Finanšu un banku darbības rādītāji (Profesionālā studiju programma Finanšu 
menedžments,  2 kredītpunktu apjoma)  
Irina Solovjova      15.10.2009  
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SOC.ZIN.MAĢISTRES  RUTAS SVĒTIŅAS 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
 
Dzimšanas gads:       1962. 
 
Izglītība:  1998.-2000.LU Ekonomikas un vadības fakultāte, 

sociālo              
                                                                             zinātņu maģistrs sabiedrības vadībā 

     1982.-1987.LVU Svešvalodu fakultāte, angļu 
valodas un literatūras specialitāte, filologs angļu valodas 
pasniedzējs 

                                                          
 
Nodarbošanās:  1991.g. līdz šim brīdim lektore LU Valodu 

centrā  1987.-1991.LU Svešvalodu katedra, 
laborante, vecākā  

                                                                     laborante 
                                                  
  

 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 2006. 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 
2002. – 2009. – 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).  
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2009. gada marts- aprīlis referāts 43. IATEFL starptautiskajā konferencē Kārdifā, 
Lielbritānijā „Learning from Life”.  
2009. gada maijā referāts starptautiskajā zinātniskajā konferencē LU „Applied Linguistics for 
Specialised Discourse”.  
 

Akadēmiskie kursi: 
 
            1. Angļu valoda finansēs I                                        A daļa                 
4KP 
            2. Angļu valoda finansēs II                                       A daļa                 
4KP 
            3. Angļu valoda apdrošināšanā                                 A daļa                 
2KP 
            4. Biznesa etiķete angļu valodā                                 C daļa                
4KP 

            5. Finanšu sektora vadības angļu valoda I                A daļa                4KP 
            6. Finanšu sektora vadības angļu valoda II               B daļa                2KP 
            7. Finanšu angļu valoda I                                          A daļa                4KP 
            8. Finanšu angļu valoda II                                        B daļa                  2KP 
            9. Komerckorespondence  angļu valodā                   B daļa         2KP 
           10. Biznesa angļu valoda II                                        B daļa                  2KP 

11. Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija I A daļa      2 
KP 

12. Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija II A daļa    2 KP 
     

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. 
 

 
2009.gada 3.decembrī. 
Ruta Svētiņa 
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Dr.ekon., prof. Biruta Sloka 
dzīves un darba gājums (curriculum vitae) 

Dzimšanas gads: 1954. 
 Izglītība:   1973.-1978.  Studijas LU Ekonomikas fakultātē 
   1980.-1983.  Aspirantūra LE Ekonomikas fakultātes  

Ekonomiskās kibernētikas katedrā 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   1984.   Ekonomikas zinātņu kandidāte 
   1986.   Latvijas Valsts universitātes docente  

1992.   Nostrificēts ekonomikas doktora grāds, Dr.oec. 
1992.  Latvijas Universitātes docente 
2000. Latvijas Universitātes asociētā profesore 
2003.   Latvijas Universitātes profesore 

Nodarbošanās: 1978.-1979.  asistente LVU Ekonomikas fakultātes  
Ekonomiskās kibernētikas katedrā 

   1979.-1980.  pasniedzēja LVU Ekonomikas fakultātes  
Ekonomiskās kibernētikas katedrā 

   1980.-1983.  aspirante un stundu pasniedzēja LVU  
Ekonomikas fakultātes Ekonomiskās 
kibernētikas katedrā 

   1983.-1984.  pasniedzēja LVU Ekonomikas fakultātes  
Ekonomiskās kibernētikas katedrā 

   1984.-1987.  vecākā pasniedzēja, docente LVU Ekonomikas  
fakultātes Ekonomiskās kibernētikas katedrā 

   1987.-1997.  docente LU Vadības un ekonomiskās  
informātikas fakultātes ESVTM katedrā  

   1997.–1999.  docente LU EVF ESVTM katedrā  
   1999.–2003. asociētā profesore LU EVF ESVTM katedrā 

2003.   profesore  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. B.Sloka, A.Vilciņa, Contribution of Regional Higher Education Institutions for 
Regional Development, Scientific papers, Latvia Agriculture University, 2009, 
pp. 75-84. 

2. Sloka B., Skrūzkalne I.,Uškāns U., Mājas lapas kvalitatīvs un kvantitatīvs 
pētījums. Latvijas Universitāts Raksti, 721. Sējums, Vadības zinātne, Latvijas 
Universitāte, 2008, 135 – 147 lpp.   

3. Sloka B., Skrūzkalne I., Kvantitatīvās aptaujas organizēšanas teorija un prakse 
mārketinga un darba tirgus pētījumos // LSI ZINĀTNISKIE Raksti – R.: CSP, 
2008,  78 – 87 lpp. 

4. Surlemont B., Fartunova M., Vrbka J., Sloka B., and other, Entrepreneuship in 
higher education, especially within non – business studies // European 
Comission, Enterprise and Industry, 2008, 68 p. 

5. B.Sloka, J.Dzelme, J.Vaivads, G.Kristaps, u.c. Profesionālās un augstākās 
izglītības programmu atbilstības darba tirgus prasībām, LU, 2007, 231. lpp. 

6. Skrūzkalne I. Sloka B. Changes in Cross – Cultural Differences of Consumer 
Behavior after EU Enlargement (Case of Latvia), European Enlargement in 
2004 and Beyond: Responding to Political, Legislation and Socioeconomic 
Changes, University of Latvia, 2006, p 437 – 447. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 38 
Konferenču tēzes     6 
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Mācību grāmatas un mācību līdzekļi   2 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1974.-1990.  Graudaugu ražības un to ietekmējošo faktoru analīze 
1990.-1999.  Studiju finansēšanas un studiju kreditēšanas pieredzes analīze 
1997.-  Tirgvedības pētīšanas metožu izmantošana 
2001.-  Augstākās izglītības kvalitāte un finansēšana 
2005.-  2007. Profesionālās un augstākās izglītības programmu atbilstība darba tirgus 
prasībām 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Biznesa un sabiedrības attīstības 
vadības aktualitātes – 2009”, 07.05.2009 – 09.05.2009, Programmas komitejas 
priekšsēdētāja 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Eiropas jaunie sociāli ekonomiskie 
izaicinājumi” 02.10.2008 – 04.10.2008 koordinatore. 

Latvijas Ekonomikas zinātnieku foruma Rīcības komitejas priekšsēdētāja 
vietniece 2006; 
 LU pētījuma projekts „Uzņēmumu un iestāžu ilgtspējīgas attīstības 

nodrošināšanas un rezultātu novērtēšanas problēmas”, (2009. – 2011. gads), 
projekta vadītāja; 

 Eiropas Komisijas pētījuma projekts „Uzņēmējdarbība augstākajā izglītībā, īpaši 
nebiznesa studijās”(Entrepreneurship in Higher Education, Especially within Non 
– Business Studies), (2006. – 2008. gads), projekta dalībniece 

 LU pētījuma projekts „Mārketinga un konkurences augstākajā izglītībā 
novērtējuma problēmas” (2007. – 2008. gads), projekta vadītāja; 

Piedalīšanās ar referātiem nozīmīgākajās starptautiskās zinātniskajās konferencēs 
un semināros. Piedalīšanās starptautiskos sadarbības projektos: 

Baltijas jūras valstu padomes projekts „Eirofakultāte Pleskavā” (2007 – 2012); 
Eiropas Savienības Erasmus – Mundus projekta „BalticStudyNet”(2006 – 2010).  

Akadēmiskie kursi:     
1. Statistika I     A daļa   4 KP 
2. Tirgvedības pētīšana    B daļa   2 KP 
3. Tirgvedības pētīšanas  

kvantitatīvās metodes    B daļa   4 KP 
4. Daudzdimensiju analīze   B daļa   2 KP 
5. Lēmumu pieņemšanas 

kvantitatīvās metodes    B daļa   2 KP 
6. Pētījumu metodes un organizācija  A daļa   4 KP 
7. Jaunākās pētniecības metodes  

vadības un ekonomikas zinātnēs  A daļa   2 KP 
      8.  Zinātniskā darba organizēšana  A daļa    2 KP 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:    
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Domes locekle 
LU Studiju padomes locekle (2000. gada septembris – 2009. gada maijs) 
Latvijas Universitātes Vadībzinību studiju programmu padomes locekle 
LU Baltijas jūras reģiona studiju programmu padomes priekšsēdētāja 
Latvijas Universitātes Eiropas studiju programmu padomes locekle 
Eirofakultātes Rīgas centra vadītāja (2000. 1. septembris – 2005. gada 30. jūnijs). 
Eksperte augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā. 
Augstākās izglītības akreditācijas komisijas locekle (1996. – 2001.). 
2009. gada 2. decembrī    Biruta Sloka   
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Dr.ekon., prof. Roberta Škapara 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads:  1951. 
 
Izglītība: 

1989.-1993.  Aspirantūra LU Ekonomikas fakultāte  
1969.-1975. Studijas Rīgas Politehniskā institūta Inženier –    
ekonomikas fakultātē 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 
2003. Latvijas Universitātes profesors 
1999. Latvijas Universitātes asociētais profesors 
1996. Latvijas Universitātes docents 
1995. Ekonomikas doktora grāds, Dr.oec. 

Nodarbošanās: 
2008. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības katedras vadītājs 
2008. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības katedras 
profesors 
2003. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības institūta  
profesors 
2003. Ekonomikas un vadības fakultātes Tautsaimniecības 
institūta direktors 
1999. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības institūta  asoc. 
profesors 
1998. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības institūta docents 
1996. Latvijas Universitātes Mikroekonomikas katedras 
docents. 
1996. Latvijas Universitātes Uzņēmējdarbības ekonomikas 
katedras docents 
1993. Latvijas Universitātes Uzņēmējdarbības ekonomikas 
katedras vecākais pasniedzējs, vēlāk lektors. 
1987. Latvijas Valsts universitātes Tautsaimniecības 
plānošanas katedras vecākais pasniedzējs. 
1985. Rīgas Politehniskā institūta Darba zinātniskās 
organizācijas katedras vecākais pasniedzējs. 
1981. Papīra un celulozes ražošanas apvienības kapitālās 
celtniecības nodaļas vadītājs. 
1978. Papīra un celulozes ražošanas apvienības kapitālās 
celtniecības nodaļas vecākais inženieris.  

1975. Rīgas Politehniskā institūta programmēšanas tehnikas 
fakultātes vecākais inženieris.  

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
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1. 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 

2. Problems Related to Human Capital and Its Development Opportunities in 
the Baltic States ( līdzautori Margarita Dunska, Jānis Priede) // Humanities 
and Social Sciences Latvia: Social and human capital towards a knowledge 
economy in Latvia.-Nr.2(51)/2007.37.-54.p. 

3. 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 a knowledge economy in Latvia.-
Nr.2(51)/2007.76.-88.p 

4. ISO standartu ieviešanas tendences pasaulē un Latvijā (līdzautors J. 
Priede) // Ekonomika, VI, LU raksti. Nr.718 –R: LU, 2007–349. – 363. 
lpp. 

5.  Mikroekonomika. Loģiskās shēmas. Otrais pārstrādātais izdevums. -R.: 
Ekonomikas pētījumu un biznesa izglītības institūts, 2008. – 370 lpp. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 35 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks vai vadītājs 
 

7. LU pētniecības projekts Nr. ZP-110, Starptautiskās un Eiropas Savienības 
nodokļu politikas tiesiskie un ekonomiskie aspekti un to ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi Latvijā. 2008.-2009-projekta vadītājs 

8. LZP finansētais pētījumu projekts Nr.770 ,,Latvijas darba tirgus Eiropas 
Savienības integrācijas procesā“ 2004.-2007.-projekta vadītājs. 

9. LU pētniecības projekts Nr.ZP-70.Darbaspēka tirgus pilnveidošanas 
aspekti Latvijai integrējoties Eiropas Savienībā. 2007.-projekta vadītājs 

10. LU pētniecības projekts Nr. 2006/1-229744 (Y2-22AP44-070), Sociālais 
un cilvēkkapitāls kā Latvijas konkurētspēju veicinošs faktors pārejas 
posmā uz zināšanu ekonomiku Lisabonas stratēģijas kontekstā. 2006.-
projekta vadītājs. 

Starptautisko pētījumu projektu, programmu dalībnieks vai vadītājs 
1. Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus 

pētījumi” VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003 pētījuma Nr. 13 
„Nereģistrētās nodarbinātības novērtējums” (līguma Nr. LM 17.6-04/23A-
2005) 2005. – 2007. – pētnieks.  

2. 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. 

Akadēmiskie kursi: 
8. Mikroekonomikas analīze, A daļa, 4 KP 
9. Mikroekonomika I, A daļa, 4 KP 
10. Mikroekonomika II, A daļa, 2 KP 
11. Vadības ekonomika un stratēģija, B daļa, 4 KP 

 
Prof., Dr.oec.   R. Škapars 
24.11.2009. 
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mg.oec. lektores Vinetas Šņepstes 
dzīves un darba gājums (curriculum vitae) 

Dzimšanas gads   1975 
Izglītība    1993.-1999. studijas LU Ekonomikas un vadības  
    fakultāte, Finanšu institūts (bakalaura un maģistra  
    grāds) 
    1999.-2002. studijas LU Ekonomikas un vadības  
    fakultāte, Finanšu institūts (doktoratūrā) 
Akadēmiskie grādi un zinātniskie nosaukumi : 
    1999.  sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā 
    (mg.oec.) 
    2000.  lektore LU Ekonomikas un vadības  
    fakultātē, Finansu institūtā 
Nodarbošanās                         1997.-1998. SIA Salimpex Rīga galvenā grāmatvede 
 1998. – 2001. Ekonomikas un vadības fakultātes 

stundu pasniedzēja 
                                                  no 2001. Ekonomikas un vadības fakultātes lektore 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra : 
Šņepste V.  Parāda vērtspapīri kā finansēšanas avots Latvijas uzņēmumos//. – 
Rēzekne 2006: Rēzeknes augstskolas starptautiskās zinātniskā konferences rakstu 
krājums, 210-216.lpp. 
Šņepste V. Vērtspapīru tirgus kā uzņēmējdarbību stimulējošs faktors ekonomikas 
globalizācijas apstākļos//.- Rīga 2004 : BAT zinātniskā konference, 406-413.lpp 
Šņepste V. The possibilities for the development of national debt securities market in 
the globalization context//.-Tartu 2003 : International Scientific Conference Tartu, 
403-413 pg. 
Šņepste V., Leitāne L. Parāda vērtspapīru izmantošanas iespējas enerģētikas nozares 
finansēšanā//. – Rēzekne 2002 : Rēzeknes konference, 168-176lpp. 
Šņepste V. Securities market importance in national economics growth//.- Rīga 2001: 
Latvijas Universitātes zinātniskie raksti Nr.644, 653-664lpp. 
Šņepste V. Efektīvas valsts investīciju programmas nepieciešamība integrējoties 
Eiropas Savienībā//. – Rēzekne 2000 : Rēzeknes konference, 160-164lpp. 
Zinātniski pētnieciskā darbība : Zinātniski pētnieciskās darbības virziens : 
vērtspapīru tirgus.  
Akadēmiskie kursi : 
Investīcijas (Ekonomikas bakalaura studiju programma, A daļa, 4 kredītpunkti) 
Investīcijas (Profesionālā studiju programma “Finansu menedžments”, B daļa, 4 
kredītpunkti) 
Tiešās investīcijas (Profesionālā studiju programma “Finansu sektora vadība”, B daļa, 
2 kredītpunkti) 
Vērtspapīru tirgus (Profesionālā studiju programma “Finansu menedžments”, B daļa, 
4 kredītpunkti) 
Vērtspapīru tirgus (Profesionālā studiju programma “Finansu sektora vadība”, B daļa, 
4 kredītpunkti) 
Uzņēmējdarbības finansēšana (Vadības zinību bakalaura studiju programma, B daļa, 4 
kredītpunkti) 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
Piedalīšanās 9 starptautiskās konferencēs un 5 profesionālās kvalifikācijas 
paaugstināšanas semināros. 
2009.gada 15.novembris                                                   V.Šņepste 
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DR.EKON., PROF.INESE VAIDERE 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1952. 
Izglītība:   1978. - 1982. Latvijas (Valsts) Universitātes aspirantūra -   

ekonomikas zinātņu kandidāte,  
specialitāte – ārvalstu ekonomika; 

1970. - 1975. studijas Latvijas Universitātē, Ekonomikas  
     fakultātes ekonomiskās kibernētikas 
specialitātē;  

iegūtā kvalifikācija - ekonomiste matemātiķe 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2003 Profesore 
1999 Asociētā profesore 
1992 Ekonomikas doktore 
1990 Docente 
1983 Ekonomikas zinātņu kandidāte; specialitāte – ārvalstu ekonomika  
1975 Diplomēta ekonomiste – matemātiķe 

Nodarbošanās: 
kopš 2003.  Latvijas Universitāte, profesore 
kopš 1975.  Latvijas (Valsts) Universitāte, pasniedzēja, aspirante, vecākā  

    pasniedzēja, docente, asociētā profesore 
 

kopš 2004. Eiropas Parlaments, deputāte 
kopš 1998.  Latvijas Ekonomikas attīstības forums, prezidente 

 
2002 – 2004 Baltijas jūras vides aizsardzības komisija (HELCOM), 

priekšsēdētāja 
 2002 – 2004 LR Saeima, deputāte, Ārlietu komisijas priekšsēdētāja 
 2001 – 2002 Rīgas Dome, deputāte, Domes priekšsēdētāja vietniece 
 2000 – 2002 Vācijas Tautsaimniecības pārstāvniecība Latvijā, vadītāja 

2000 - 2001 Latvijas Hipotēku un zemes banka, Padomes priekšsēdētāja  
    vietniece 

1999 – 2000 LR Valsts prezidenta kanceleja, Valsts prezidentes padomniece 
1998 – 1999 LR Ministru kabinets, LR Vides valsts ministre   

 1997 – 1998 LR Valsts kanceleja, LR Ministru prezidenta padomniece 
1996 – 1997 LR Ekonomikas ministrija, Parlamentārā sekretāre 
1995 – 1996 Rīgas Biznesa institūts, Padomes locekle 
1995 – 1996 Eirofakultāte, docētāja 
1993 – 1995 Laikraksts “Labrīt”, galvenā redaktora pirmā vietniece 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I. – Reģionālā politika un pašvaldību 
attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā // Latvijas Universitātes Akadēmiskais 
apgāds. – R.,: Latvijas Universitāte, 2006.-295 lpp. 

2. Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I. – Regional policy and development 
of local government in Latvia and the European Union // Latvijas Universitātes 
Akadēmiskais apgāds. – R.,: Latvijas Universitāte, 2008.-326 lpp 

3. Vaidere I. - Banku sistēmas attīstība Latvijā, 1988 – 1997 (otrais, 
papildinātais izdevums) // Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds.-R.,: 
Latvijas Universitāte, 2006.-99 lpp. 
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4. Vaidere I. – ES paplašināšanās un kaimiņattiecību dimensijas. // Latvijas 
Vēsture 1 (57), 2005. 7.-18.lpp. 

5. Vaidere. I., Točelovska N. – Corporate governance: its definition and 
appliction in Latvia // Proceedings of the International Scientific conference 
„Economic science for rural development” Nr.11. – Jelgava, 2006. 140.-143.lpp. 

6. Vaidere I. - EU immigration policy – economic and social dimension //„New 
socio-economic challenges of development in europe: labot market issue” 
Iesniegta publicēšanai rec.izd. 2008. gadā 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 37 
Konferenču tēzes     30 
Zinātniski pētnieciskā un organizatoriskā darbība: 

 Starptautiskas konferences „Cik liels ir finanšu iztrūkums Latvijā? Kā pareizi 
izlietot starptautiski piešķirtos līdzekļus, lai izvairītos no ilgstoša „melnā 
cauruma”? Kā izkļūt no recesijas?” organizācijas komitejas priekšsēdētāja; Rīga, 
13.02.2009; 

 Vislatvijas sieviešu konferences „Pārmaiņas ekonomikā un politikā - iespēju 
laiks”. organizācijas komitejas priekšsēdētāja; Rīga, 25.04.2009; 

 ESF projekta „LU profesionālo studiju programmu mācībspēku kompetenču 
paaugstināšana banku un uzņēmējdarbības sektorā” dalībniece, projekta Nr. 
2007/0232/VPD1/ESF/PIAA/05/ APK/3.2.5.2./0135/0063, 2007. gads; 

 Starptautiskas konferences „Eiropas Savienības jaunā kaimiņattiecību politika – 
ietvars sadarbībai Eiropā” organizācijas komitejas priekšsēdētāja; Valmiera, 
02.11.2007; 

 Starptautiskas konferences „Turcijas dalība ES – par vai pret?” organizācijas 
komitejas priekšsēdētāja; Rīga, 26.11.2004. 

 Profesoru grupu „Starptautiskās finanses”, „Globālās finanses” vadītāja. 
 Ikgadēju lekciju cikla par Latvijas ekonomikas aktuālām tēmām Rīgas valsts 1. 

ģimnāzijā (kopš 2000. gada) organizatore, vadītāja. 
 Studentu konkursu „Par Eiropas Savienību” organizatore (kopš 2006. gada). 

Vadītie kadēmiskie kursi: 
 Globālās finanses I     4 kredītpunkti 
 Globālās finanses II      4 kredītpunkti 
 Globālās finanses      4 kredītpunkti 
 Starptautiskie finanšu tirgi     4 kredītpunkti 
 Starptautiskās finanses      4 kredītpunkti 
 Valūtas un kredīta operācijas    2 kredītpunkti 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    
Latvijas reģionālās attīstības padomes priekšsēdētāja vietniece, priekšsēdētāja (1997-
1999) 
Latvijas Vides aizsardzības fonda viceprezidente (1998.-1999.) 
Latvijas Vides investīciju fonda priekšsēdētāja (1998.-1999.) 
Latvijas – Krievijas starpvaldību komisijas locekle (1999.) 
Apbalvojumi: 
Ukrainas prezidenta Trešās pakāpes ordenis “Par nopelniem”, piešķirts 2008. gada 
decembrī; 
Latvijas Universitātes rektora atzinības raksts „Par radošu pedagoģisko un pētniecisko 
darbu”, 2007. gads; 
Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa pateicības raksts, 1999. gads. 
 
2009. gada 30. novembrī 
Inese Vaidere 
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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 KATEDRAS 
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. 
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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”, 2 kredītpunkti; 

2. Finanšu pakalpojumu tirgvedība. Profesionālo studiju programma 
“Apdrošināšana un finanses”, 2 kredītpunkti; 

3. Finanšu pakalpojumu tirgvedība. Ekonomikas bakalaura studiju programma, 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. 

 
 
 
 
 
2009.GADA 1.DECEMBRĪ 
IVARS VANAGS 
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Dr.oec., profesores 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. E.Zelgalve. Maksātspējas jēdziens finanšu teorijā. Latvijas Universitātes 
raksti, 689.sējums, Ekonomika, IV, Rīga, Latvijas Universitāte, 2005, lpp. 364 
– 370. ISBN 9984 – 783 – 12 – X 

 
2. E.Zelgalve. Applying Synergy of EVA and BSC to Develop Performance 

Measurement System in Commercial Banks. Knowledge – based Economy: 
Management of Creation and Development. Proceedings. Kaunas, Vytautas 
Magnus University, 2005, p. 373 – 384. ISBN 9955 – 12 – 074 – 6 
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3. E.Zelgalve. Corporate Capital and its Structure in Latvia. Entrepreneurial 
Finance and Financial Environment. Proceeding. Tartu, University of Tartu, 
2006, p. 298 – 318. ISBN 978 – 9949 – 11 – 547 – 1 

 
4. E.Zelgalve. Means of Corporate Capital Management in Latvia. Management 

Horizons: Visions and Challenges. Proceedings. Kaunas, Vytautas magnus 
University, 2007, p. 461 – 470. ISBN 978 – 9955 – 12 – 238 – 8 

 
 
 

5. E.Zelgalve, S.Praļa. EVA un BSC izmantošana komercbanku vadībā. 
Monogrāfija. Rīga, JUMI, 2007, 127 lpp. ISBN 9984 – 30 – 127 – 3 

 
6.   E.Zelgalve, R.Rupeika-Apoga. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes. Mācību 

līdzeklis.  LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2009, 118 lpp. 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība 
 

1. LZP projekts „Naudas un kredīta politikas ietekme uz Latvijas ekonomikas 
attīstību”. Nr. 04.1090., izpildītāja, periods 2004 – 2008 g.g. 
2. Eksperte zinātņu nozarē „Ekonomika” apakšnozarēs „Finanses un kredīts” 
un „Grāmatvedības un uzskaites teorija” . Pilnvaru laiks 2006.g. jūlijs – 
2012.g. maijs.  

 
Akadēmiskie kursi 
 

 Finanšu analīze                                 B daļa       4.kredītpunkti 
 Finanšu analīze un finanšu vadība    B daļa       4 kredītpunkti 
 Komercdarbības finanses                  A daļa       4 kredītpunkti 
 Korporatīvās finanses                       A daļa       3 kredītpunkti 
 Finanšu vadība                                  A daļa       4 kredītpunkti 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību 
 

 Ekonomikas promocijas padomes locekle 
 Ekonomikas un vadības zinātņu profesoru padomes locekle 
 Ekonomikas doktorantūras padomes locekle 
 Ekonomikas studiju programmas padomes locekle 
 EVF Domes locekle 

 
 
 
2009.gada 4.decembrī                                                    

E.Zelgalve 
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Rita Žuka 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1969. 
 
Izglītība:  1986.-1992.  Studijas Latvijas universitātes Ekonomikas un 

vadības fakultātē ekonomiskās informācijas mehanizētās 
apstrādes organizācijas specialitātē. 

  2001.-2003. Studijas Latvijas universitātē Ekonomikas un 
vadības fakultātē vadības zinātņu maģistrantūrā 

  2005. -  Studijas Latvijas universitātē Ekonomikas un 
vadības fakultātē doktorantūrā. 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2003. Sociālo zinātņu maģistrs. 
Nodarbošanās: 
  1989.-1999.  Inženiere programmētāja Rīgas Aviācijas 

Universitātes Skaitļošanas centrā. 
  1999.   - Datortīklu administratore LU Ekonomikas un 

vadības fakultātē. 
2003.-2004. LU Ekonomikas un vadības fakultātes 

Ekonomikas informātikas katedras līgumdarba 
lektore darba apvienošanas kārtībā. 

  2005.   - LU Ekonomikas un vadības fakultātes 
Ekonomikas informātikas katedras līgumdarba 
lektore darba apvienošanas kārtībā. 

 
Kvalifikācijas celšana: 
 
„Interneta mārketings- iespējas un metodes”,  Latvijas Universitāte, tālākizglītības 
kursi, 8 akad. stundas 16.februāris – 23. februāris 2009.gads, sertifikāts Nr. 9547. 

„Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības pamati / Augstskolu didaktika”, 
Latvijas Universitāte, 160 akad. stundas 07.februāris – 31.oktobris 2007.gads, 
sertifikāts Nr. 1572. 

„Biznesa datu atlases un analīzes sistēma (Business Intelligence) Business Objects”, 
Informācijas tehnoloģiju kompānijas DataPro Grupa uzņēmums SIA DataEksperts, 
40 akad. stundas 5.jūlijs – 8.jūlijs 2005.gads.  

„Microsoft ASP .NET Web aplikāciju izstrāde ar Visual Studio .NET”, Baltijas 
Datoru Akadēmija , 40 stundas, 2004. gads. 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (laika periods 2-6 

gadi): 
 
Latvijas Universitātes rakstu Vadības zinātne sērijas (717) kārtējā krājumā publicēts 
raksts raksts „Uzņēmumu finanšu statistiskā reitinga noteikšana”, autori prof. 
D.Šķiltere, R.Žuka, 2007, 242-253.lpp. 
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Latvijas Universitātes rakstu Vadības zinātne sērijas (706) kārtējā krājumā publicēts 
raksts raksts „Latvijas uzņēmumu finansiālā stāvokļa prognozēšanas modeļu 
statistiskais novērtējums”, autori prof. D.Šķiltere, R.Žuka, 2006. 

D.Šķiltere, R.Žuka „Uzņēmumu grupēšanas iespējas, izmantojot Latvijas 
uzņēmumu finansu statistikas datu bāzi”. // Statistikas un pārvaldes problēmas 
2005.-Rīga: Latvijas Statistikas institūts, 2005. 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība (laika periods 2-6 gadi): 

2006. – 2009. Latvijas uzņēmumu finansiālā stāvokļa novērtēšanas un prognozēšanas 
modeļi. 

Piedalīšanās Latvijas Universitātes 68. konferencē ar ziņojumu „Uzņēmumu 
finansiālo rādītāju daudzdimensiju analīze”.  

Piedalīšanās Latvijas Universitātes 66. konferencē ar ziņojumu „Daudzdimensiju datu 
analīzes metodes un to pielietošana uzņēmumu analīzē ”.  

Piedalīšanās Latvijas Universitātes 65. konferencē ar ziņojumu „Uzņēmumu finanšu 
statistiskā reitinga noteikšana”.  

Piedalīšanās Latvijas Universitātes 64. konferencē ar ziņojumu „Uzņēmumu 
finansiālā stāvokļa prognozēšanas modeļu pielietojuma Latvijā statistiskais 
novērtējums”. 

Piedalīšanās LU 63.zinātniskajā konferencē. D.Šķiltere, R.Žuka „Uzņēmumu 
grupēšanas iespējas, izmantojot Latvijas uzņēmumu finansu statistikas datu bāzi”. 

LU 63.zinātniskajā konference. J.Krasts, R.Žuka „Biznesa inteliģences tehnoloģijas 
un programmatūras analīze”. 

Akadēmiskie kursi: 
Tīkla datu bāzu vadības sistēmas, E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas 
profesionālā bakalaura studiju programma, 4 krp., B daļa 
Satura pārvaldes sistēmas, E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas profesionālā 
bakalaura studiju programma, 4 krp., B daļa 
Programmēšanas pamati (laboratorijas darbu vadīšana), E-biznesa un loģistikas 
vadības sistēmas profesionālā bakalaura studiju programma, 4 krp., B daļa 
Biroja programmatūra (laboratorijas darbu vadīšana ), E-biznesa un loģistikas vadības 
sistēmas profesionālā bakalaura studiju programma, 4 krp., B daļa 
Ekonomikas informātika I, Finanšu sektora vadība profesionālā bakalaura studiju 
programma, 2 krp., B daļa 
Ekonomikas informātika II, Finanšu sektora vadība profesionālā bakalaura studiju 
programma, Grāmatvedība, analīze, audits profesionālā studiju programma 2 krp., B 
daļa 
 
 
2010. gada 25. februārī.                                                   

R. Žuka 
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10.3. PIELIKUMS 

 
Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli, 
anketu paraugi 
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10.3.1. Anketas par studiju programmu paraugs 

CIENĪJAMO STUDENT!  

Lai veiktu pasākumus studiju kvalitātes uzlabošanā, mums nepieciešams uzzināt Jūsu vērtējumu par  

izvēlēto studiju 

programmu. 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 programma 
 

 

2. Studiju 
līmenis 

Bakalaura  

□ 
Maģistra  

□ 
Profesionālā  

□ 
3. Studiju 

gads 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 

□ 
5 

□ 
 

Atzīmēt tikai vienu atbildi katrā rindiņā! Pilnībā apmierina
Drīzāk 

apmierina Drīzāk 
neapmierina 

Pilnīgi 
neapmierina 

Nevaru pateikt 

1.  Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

2.  Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

3.  Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

4.  Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

5.  Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

6.  Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt 
pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaņas 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

7.  Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

8.  Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju 
(izvērtēt, analizēt to) 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

9.  Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju,

diskutēt un pamatot viedokli 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

10. Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

11. Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 
1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

12. Nodarbību plānojums pa semestriem 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

13. Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

14. Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

15. Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

16. Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

Programmas anketa 



200 

 

17. 
Fakultātes personāla darbība studiju procesa 
uzlabošanā 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

18. Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, 
mācību līdzekļi utt.) 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

19. LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

20. 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

21. Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? vairāk kā
 20 h
□  

20-10 h □  
9-3 h □ 

mazāk  
nekā  
3 h 

□ nevaru 
pateikt

□
22. 

Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

23. Kāds ir Jūsu vidējais lekciju apmeklējums?  
100-75% □  

74-50% □  
49-25% □ 

    mazāk 
nekā 
25% □      nevaru 

pateikt
□

24. Vai jūs strādājat darbu atbilstoši izvēlētai izglītībai? 
strādāju

atbilstoši □ drīzāk 
atbilstošā □ drīzāk 

neatbilstošā □ strādāju 
neatbilstoši □  nestrādāju 

    vispār □
25. Vai jūs plānojat turpināt studijas? Jā, LU savā

nozarē □
LU 
citā 

nozarē
□

studēšu 
citā 

augstskolā 
□ nestudēšu □    nevaru 

  pateikt □
26. Vai jūs plānojat pēc studijām strādāt atbilstoši iegūtai 

izglītībai? 
Jā, 

strādāšu □ drīzāk 
jā □ drīzāk 

nē □ nē □      nevaru 
    pateikt □
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Aptaujas par programmu Finanšu menedžments rezultāti 
  

Finanšu menedžments  4.kurss 

      

 VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - 
apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     

            

    
Vidējais Moda*  

Moda % 
** 

Nevar 
pateikt *** 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,70 2 70% 0
2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,61 2 61% 0
3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,61 2 52% 0

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,53 2 43% 4
5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,09 2 74% 0

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ 
profesionālās prasmes un iemaņas 2,00 2 74% 0

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai utt 2,00 2 83% 0

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt to) 2,05 2 57% 1

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 2,36 2 65% 1

10 
Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares 
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā 2,04 2 70% 0

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 1,77 2 57% 1

12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,00 2 61% 5
13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,44 2 35% 7

14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2,14 2 78% 2
15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,96 2 87% 0
16 Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē 2,10 2 78% 3
17 Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā 2,18 2 78% 1

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību 
līdzekļi utt.) 1,68 2 57% 1

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 1,91 2 61% 1

20 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 2,71 3 48% 6

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,73 2 61% 1

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo 
studiju programmu LU 1,70 2 61% 0

* moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.   
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli     
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši   
      
 Aptaujāti 23 respondenti  2010. gada janvārī  
      

Aptaujas rezultātu kopsavilkums     
 Studiju programmas saturs 1,64     
 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,24     
 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,11     
 Studiju procesa organizēšana 2,00     
 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,10     
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 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 

noz. citā augstsk. 

 % 4% 74% 9% 9%

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā 
vairāk 

jā vairāk nē nē 

 % 30% 30% 9% 0%

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā 
drīzāk 

jā drīzāk nē nē 

 % 17% 78% 4% 0%
 



203 

 

10.3.2. Anketa par studiju kursiem- paraugs 
 

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 

27. Uzsākot kursu, pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām 
kursa apguvei un kursa programmu 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

28. Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa 
apguve 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

29. Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
30. Kursa viela lieki nedublējas ar citu kursu vielu 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
31. Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami  1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
32. Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
33. Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
34. 

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto 
vielu 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

35. Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
36. Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks  1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
37. Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus 

un problēmas 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 
38. Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja 

tēmas izpratni 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

39. Pasniedzējs rosināja manu domāšanu  1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
40. 

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates 
līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet 5.

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

41. Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
42. Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
43. Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei  1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
44. 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 □ 

45. Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
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46. Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
47. Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
48. Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās  1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
49. Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
50. Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja  1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □
51. Novērtējiet, lūdzu, šī kursa apguves grūtības pakāpi  pārāk 

grūts □ grūts □ 
piemē- 

rots □ viegls □ 
nevaru
 pateikt□ 

52. Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?   
100-75%□ 74-50% □ 49-25% □ 

 
mazāk  

nekā 25%
 

□ 

 

nevaru
pateikt□ 
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Aptaujas par studiju kursiem rezultāti: 

Korespondence angļu valodā (Fin.menedž.PBSP 2.k.Pa2) 

 VĒRTĒJUMA SKALA   (1 - ļoti labi, 2 - labi,  3 - apmierinoši,  4 - 
neapmierinoši)   

    
Vidējais Moda * 

Moda 
%** 

Nevar 
pateikt ***

1 
Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām kursa 
apguvei un kursa programmu 1,00 1 100% 0

2 Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa apguve 1,77 1 46% 0
3 Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 1,23 1 77% 0
4 Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu 1,31 1 69% 0
5 Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami 1,31 1 69% 0
6 Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks 1,23 1 77% 0

7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu 1,67 2 46% 1

8 Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto vielu 1,64 1 38% 2
9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 1,15 1 85% 0

10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks 1,23 1 77% 0

11 
Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus un 
problēmas 2,00 2 54% 0

12 
Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja tēmas 
izpratni 1,50 1 54% 1

13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu 1,75 2 54% 1

14 

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates 
līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet 5. 
variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus 2,57 5 46% 6

15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 2,30 2 46% 3
16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā 2,22 2 54% 4

17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei 1,38 1 62% 0

18 Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa apguvei 3,80 4 62% 3

19 Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā 1,58 2 54% 1

20 Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga 1,17 1 77% 1
21 Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 1,62 1 54% 0

22 Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās 1,83 2 38% 1

23 Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju 1,67 2 46% 1

24 Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja 1,58 2 54% 1

25 Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi 3,00 3 100% 0
26 Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis? 1,15 1 85% 0

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam   
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli     
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši   
      

 Aptaujāti 9 respondenti   2009. gada decembrī

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums     
 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,38      
 Pasniedzēja sagatavotība 1,35      
 Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,41      
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 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,57      
      
 Kursa grūtības pakāpe piemērots    

  

Komercbanku operācijas  (3.k.) 

 VĒRTĒJUMA SKALA   (1 - ļoti labi, 2 - labi,  3 - apmierinoši,  4 - 
neapmierinoši)   

    
Vidējais Moda * 

Moda 
%** 

Nevar 
pateikt ***

1 
Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām kursa 
apguvei un kursa programmu 1,14 1 86% 0

2 Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa apguve 1,31 1 76% 0
3 Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 1,31 1 69% 0
4 Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu 1,86 2 59% 0
5 Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami 1,52 1 55% 0
6 Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks 1,72 2 52% 0

7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu 1,72 2 66% 0

8 Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto vielu 1,77 2 52% 7
9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 1,45 1 62% 0

10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks 1,55 2 48% 0

11 
Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus un 
problēmas 1,63 2 59% 2

12 
Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja tēmas 
izpratni 1,75 2 66% 1

13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu 1,93 2 66% 0

14 

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates 
līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet 5. 
variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus 1,48 1 62% 0

15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 1,36 1 69% 1
16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā 1,48 1 55% 2

17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei 1,83 2 48% 0

18 Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa apguvei 2,96 3 62% 1

19 Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā 1,78 2 52% 2

20 Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga 1,28 1 72% 0
21 Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 1,54 1 48% 1

22 Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās 1,66 2 52% 0

23 Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju 1,21 1 66% 5

24 Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja 1,67 2 48% 2

25 Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi 2,79 3 79% 0
26 Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis? 1,07 1 90% 1

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam   
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli     
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši   

 Aptaujāti 29 respondenti   2009. gada decembrī

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums     
 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,22      
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 Pasniedzēja sagatavotība 1,63      
 Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,67      
 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,47      
      
 Kursa grūtības pakāpe piemērots    

  

Zinātniskā darba pamati  (Fin.menedž.PBSP 1.k.) 

 VĒRTĒJUMA SKALA   (1 - ļoti labi, 2 - labi,  3 - apmierinoši,  4 - 
neapmierinoši)   

    
Vidējais Moda * 

Moda 
%** 

Nevar 
pateikt ***

1 
Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām kursa 
apguvei un kursa programmu 1,06 1 94% 0

2 Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa apguve 1,35 1 65% 0
3 Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 1,29 1 71% 0
4 Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu 1,60 1 47% 2
5 Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami 1,76 2 53% 0
6 Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks 1,75 2 47% 1

7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu 1,88 2 41% 1

8 Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto vielu 1,73 2 65% 2
9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 1,35 1 76% 0

10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks 1,59 1 47% 0

11 
Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus un 
problēmas 1,87 2 35% 2

12 
Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja tēmas 
izpratni 1,71 2 71% 0

13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu 1,69 2 41% 1

14 

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates 
līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet 5. 
variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus 1,41 1 59% 0

15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 1,79 2 41% 3
16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā 1,79 2 53% 3

17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei 1,31 1 65% 1

18 Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa apguvei 3,07 3 35% 3

19 Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā 1,80 2 41% 2

20 Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga 1,00 1 94% 1
21 Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 1,06 1 94% 0

22 Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās 2,38 2 35% 1

23 Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju 1,12 1 88% 0

24 Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja 1,81 1 47% 1

25 Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi 2,59 3 65% 0
26 Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis? 1,14 1 76% 3

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam   
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli     
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši   
      

 Aptaujāti 17 respondenti   2009. gada decembrī
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   Aptaujas rezultātu kopsavilkums     
 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,21      
 Pasniedzēja sagatavotība 1,66      
 Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,58      
 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,47      
      
 Kursa grūtības pakāpe piemērots    

  

Vides ekonomika 

 VĒRTĒJUMA SKALA   (1 - ļoti labi, 2 - labi,  3 - apmierinoši,  4 - 
neapmierinoši)   

    
Vidējais Moda * Moda %** 

Nevar 
pateikt ***

1 
Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām 
kursa apguvei un kursa programmu 1,50 1 53% 1

2 
Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa 
apguve 1,84 2 53% 0

3 Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 1,63 1 47% 0
4 Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu 1,37 1 68% 0
5 Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami 2,05 2 47% 0
6 Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks 2,16 2 32% 0

7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu 2,32 2 53% 0

8 
Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto 
vielu 2,00 2 47% 4

9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 1,89 2 58% 0
10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks 1,95 2 37% 0

11 
Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares 
sasniegumus un problēmas 1,61 2 47% 1

12 
Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja 
tēmas izpratni 2,00 2 53% 0

13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu 2,44 2 42% 1

14 

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates 
līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet 
5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus 1,56 1 58% 1

15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 2,00 2 47% 5
16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā 2,18 5 42% 8

17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei 1,39 1 58% 1

18 
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa 
apguvei 3,62 4 42% 6

19 Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā 1,59 2 42% 2

20 Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga 1,47 1 53% 0
21 Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 1,78 2 42% 1

22 Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās 1,32 1 68% 0

23 Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju 1,53 2 42% 4

24 Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja 2,43 2 37% 5

25 Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi 2,79 3 68% 0
26 Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis? 1,53 1 63% 0
*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam   
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli     
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***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši   

 Aptaujāti 19 respondenti   2009. gada decembrī 

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums     
 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,67      
 Pasniedzēja sagatavotība 1,91      
 Pasniedzēja pasniegšanas stils 2,07      
 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,71      
    
 Kursa grūtības pakāpe piemērots    

 VĒRTĒJUMA SKALA   (1 - ļoti labi, 2 - labi,  3 - apmierinoši,  4 - 
neapmierinoši)  

    
Vidējais Moda * 

Moda 
%** 

1 
Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām 
kursa apguvei un kursa programmu 1,56 2 56% 

2 Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa apguve 1,44 1 56% 
3 Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 1,22 1 78% 
4 Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu 1,22 1 78% 
5 Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami 1,11 1 89% 
6 Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks 1,11 1 89% 

7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu 1,22 1 78% 

8 
Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto 
vielu 1,43 1 44% 

9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 1,11 1 89% 
10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks 1,22 1 78% 

11 
Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus 
un problēmas 1,11 1 89% 

12 
Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja 
tēmas izpratni 1,33 1 67% 

13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu 1,11 1 89% 

14 

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates 
līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet 5. 
variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus 3,00 5 78% 

15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 1,83 1 33% 
16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā 1,83 1 33% 

17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei 1,22 1 78% 

18 
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa 
apguvei 2,75 3 67% 

19 Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā 1,78 2 56% 

20 Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga 1,00 1 100% 
21 Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 1,00 1 100% 

22 Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās 2,00 2 56% 

23 Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju 1,67 1 44% 

24 Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja 1,22 1 78% 

25 Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi 2,67 3 67% 
26 Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis? 1,11 1 89% 

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam  
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli    

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši  
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 Aptaujāti 9 respondenti   
     

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums    
 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,50     
 Pasniedzēja sagatavotība 1,18     
 Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,19     
 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,38     
     
 Kursa grūtības pakāpe piemērots   

 

Korespondence angļu valodā (Fin.menedž.PBSP 2.k.Pa1) 

 VĒRTĒJUMA SKALA   (1 - ļoti labi, 2 - labi,  3 - apmierinoši,  4 - 
neapmierinoši)   

    
Vidējais Moda * 

Moda 
%** 

Nevar 
pateikt ***

1 
Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām kursa 
apguvei un kursa programmu 1,25 1 75% 0

2 Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa apguve 1,50 1 58% 0
3 Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 1,75 2 42% 0
4 Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu 1,50 1 67% 0
5 Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami 2,00 2 50% 0
6 Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks 1,58 1 58% 0

7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu 2,33 2 50% 0

8 Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto vielu 1,80 2 67% 2
9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 1,73 1 42% 1

10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks 2,08 2 42% 0

11 
Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus un 
problēmas 2,36 2 50% 1

12 
Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja tēmas 
izpratni 2,17 2 83% 0

13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu 2,33 3 50% 0

14 

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates 
līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet 5. 
variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus 2,33 2 42% 0

15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 2,00 2 42% 3
16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā 2,00 2 42% 3

17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei 1,42 1 58% 0

18 Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa apguvei 3,50 5 50% 6

19 Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā 1,50 1 58% 0

20 Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga 1,83 1 42% 0
21 Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 1,83 1 42% 0

22 Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās 1,92 2 58% 0

23 Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju 1,50 1 58% 2

24 Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja 2,30 2 33% 2

25 Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi 3,00 3 67% 0
26 Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis? 1,08 1 92% 0
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*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam   
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli     
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši   
      

 Aptaujāti 12 respondenti   2009. gada decembrī

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums     
 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,38      
 Pasniedzēja sagatavotība 1,83   
 Pasniedzēja pasniegšanas stils 2,08      
 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,88      
      
 Kursa grūtības pakāpe piemērots   

 

 Finanšu grāmatvedība (Fin.sekt.vad., Apdroš.finans., Fin.menedž. 
PBSP 2.k.) 

 VĒRTĒJUMA SKALA   (1 - ļoti labi, 2 - labi,  3 - apmierinoši,  4 - 
neapmierinoši)   

    
Vidējais Moda * Moda %** 

Nevar 
pateikt ***

1 
Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām 
kursa apguvei un kursa programmu 1,22 1 80% 0

2 
Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa 
apguve 1,31 1 73% 0

3 Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 1,59 1 51% 0
4 Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu 1,50 1 57% 1
5 Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami 2,14 2 63% 0
6 Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks 2,02 2 59% 0

7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu 2,14 2 35% 1

8 
Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto 
vielu 1,67 2 55% 9

9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 1,98 2 49% 0
10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks 1,76 2 51% 0

11 
Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares 
sasniegumus un problēmas 2,00 2 55% 6

12 
Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja 
tēmas izpratni 2,16 2 49% 1

13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu 2,12 2 47% 1

14 

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates 
līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet 
5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus 2,04 2 47% 4

15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 2,09 2 33% 5
16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā 2,10 2 31% 12

17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei 2,51 3 35% 2

18 
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa 
apguvei 3,51 4 37% 16

19 Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā 2,79 3 33% 13

20 Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga 1,43 1 59% 0
21 Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 1,59 2 51% 0

22 Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās 1,60 1 55% 1

23 Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju 1,45 1 45% 11
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24 Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja 2,37 3 25% 8

25 Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi 2,49 2 51% 0
26 Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis? 1,24 1 80% 0
*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam   
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli     
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši   
      

 Aptaujāti 51 respondenti   2009. gada decembrī 

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums     
 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,26      
 Pasniedzēja sagatavotība 1,88      
 Pasniedzēja pasniegšanas stils 2,01      
 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,69      
 Kursa grūtības pakāpe grūts      

  

Statistika ekonomistiem  (Fin.men.2.k.) 

 VĒRTĒJUMA SKALA   (1 - ļoti labi, 2 - labi,  3 - apmierinoši,  4 - 
neapmierinoši)   

    
Vidējais Moda * 

Moda 
%** 

Nevar 
pateikt ***

1 
Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām kursa 
apguvei un kursa programmu 1,23 1 77% 0

2 Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa apguve 1,19 1 81% 0
3 Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 1,42 1 65% 0
4 Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu 1,92 2 54% 0
5 Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami 2,04 2 50% 0
6 Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks 2,08 2 50% 1

7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu 2,29 2 50% 2

8 Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto vielu 1,55 2 46% 4
9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 1,88 2 42% 0

10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks 1,88 1 38% 1

11 
Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus un 
problēmas 2,25 2 42% 2

12 
Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja tēmas 
izpratni 2,04 2 35% 2

13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu 2,00 1 35% 1

14 

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates 
līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet 5. 
variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus 2,13 2 31% 3

15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 1,56 1 46% 1
16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā 1,75 2 42% 2

17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei 2,16 2 46% 1

18 Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa apguvei 3,50 5 46% 12

19 Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā 1,92 1 42% 0

20 Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga 1,52 1 62% 1
21 Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 2,00 2 50% 0
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22 Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās 2,23 3 42% 0

23 Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju 1,52 2 46% 3

24 Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja 2,23 1 27% 4

25 Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi 2,23 2 62% 0
26 Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis? 1,12 1 88% 0

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam   
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli     
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši   
      

 Aptaujāti 26 respondenti   2008. gada decembrī
      

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums     
 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,21      
 Pasniedzēja sagatavotība 1,95      
 Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,95      
 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,90      
 Kursa grūtības pakāpe grūts      
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10.3.3. Darba devēju aptaujas anketas paraugs un vidējie rezultāti 
LATVIJAS UNIVETSITĀTE 

EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTES 
 studiju programmas Finanšu menedžments novērtēšana 

Darba dēvēju aptaujas anketa, 2009.g.  
Labdien! 
Lūdzam Jūs piedalīties aptaujā, kuras galvenais mērķis ir novērtēt studiju programmas 
Finanšu menedžments absolventus iegūtas zināšanas un praktiskas iemaņas. 
√ Pretī kritērijiem ieraksties savu novērtējumu 10 baļļu sistēmā (1-viszemākais, 10 – 

visaugstākais). 
√ Izmantojiet tukšās rindiņas starp kritērijiem, lai pievienotu savu komentāru. 
 Vērtējums 

10 baļļu 
sistēmā 

1.Kā Jūs vērtējiet studiju programmas Finanšu menedžments saturu 
no profesionāla viedokļa?   

Ļoti labi

□ 
2.Kā Jūs vērtējiet studiju programmas Finanšu menedžments 
absolventa spējas praktiski pielietot studiju laika iegūtas zināšanas?   
 

Ļoti labi

□ 
3.Vai pēc Jūsu domām studiju programmas saturs atbilst darba tirgus 
prasībām? 
Jā    Nē   Grūti novērtēt    

  jā -84%, 
grūti 
novērtēt -
16%          

4.Kā Jūs vērtējiet studiju programmas absolventa komunikāciju 
prasmes saskarsmē ar kolēģiem un klientiem?  

    Ļoti labi 

□ 
5.Kā Jūs vērtējiet studiju programmas absolventa konkurētspēju darba 
tirgū?  
 

    Ļoti labi 

□ 
6.Kā Jūs vērtējiet studiju programmas absolventa iegūtas zināšanas 
salīdzinājumā ar citu augstskolu līdzīgu programmu absolventiem? 

    Ļoti labi 

□ 
7.Jūsu ieteikumu studiju programmas kvalitātes uzlabošanai 
 

Pastavīgi 
aktualizēt 
kursu 
saturu 

8. Vai Jūs vēlētos, lai citi Jūsu uzņēmuma darbinieki apgūtu šo studiju 
programmu? 

Jā    Nē  Grūti novērtēt  
 

jā -68% 
grūti 
novērtēt -
32%          

9. Vai programmas absolventiem ir izaugsmes iespējas? 
Jā    Nē   Grūti novērtēt   
 

jā-100% 

10. Kāda ir Jūsu uzņēmējdarbības joma? (lūdzu atzīmēt) 
Ražošana -3  Tirdzniecība 6      Banka 5 
Budžeta iestāde  3              Cita            14 

Kopā 31 

11. Cik darbinieku ir Jūsu uzņēmumā? 
                         >10           10-50                50-250             >250 

>10 -10 
10-50-21 
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10.3.3. Absolventu aptaujas anketas paraugs un aptaujas rezultāti 
 

Absolventu aptaujas anketa 
     2009/2010.ak.g. 

Latvijas Universitātes  
Ekonomikas un vadības fakultātes  

Studiju programma “Finanšu menedžments” 
 
1. Jūsu vārds, uzvārds 
........................................................................................................ 
Jūsu pašreizējā darba vieta, 
amats................................................................................. 
 
 
2. Kā Jūs vērtējat apgūto studiju programmu kopumā? 
     pozitīvi- 97% 
     negatīvi 
    ar  piezīmēm- 3% 
 
3. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās zināšanas? 
     noderīgas- 80% 
     daļēji noderīgas -20% 
     nederīgas 
     
4. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās praktiskās iemaņas? 
     noderīgas -71% 
     daļēji noderīgas – 29% 
     nederīgas 
 
5. Vai Jūsu pašreizējais darbs ir saistīts ar finanšu vadību? 
     jā – 52% 
     nē – 48%, bet grib 
 
6. Vai apgūtā studiju programma “Finanšu menedžments” veicināja Jūsu 
karjeras attīstību?  
     jā – 65% 
     nē -35% (pagaidām)  
    
 
7. Kas studiju procesā bija  
     pozitīvs  
     Daudz prakses, labas un interesantas nodarbības studiju kursos: finanšu 
grāmatvedība, banku grāmatvedība, finanšu analīze, komercbanku operācijas, 
nodokļi, citi..................................................................................................................... 
    
.......................................................................................................................................... 
    
.......................................................................................................................................... 
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     negatīvs ne vienmēr veiksmīgs nodarbību plānojums pa nedēļām un 
semestriem........................................................................................................................ 
     
8. Kādus priekšmetus, kas tika apgūti, Jūs uzskatāt par liekiem un nederīgiem, 
norādiet kāpēc? 
Zinātniskā darba pamati (lasīja cits pasniedzējs), Vides ekonomika, 
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
9. Kādus priekšmetus Jūs ieteiktu iekļaut studiju programmā? 
Kopumā programma ir labi izveidota un kursu klāsts atbilst 
speciālitātei....................................................................................................................... 
 
10. Kādas izmaiņas Jūs ieteiktu studiju procesa uzlabošanai? 
Vairāk prakses, praktisko nadarbību un 
piemēru.............................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 
11. Vai Jūs iesakāt programmu Jūsu kolēģiem, draugiem? 
     jā – 90% 
     nē – 10% (grūti novērtēt) 
    
 
12. Jūsu komentāri par programmu 
Paldies par noderīgām 
zināšanām.........................................................................................................................
....................................................................... 
 

Paldies par atsaucību! 
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6. attēls. 7. attēls.

8. attēls. 9. attēls.
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10. attēls. 11. attēls.

12.attēls 13. attēls

14. attēls 15. attēls
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16. attēls 17. attēls
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10.4. pielikums. Prakses līgumi  
 
Studiju programmai Finanšu menedžments ir ilgstošā sadarbība ar prakses vietu 
devējiem, kas piedāvā studentien iziet praksi. Ir noslēgti beztermiņa sadarbības 
līgumi par prakses vietu nodrošināšanu ar: 

- Valsts Ieņēmumu Dienestu (VID), 
- AS Nordea bank.  
- AS SEB banku, 
- AS Swedbank (Hansabanka), 
- AAS Seesam Life Latvia, 
- AS „Parex assett management”, 
- AS „Dnb NORD/LB Latvija”. 

 
VID piedavā iespēju iziet praksi visiem studiju programmas studentiem (Prakse II), 
slēdzot līgumu ar katru studentu (skatīt līguma parauguparaugu), ar pārējiem 
sadarbības partneriem ir noslēgti jumts līgumi. 
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10.5. pielikums.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prakses nolikums 
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Augstākās profesionālās studiju programmas 
Finanšu menedžments 

prakses nolikums 
 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
 
Prakse ir profesionālo studiju programmas neatņemama sastāvdaļa un tiek organizēta saskaņā ar 

studiju plānu un izglītības iestādes izvēlētajiem studiju kursiem. 
 

Prakses mērķis – dot iespēju studentiem nostiprināt studiju kursos iegūtās zināšanas, iegūt studiju 
programmai atbilstošu kompetenci  
un apgūt praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas finanšu vadības speciālistiem. 

 

Prakses laiks un ilgums ir noteikts studiju programmā un studiju kalendārajā grafikā 26 
kredītpunktu apjomā.  

 

Prakses uzdevumi tiek noteikti izglītības iestādes apstiprinātās prakšu programmās. 
Praksē students veic prakses programmā noteiktos uzdevumus, parādot patstāvību, sagatavotību, 

zināšanas un iemaņas, godīgi pildot savus pienākumus, neizpaužot trešajām personām organizācijā iegūto 
konfidenciālo informāciju. 

 
 

2. Prakses organizēšana 
 
Lai organizētu mācību praksi, nepieciešami šādi prakses dokumenti: 
 prakses programma; 
 vienošanas ar prakses vietu (līgums); 
 prakses dienasgrāmata. 
 

Prakses vietu students izvēlas patstāvīgi. Prakse notiek saskaņā ar vienošanas starp izglītības iestādi 
un prakses vietu. Izvēlētās prakses vietas nosaukums studentam jāiesniedz prakses vadītājam ne vēlāk kā 
30 dienas pirms prakses sākuma. 

 

Prakses organizēšanā piedalās izglītības iestāde, prakses vieta un students (praktikants). 
 

Izglītības iestāde (Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu katedra): 
 palīdz studentiem nepieciešamajos gadījumos sameklēt prakses vietu; 
 iepazīstina praktikantu ar viņa tiesībām un pienākumiem prakses laikā; 
 nodrošina praktikantu ar mācību prakses dokumentiem un iepazīstina ar to noformēšanas 

prasībām; 
 apkopo informāciju par prakses vietām, kurās praktikanti var papildināt praktiskās iemaņas 

atbilstoši noteiktajām prasībām, un sniedz šo informāciju praktikantam; 
 sniedz atbalstu praktikantam un prakses vietai saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto prakses 

programmu; 
 pamatojoties uz prakses dokumentiem, novērtē praksi; 
 ieceļ prakses vadītājus, kuri kontrolē mācību prakses norisi. 
 

Izglītības iestāde pēc studiju programmas direktora ieteikuma norīko prakses vadītājus. 
 

Prakses vadītāji organizē pirmsprakses konsultācijas, vada un kontrolē prakses programmas izpildes 
gaitu, organizē prakses pārskatu aizstāvēšanu un prakses vērtēšanu. 

Par prakses vadītājiem var būt mācībspēki un uzņēmuma/iestādes, kurā notiek prakse, darbinieki. 
 

Prakses vadītāju pienākumos ietilpst: 
 studenta konsultēšana prakses jautājumos; 
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 prakses programmas izpildes gaitas kontrole; 
 prakses pārskata izskatīšana un novērtēšana; 
 piedalīšanās prakses aizstāvēšanā un vērtēšanā. 
Prakses vieta: 
 nodrošina praktikantam mācību prakses programmā noteiktajām prasībām, kā arī darba drošības, 

ugunsdrošības un sanitāri higiēniskajām normām atbilstošu darba vietu; 
 norīko prakses vadītāju, kurš sekmē prakses vietas un izglītības iestādes sadarbību, informē 

izglītības iestādi par mācību prakses norisi, praktikanta pārkāpumiem, sniedz praktikanta rakstu-
rojumu un apstiprina mācību prakses pārskatu un ierakstus prakses dienasgrāmatā. 

 

Students (praktikants): 
 iepazīstas ar mācību prakses mērķiem, uzdevumiem un vērtēšanas kritērijiem; 
 izpilda prakses programmā noteiktos uzdevumus un ievēro prakses vadītāju norādījumus; 
 ievēro prakses vietas iekšējās kārtības noteikumus; 
 noformē prakses dienasgrāmatu un pārskatu un kopā ar atsauksmi par praksi, ko dod uzņēmuma 

prakses vadītājs, iesniedz izglītības iestādē. 
 
 
 

3. Prakses materiāla noformēšana,  
novērtēšana, glabāšana 

 
Prakses gaitā students uzraksta prakses atskaiti un saņem no uzņēmuma pārstāvja atsauksmi par 

darbu, kurus norādītajā termiņā iesniedz izglītības iestādē. 
Prakses pārskats noformējams datortehnikā un saturiski tam ir jāatbilst prakses programmai. Prakses 

pārskatu paraksta tā autors. 
Prakses vadītājs iepazīstas ar studenta prakses pārskatu, atsauksmi par darbu un lemj par pielaišanu 

prakses aizstāvēšanai. 
Prakses pārskatu aizstāvēšanu pieņem un prakses vērtēšanu veic ar studiju programmas direktora 

rīkojumu apstiprināta komisija. 
Prakses aizstāvēšanu vērtē 10 ballu sistēmā, rezultātu ieraksta protokolā, kuru paraksta visi komisijas 

locekļi. 
Prakses pārskatus pēc aizstāvēšanas uzglabā vismaz 1 (vienu) kalendāro gadu. 

 

Prakses pārskata izveides metodiskie norādījumi 

 

1. Prakses pārskata tehniskā izveide atbilstoši noteikumiem ir būtiska prasība. Darbu, kurš neatbilst 
galvenajām tehniskās izveides prasībām, vadītājs ir tiesīgs nepielaist pie aizstāvēšanas. 

2. Prakses pārskats sākas ar titullapu. Tajā uzrāda mācību iestādi, fakultāti, institūtu, kurā pārskats 
izstrādāts, pārskata izstrādāšanas gadu. Pārskata titullapā uzrāda prakses nosaukumu, prakses vietu, 
pārskata autora vārdu un uzvārdu, prakses vadītāja zinātnisko grādu, akadēmisko nosaukumu, vārdu 
(vai iniciāli), uzvārdu. Titullapā bez vadītāja uzrāda arī konsultantu (ja tāds ir). Ir jābūt titullapā 
minēto personu parakstiem. 

3. Aiz titullapas ievietojams prakses pārskata satura rādītājs. 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. 
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4. Prakses pārskats jāraksta pareizā literārā valsts valodā. Izklāstam jābūt precīzam, skaidram, loģiskam, 
īsam un konkrētam. 

5. Prakses pārskats ir jāraksta uz papīra lapas vienas puses. Lapām atstāj baltas malas: kreisajā pusē 35 mm, 
labajā pusē 10 mm, augšā un apakšā ne mazāk kā 20 mm. Datorrakstā izpildītā pārskata burtu lielumam 
jābūt – 12, šriftam – Times New Roman, atstarpēm starp rindām 1,5. 

6. Pārskata lapas numurē augšā lapas vidū ar arābu cipariem bez punkta un bez defisēm, 10 – 13 mm 
attālumā no teksta. Pārskata 1.lappuse ir tā titullapa, otra – satura rādītājs. Uz tām lappuses numuru 
neraksta, bet iekļauj kopējā lappušu skaitā. 

7. Nav pieļaujama vietniekvārdu un darbības vārdu lietošana pirmajā personā. Piemēram, nedrīkst 
rakstīt „es uzskatu”, „uzskatu par pareizu”, „pēc manām domām” un tml. Ieteicams rakstīt „autors 
uzskata”, „pareizs ir uzskats, ka …”, „pēc autora domām”. 

8. 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. 

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 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 ar 1. 

 

10. Par nepublicēto materiālu avotiem atsauces dodamas gadījumos, ja materiāli ņemti no vairākiem 
avotiem. Ja dati ņemti no viena avota, to uzrāda ievada beigās. Ja pārskats satur autora aprēķinus, 
atsaucēs minami aprēķinu izejas datu avoti. 

11. Pārskatāmības labad pārskatā izmantoto skaitlisko informāciju ieteicams izvietot tabulās. Pārskata 
ilustrēšanai izmantojamas shēmas, diagrammas, grafiki. Tomēr tas nav jāpārblīvē ar skaitlisko 
materiālu un attēliem. Nevajadzīgi skaitļi apgrūtina pārskata 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. 

12. 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. 

13. 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). 

14. 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. 
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Piemēram: 
2.3. tabula 

Latvijas komercbankas aktīvi 20XX. gada pirmajā ceturksnī35 
(perioda beigās; milj. latu) 

Mēneši Vērtspapīri Kredīti Pārējie 
aktīvi 

Kopā 
Bankām Nebankām 

juridiskām 
personām 

Nebankām 
fiziskām 
personām 

1 2 3 4 5 6 7 
Janvāris     
Februāris       
Marts       
 

15. Tabulas jāizvieto pārskatā 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. 

16. 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 „-”. 

17. Pārskatā 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. 

18. Ja formula aizgūta no kāda avota, tad ir nepieciešams dot atsauci uz to. Formulām, kuras ir atvasinājis vai 
sastādījis pats autors, atsauci nedod. 

19. Izstrādājot prakses pārskatu, jāievēro valodas, stila un interpunkcijas likumības. 
20. Prakses pārskatu iesniedz iešūtu ātršuvēja vākos. Uz vāka jābūt pārskata titullapai. Tādu pašu 

titullapu iešuj ātršuvējā. Prakses pārskatu students paraksta. 

                                                 
35 Latvijas komercbankas, 20XX. gada pārskats 52. lpp. 
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10.6. pielikums 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, 
LZP un citu institūciju finansētajos projektos 

6 gadu atskaites periodā 
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Docētāja 

vārds, uzvārds, 
zinātniskais grāds 

Projektu piedalīšanas un vadība 

Vilnis Ādamsons, 
dr.ekon., asoc.prof. 

Piedalīšanās četros Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projektos : 
„Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju programmas Finanšu 

menedžments studentu mācību prakses realizēšana Valsts Ieņēmumu dienesta 
sistēmā”, projekta vadītājs. 2006 – 2008; 

„Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju programmas Finanšu 
menedžments studentu mācību prakses realizēšana komercuzņēmumos”, prakses 

vadītājs. 2006 – 2008; 
„Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs”, pētnieks. 

2006 – 2007; 
„LU profesionālo studiju programmu mācībspēku kompetenču  paaugstināšana  

banku un uzņēmējdarbības sektorā”, eksperts. 2007; 
 

Piedalīšanās ES struktūrfondu nacionālā programmā „Darba tirgus pētījumi” . 
Piedalīšanās zinātniski pētnieciskā projektā        „Ģimenes ārsta prakses 
medicīnisko pakalpojumu materiālo       izdevumu saraksta un optimālā 

finansējuma aprēķinu izstrādāšana un rekomendāciju sagatavošana”. 
Inna Romānova, 

dr.ekon., 
docente 

Latvijas Zinātnes padomes zinātniskais projekts Nr. 04.1090 “Naudas un kredīta 
politikas ietekme uz Latvijas ekonomikas attīstību”, 2004.–2008.g., pētnieks 
Latvijas Universitātes pētniecības projekts Nr. 2007/ZP-88 “Reitingu sistēmu 

izmantošana komercbanku risku un stabilitātes problēmu risināšanā”, 2007. gadā, 
pētnieks 

Latvijas Zinātnes padomes zinātniskais projekts Nr. 09.1015 "Finanšu un kredīta 
politika un atbilstošu instrumentu izmantošana ekonomikas cikliskās attīstības 

apstākļos", 2009. g., pētnieks 
Starptautiskais projekts Erasmus Intensive program „Investment Funds in Europe: 

Regulation, Innovation and Management Issues”, koordinatore, 2007-2009. g. 

Aina Joppe, 
Mag.ekon., docente 

Piedalīšanās vienā Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projektā: 
„Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju programmas Finanšu 

menedžments studentu mācību prakses realizēšana Valsts Ieņēmumu dienesta 
sistēmā”, projekta vadītājs.; 

„LU profesionālo studiju programmu mācībspēku kompetenču  paaugstināšana  
banku un uzņēmējdarbības sektorā”, eksperts. 2007. 

 
Piedalīšanās LU Akadēmiskā attīstības projektā ”Promocijas darba 

„Nodokļu administrēšanas pilnveidošana Latvijā” izstrādāšanas pabeigšana”
Marina Kudinska, 
dr.ekon., docente 

Piedalīšanās divos Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projektos: 
„Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs”, pētnieks. 
„LU profesionālo studiju programmu mācībspēku kompetenču  paaugstināšana  

banku un uzņēmējdarbības sektorā”, mērķauditorijas dalībnieks. 
Līga Leitāne, 

Mag.ekon., lektore 
Piedalīšanās LR Vides ministrijas projekta „Biodegvielas izmantošana un 

vides prasību integrēšana reģionālajos biocentros”. 
Piedalīšanās Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta 
dienesta projektā „Lauksaimniecības un lauku atbalsta politika Latvijā un 

citās ES dalībvalstīs: potenciāls ražošanas attīstībai un konkurētspējas 
paaugstināšanai.”

Ramona Rupeika-
Apoga, dr.ekon., 

docente 

Piedalīšanās Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projektā: 
„LU profesionālo studiju programmu mācībspēku kompetenču  paaugstināšana  

banku un uzņēmējdarbības sektorā”, mērķauditorijas dalībnieks 
Piedalīšanās LZP zinātniskā projektā “Nacionālās valūtas kursa 

ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību” . 
Piedalīšanās SOCRATES programmā, sadarbība ar Siegen 

Universitāti (Vācija) mācību kursu izstrādāšanā  /Starptautiskās 
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finanses/ 
Svetlana Saksonova, 
dr.ekon., asoc. prof. 

Piedalīšanās Eiropas Sociālā Fonda (ESF) un Leonardo da Vinci 
programmas projektos: 

„Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju programmas Finanšu 
menedžments studentu mācību prakses realizēšana Valsts Ieņēmumu dienesta 

sistēmā”, prakses vadītājs. 2006 – 2008; 
„Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju programmas Finanšu 

menedžments studentu mācību prakses realizēšana komercuzņēmumos”, projekta 
vadītājs  2006 – 2008; 

„Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs”, pētnieks. 
2006. – 2007.; 

„LU profesionālo studiju programmu mācībspēku kompetenču  paaugstināšana  
banku un uzņēmējdarbības sektorā”, eksperts. 2007. 

 
Piedalīšanās projekta „Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta 

izveidošana Latvijas Universitātē” (LU EM-2252E); 
 

Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekta „Development and Approbation of 
Applied Courses Based on the Transfer of Teaching Innovations in Finance and 
Management for Further Education of Entrepreneurs and Specialists in Latvia, 

Lithuania and Bulgaria” izstrādātajs un vadītājs, projekta Nr. LLP-
LdV/TOI/2008/LV/004 (2008-1-LV1-LEO05-00127), 2008.g.-2010.g. 

 
Irina Solovjova, 

Dr. ekon., 
docente 

Piedalīšanās četros Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projektos: 
„Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju programmas Finanšu 

menedžments studentu mācību prakses realizēšana Valsts Ieņēmumu dienesta 
sistēmā”, prakses vadītājs. 2006 – 2008; 

„Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju programmas Finanšu 
menedžments studentu mācību prakses realizēšana komercuzņēmumos”, prakses 

vadītājs. 2006 – 2008; 
„Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs”, pētnieks. 

2006 – 2007; 
„LU profesionālo studiju programmu mācībspēku kompetenču  paaugstināšana  

banku un uzņēmējdarbības sektorā”, programmu izstrādātājs (konsultants). 2007. 
 

Piedalīšanās LU pētniecības projektā 

„Reitingu sistēmu izmantošana komercbanku risku un stabilitātes 
problēmu risināšanā”. 

Juris Krasts LZP projekts Nr. 02.0918 (Datorzinātnēs): „Jauni optimalitātes kritēriji un duālās 
vadības algoritmi datorizētās lēmumu pieņemšanas sistēmās”; 2002. – 2005.g., 

projekta izpildītājs 
LZP projekts Nr. 06.1936 (Informācijas tehnoloģijās): „Efektīva optimizācija 

sarežģītās stohastiskās apkalpojošās sistēmās izmantojot statistisko secinājumu 
ekvivalences principu”; 2006. – 2008.g., projekta izpildītājs 

LZP projekts Nr. 07.2036 (Informācijas tehnoloģijās): “Materiālu noguruma 
stohastiskie modeļi un lidaparātu apkopes termiņu un inspekciju periodu efektīvas 

plānošanas kritēriji”; 2007. – 2008.g., projekta izpildītājs 
 

LZP projekts Nr. 09.1014 (Datorzinātnēs): “Informātikas instrumentu īpašais 
nozīmīgums un funkcijas Latvijas tālākai izaugsmei”; 2009. – 2012.g., projekta 

izpildītājs 
Projekts 

2006/0254/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0093/0063, LU ESS 2006/51, 
„datoru matemātisko sistēmu ieviešana mācību procesā augstskolā” dalībnieks, 

01.02.2007. līdz 31.05.2008 
 

Vineta Šņepste, Piedalīšanās vienā Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projektā: 
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Mag.ekon., lektore „Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju programmas Finanšu 
menedžments studentu mācību prakses realizēšana komercuzņēmumos”, prakses 

vadītājs. 
 

Elvīra Zelgalve, 
dr.ekon., profesore 

Piedalīšanās vienā Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projektā: 
„Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju programmas Finanšu 

menedžments studentu mācību prakses realizēšana komercuzņēmumos”, prakses 
vadītājs. 

Piedalīšanās LZP zinātniskā projektā “Nacionālās valūtas kursa 
ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību” . 

Roberts Škapars, 
dr.ekon., profesors 

11. LU pētniecības projekts Nr. ZP-110, Starptautiskās un Eiropas Savienības 
nodokļu politikas tiesiskie un ekonomiskie aspekti un to ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi Latvijā. 2008.-2009-projekta vadītājs 
12. LZP finansētais pētījumu projekts Nr.770 ,,Latvijas darba tirgus Eiropas 

Savienības integrācijas procesā“ 2004.-2007.-projekta vadītājs. 
13. LU pētniecības projekts Nr.ZP-70.Darbaspēka tirgus pilnveidošanas aspekti 

Latvijai integrējoties Eiropas Savienībā. 2007.-projekta vadītājs 
14. LU pētniecības projekts Nr. 2006/1-229744 (Y2-22AP44-070), Sociālais un 

cilvēkkapitāls kā Latvijas konkurētspēju veicinošs faktors pārejas posmā uz 
zināšanu ekonomiku Lisabonas stratēģijas kontekstā. 2006.-projekta vadītājs. 

15. Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus 
pētījumi” VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003 pētījuma Nr. 13 

„Nereģistrētās nodarbinātības novērtējums” (līguma Nr. LM 17.6-04/23A-
2005) 2005. – 2007. – pētnieks. 

16. 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. 
 

Elena 
Dubra, 

Dr.ekon., prof. 

LZP projekts „Latvijas konkurētspējas un ilgtspējīgas augsmes izvērtējums Baltijas 
reģionā un Eiropā”. Projekta vadītāja E. Dubra (2006-2007) 

Zinātniski pētnieciskais LU projekts Nr. 2007/ZP-12 „Investīciju stratēģija Latvijas 
ekonomikas ārējās konkurētspējas veicināšanai”. Projekta vadītāja E. Dubra (2007) 

ES struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi”. Projekts 
„Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros”. 

Pasūtītājs - LR Labklājības ministrija. ES, Eiropas Sociālā Fonda finansējums. 
2007.gadā izdota zinātniskā monogrāfija. Projekta vadītāja E. Dubra.(2005 – 2007) 

 
LU pētniecības projekts „Latvijas ekonomikas konkurētspēja un investīciju nozīme 

tās veicināšanā”. Projekta vadītāja (2008) 
ESF projekta vadītāja „Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē” Nr. 1 / 129 

(2009 – 2010) 

Dr. oec. Biruta Sloka, 
profesore 

2005.-  2007. Profesionālās un augstākās izglītības programmu atbilstība darba 
tirgus prasībām (pētniedcības projekta vadītāja) 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Biznesa un sabiedrības attīstības 
vadības aktualitātes – 2009” (Current Issues in Management of Business and 

Society Development – 2009), 07.05.2009 – 09.05.2009, Programmas komitejas 
priekšsēdētāja 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Eiropas jaunie sociāli ekonomiskie 
izaicinājumi” 02.10.2008 – 04.10.2008 (New Socio – Economic Challanges of 

Development in Europe 2008) koordinatore 2008. 
Latvijas Ekonomikas zinātnieku foruma Rīcības komitejas priekšsēdētāja 

vietniece 2006; 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Statistikas pētījumi – sociālo zinātņu 

un izglītības bāze” Programmas un Rīcības komiteju locekle (2002-2004); 
 LU pētījuma projekts „Uzņēmumu un iestāžu ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšanas un rezultātu novērtēšanas problēmas”, (2009. – 2011. gads), 

projekta vadītāja; 
 Eiropas Komisijas pētījuma projekts „Reģionu pārvaldība globalizācijas 

kontekstā” („Regional Governance in the Context of Globalization”), (2009. – 
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2010. gads), projekta dalībniece 
 Eiropas Komisijas pētījuma projekts „Uzņēmējdarbība augstākajā izglītībā, 

īpaši nebiznesa studijās”(Entrepreneurship in Higher Education, Especially 
within Non – Business Studies), (2006. – 2008. gads), projekta dalībniece 

 LU pētījuma projekts „Mārketinga un konkurences augstākajā izglītībā 
novērtējuma problēmas” (2007. – 2008. gads), projekta vadītāja; 

 
Baltijas jūras valstu padomes projekts „Eirofakultāte Pleskavā” (2007 – 

2012), starptautiskās ekspertu grupas dalībniece; 
Eiropas Savienības Erasmus – Mundus projekta „BalticStudyNet”, 

starptautiskā projekta grupas dalībniece (2006 – 2010). 
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10.7. pielikums 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas un 
sagatavotā mācību literatūra atskaites periodā (2004.g. -
2009.g.) 
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As. prof. V. Ādamsons 

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

2. Darbaspēka profesionālā mobilitāte, autoru kol. LU: Rīga, 2007,XI , 219 lpp.; 
3. V. Adamsons, Principles of Public Finance Policy and Administration: from Theory to 

Practice. ” Completion of the Social Finance System in Latvia”. 2009. ISBN 978-9984-
45-106-0. 
 
Lekt. K. Beķere 

1. Latvijas iedzīvotāju sastāvs 21 gs. sākumā. Rīga: LU Demogrāfijas centrs, 2004.-38 lpp. 
2. Population and Labour Force: Žurnāls „ Humanities and Social Sciences Latvia „ Nr 4.                          

(44), Rīga: LU,2004. 
3. Business Management English, book 2, „Understanding and Managing Business        

Finance, Rīga 2006. 
 
Lekt. L. Bule 

1. 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 

2. Современные теории пенсионного обеспечения// Проблемы экономики и права. 
Сборник научных статей. РАЕН (Российская академия естественных наук) часть 
4, Коломна 2004г., стр.8. 

3. The Role of Personal Saving Accounts in Pension Insurance// Starptautiskās zinātniskās 
konferences „Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas” rakstu krājums.- 
Rēzekne, 2006.- 45.lpp. 

4. Latvijas pensiju sistēmas darbība: kas ir jāzina cilvēkiem un ko tie zina.// Starptautiskās 
zinātniskās konferences „Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi” rakstu 
krājums.- Rēzekne, 2008.- 117.lpp. 

 
Prof. I. Ciemiņa 

1. Ciemiņa I., Krastiņš O. Latvijas pagastu un pilsētu noslāņošanās pēc iedzīvotāju 
dzīves līmeņa un reģionālās attīstības problēmas. – Reģionālā attīstība. Ekonomikas 
zinātne lauku attīstībai. Starptautiskās zinātniskās konferences raksti.- Jelgava, 2004., 
Nr. 6. – 53. – 61. lpp. 

2.Ciemiņa I., Krastiņš O. Latvijas mājsaimniecību vispārējā un dažādu grupu 
noslāņošanās. – Statistikas un pārvaldes problēmas 2005. Zinātniskie raksti – 
Rīga: LSI, 2005. – 203 lpp., ISSN 1407 – 8988; 99.-109.lpp. 

3.Ciemiņa I., Krastiņš O. ,Balode I.u.c. Izglītības un citu faktoru ietekme uz dzīves 
līmeni un dzīves kvalitāti. – LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie 
pētījumu virzieni 2006.gadā Nr.12, – R.: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes 
ekspertu komisija, 2007.-190 lpp. ISSN 1691-290X, - 26. -31.lpp. 

4.Ciemiņa I.  Pamatfaktoru ietekme uz dzīves līmeni un dzīves kvalitāti. – 
Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā. Nr.5. Tautsaimniecības attīstības 
institūts; – R.: 2007., - 183. -189.lpp. 

5. Ciemiņa I., Krastiņš O. Pārtikas produktu patēriņš Latvijas mājsaimniecībās. – 
Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti 2008. Zinātniskie raksti – R.: LR CSP, 2008. 
– 5.-15.lpp. 
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6. Ciemiņa I. Latvijas iedzīvotāju dzīves līmenis sociālās statistikas skatījumā //LU 
Raksti, sērija  Ekonomika, VII, 737. sēj. – R.: LU, 2008,-439.lpp. ISSN 1407 - 2157 
53.-70.lpp. 

7. Ciemiņa I., Krastiņš O. No iedzīvotāju dzīves apstākļu pētījumiem līdz vitaindeksam 
// Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti 2009. Zinātniskie raksti – R.: LR CSP, 
2009. – 13.lpp. 

8. Ciemiņa I., Balode I., Krastiņš O. Sadalījumu apliecošās līknes dzīves līmeņa 
pētījumos // LU Raksti, sērija  Ekonomika un vadības zinātne, 743.sēj., VIII, – R.: 
LU, 2009,-10.-24.lpp. ISSN1407-2157. 

9. Ciemiņa I. Latvijas iedzīvotāju patēriņa izdevumi un to izmaiņu tendences pēdējā 
desmitgadē // LU Raksti, sērija  Ekonomika un vadības zinātne, 743.sēj. VIII, – R.: 
LU, 2009, -34.-42.lpp. ISSN1407-2157. 

 
Prof. E.Dubra 

1. Latvijas konkurētspējas un izaugsmes iespēju novērtēšana integrācijas procesā Eiropas 
Savienībā / E. Dubras un L. Frolovas redakcijā: Zinātniskā monogrāfija. – R.: LU, 2004. 
– VIII + 436.lpp. 

2. Dubra E. Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros// ES 
struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi”, LR Labklājības ministrija: 
Rīga, 2007, 224. lpp 

3. Latvijas ekonomikas konkurētspēja un investīciju nozīme tās veicināšanā. Monogrāfija 
E.Dubras redakcijā. LU Akadēmiskais apgāds, 2009.,166 lpp. 

 
Lekt. R. Freimane 

1. R.Freimane. Business Cycles of the Baltic countries and their main trading partners// 
“Research for Rural Development”, pp. 170-180, 2005. 

2. R.Freimane. Real Exchange Rate and Competitiveness in Latvia, LUA, International 
Scientific Conference Proceedings, Research for Rural Development, 2006, p. 175 – 
181 

3. R.Freimane. Latvia on the way to the EMU: nominal and real convergence, 
Information Society and Modern Business, Ventspils, 2007, p. 16-27. 

  
Doc. A. Joppe 
 

1. Иоппе А. Правовое регулирование налоговых отношений. Academia de Studii 
economice din Moldova, Conferinta internatinala: Probleme contabilitatii si 
auditului in conditiile globalizarii.  Chisinau, 2005. 166.- 170 стр. 

2. Joppe A. Nodokļu maksātāju atbildība par nodokļu disciplīnas neievērošanu. Latvijas 
Universitātes raksti. Ekonomika un vadības zinātne, 696.sējums, Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2006. 122.-130.lpp. 

3. Joppe A. Nodokļu administrēšanā pielietojamās metodes. Rēzeknes augstskolas 
Ekonomikas fakultātes Latgales tautsaimniecības pētījumu institūts. Starptautiskās 
zinātniskās konferences rakstu krājums: Tautsaimniecības attīstības problēmas un 
risinājumi, Rēzekne, 2008. 183.-195.lpp.  

4. Joppe A. Nodokļu administrētāja darba specifika un motivēšanas iespējas Latvijā, 
LatvijasUniversitātes raksti. Ekonomika, Rīga: Latvijas Universitāte, 2008.  

5. Joppe A. Nodokļu administrēšanas problēmas un iespējamie risinājumi. 
Tautsaimniecības attīstības institūts. Rakstu krājums Nr.6 : Tautsaimniecības 
attīstības problēmas Latvijā, Rīga, 2008.139-148lpp. 
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Doc. E. Kopeika 
 

5. Monogrāfija: L.Frolova, I.Krūmiņa, P.Rivža, E. Kopeika, I.Arhipova u.c. 
Monogrāfija:Darba tirgus pieprasījuma ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas izpēte un 
pilnveidošanas iespēju analīze. -LR LM: Rīga, 2007, XII + 176 lpp. 

 
Lekt. J. Krasts 
 

1. Daina Šķiltere, Juris Krasts.Quality Improvement Methods For Statistical Forecasts.  
      Scientific Inquiry, A Journal of the IIGSS, Editor: Yi Lin, ISSN 1552-1222, Volume 8,       
Number 2, December 31, 2007 
2. D.Šķiltere, J.Krasts. Statistiskajā prognozēšanā izmantojamās informācijas kvalitātes 

uzlabošanas problēmas, to risinājumu paņēmieni. Zinātnisko rakstu krājums „Statistikas un 
pārvaldes problēmas – 3”, Latvijas Statistikas institūts, 2004, 15.lpp. 

3. D.Šķiltere, J.Krasts. Autoregresijas modeļu izmantošanas iespējas prognozēšanā. Latvijas 
Universitāte, 2003, Latvijas Universitātes raksti. Vadības zinātne. 660.sējums., 106.- 112. 
lpp. 

4. Nechval, K.N., Nechval, N.A., Vasermanis, E.K. , Krasts, J.J. (2004). “Inspection policies 
in aircraft service”. In: Proceedings of the 8th World Multiconference on Systemics, 
Cybernetics and Informatics (SCI 2004), Orlando, Florida, USA, July 18-21, 2004. 

5. D.Šķiltere, J.Krasts Metodiskie norādījumi laboratorijas darbu izpildei kursā ”Pieprasījuma 
prognozēšana”. LU Ekonomikas un vadības fakultāte. Rīga, 2005, 101.lpp. 

6. D.Škiltere, E.Vasermanis, J.Krasts, Prognozēšanas metodes. 2., papild. izd. - R.: LU, 
Izglītības soļi, 2004. 

 
Doc. M. Kudinska 

1. 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. 

2. Кудинская М. Анализ эволюции достаточности банковского капитала // 
Сборник тезисов к международной научно – практической конференции 

1. Peteris Rivza, Evija Kopeika, Liga Ramute “Development of ICT as economy 
promoting factor in regions of Latvia”. NJF 23rd Congress 2007 Proceedings „Trends 
and Perspectives in Agriculture”, Copenhagen, June 26-29. ISSN 1653-2015. NJF 
Report, Vol 3, Nr 2, 2007, pp.277 – 279. 

2. Peteris Rivza, Evija Kopeika, Liga Ramute “E-Europe index 2005” for Regions of 
Latvia. The third international scientific conference Proceedings „Rural 
development 2007”, Akademia, Kaunas region, Lithuania, November 8-10, 2007. 
ISSN 1822-3230. Volume 3, book  2., 351 – 351. 

3. Evija Kopeika, Liga Ramute „Information Comunication Tecnologies in Important 
Factor for Latvia Development” for International Conference on Economic and 
Menagement Perspectives   ICEMP’2008; October 17-19.; Salamis Bay Conti Hotel, 
Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus Via Mersin 10, Turkey. Programme 
and Abstacts.  pp. 32-33. 

4. Evija Kopeika, Liga Ramute  “Potentialities  of information and communication 
technologies for students competence advancement” Proceedings of the IADIS 
International Conference Cognition and Exploratory Learning  in Digital Age  
CELDA 2008  13-15 October, Freiburg, Germany. IADIS International Association 
for development of the information society. Pp. 402-405.
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«Частный бизнес в странах Балтии – первый год в ЕС», ISBN-9984-30-086-2, 
Рига, 2005, с.75-76. 

3. Kudinska M. Komercbanku riski un to atbilstība pašu kapitālam. Monogrāfija. ISBN 
9984-665-21-6, Rīga: Datorzinību centrs, 2005, 296. lpp. 

4. 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.  

5. 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. 

6. The Methodology of Managing Bank Credit Portfolio.// The Next Decade Challenges 
For Business, Proceedings, ISBN 9984-705-20-X, Rīga, 2006, 452.-459.p. 

7. 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. 

8. Kudinska M. Kreditēšana. Mācību grāmata, ISBN 9984-9794-3-1, Rīga: Latvijas 
komercbanku asociācija, 126. lpp.2008. 

9. Kudinska M., Konovalova N., Rozgina L., Zelgalve E. Problems of Unbalanced 
Liquidity in Latvian Commercial Banks and Possible Solutions. // Journal of Business 
Management, 2008, No1 Sustainable Business Development under scenarios of 
possible ecoomic slowdown, Proceedings, ISBN 978-9955-12-238-8, Riga, Latvia, 
102.-118.pp. 

10. Kudinska M. Asset and Liability Manegement in Commercial Bank: Problems and 
Solutions. //Finance and Accounting. Theory and Practice, Development and Trends, 
, ISBN 978-9984-45-106-0, Riga, Latvia, 2009, 274.-285. Pp 

11. Kudinska M., Kondratovs K. Global Economy Fluctuation Impact on Financial 
Markets of the Baltic States - pieņemts publicēšanai 2009. gada augustā 

12. Kudinska M., Bokāns J., Genriha I. Development of Default models under limited 
data access conditions – pieņemts publicēšanai 2009. gada septembrī 

 
Doc. J. Kutasina 
 
1. Problems of Syntactikal Structures Anderstanding and Translations in Teaching Reading  

Professional  Textes in German// krājumā “Open Learning and Distance Education”, Rīga – 
ISMA, 2006. g. 

2. Use of Information Tecnologies in Language Study// krājumā “Open Learning and Distance 
Education”, Rīga – ISMA, 2007. g.). 

3. Transformation  syntaktischer Strukturen als Ansatz  eines translatologischen Verfahrens.// 
Innovation und Tradition in Contemporary Language Studies, Vilnius, 2005. g. 

 
Lekt. L. Leitāne 

1. Leitāne L. Latvijas Grāmata , Jumava 2004.gads Raksti „Tranzīts Latvijā „ 
„Rūpniecības attīstība „ 

2. Leitāne L. Žurnāls „Finansists” Pamatlīdzekļu uzskaite ( 16 SGS) , 2005.gads Nr. 1 
3. Publikācija  Minskā , Baltkrievijā L. Leitāne «Инвестирование и возможности 

использования солнечной энергии» 
4. L. Leitāne „Enerģētikas finansēšana un mārketinga komunikāciju loma tanī.”, tēžu 

krājums. 2 pasaules latviešu zinātnieku kongress 
5. L. Leitāne “ Nodokļi, valstiski ekonomiskā attīstība un sabiedrības loma tajā” tēžu 

krājums. 2 pasaules latviešu zinātnieku kongress 
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6. L. Leitāne ”Seience and Energetic business cooperation posibilities and Latvia” 
Kauna  

7. L.Leitane’Analysis of Biofuel Development Problems in Latvia” Finance and 
Accounting . Theory and Practice, Development and Trends , Riga 18-19 september 

 
Doc. I. Romānova 
1. Romānova I. Aizņēmēju finanšu stāvokļa novērtēšanas metožu analīze. Starptautiskās 

zinātniskās konferences Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas materiāli, 
Rēzekne, 2006. gada 24. martā, 171.–184. lpp. (ISBN 9984-779-26-2). 

2. Romānova I. Aizņēmēju kredītriska novērtēšanas pilnveidošana. Latvijas Universitātes 
raksti. 702. sējums. Ekonomika. LU, 2006, 441.–450. lpp. (ISBN 978-9984-802-28-2). 

3. Романова И. Развитие кредитования в Латвии и основные направления его 
регулирования. Proceedings of 4th International Conference of Moscow State University 
Public Administration in the 21 century: Traditions and Innovations. May 24–26, 2006. Part 
3. Moscow, 2007, p. 91–97. (ISBN 5-8243-0817-9). 

4. Романова И. К вопросу об оценке кредитного риска корпоративных клиентов 
коммерческих банков Латвии. Proceedings of 5th International Conference of Lomonosov 
Moscow State University Public Administration in the 21 century: Traditions and 
Innovations. May 31–June 2, 2007. Part 1. Moscow, 2007, p. 1082–1088. (ISBN 978-5-
8243-0894-5). 

5. Romanova I. Credit Risk Adjusted Loan Pricing. Proceedings of the 7th International 
Scientific Conference Entrepreneurial Finance and Financial Environment. November 16–
17, 2006. Tartu, 2007, p. 236–246. (ISBN 978-9949-11-547-1). 

6. Romanova I. Bank Lending and Evaluation of Borrowers Credit Risk in Latvia. Proceedings 
of the International Scientific Conference Oxford Business & Economics Conference. June 
24–26, 2007. Oxford University, 2007. (ISBN 978-0-9742114-7-3). 

7. Romanova I. The Assessment of Financial Ratios for the Development of a Bank Internal 
Rating System. – Proceedings. International Scientific Conference Finance and Accounting: 
Theory and Practice, Development and Trends. Riga, Latvia, September 18–19, 2008, 
p.413–422. (ISBN 978-9984-45-106-0). 

8. Zelgalve E., Romanova I. Borrowers credit risk assessment in changing economic situation. 
Applied economics: systematic research. Volume 3, Issue 2, Kaunas, 2009, p. 117 – 127. 
(ISBN 1822-7996). 

9. Romānova I. Kredītriska novērtēšanas instrumenta izstrādes metodoloģiskās problēmas. 
Latvijas Universitātes raksti. 743. sējums. Ekonomika. LU, 2009, 180–188. lpp. (ISBN 978-
9984-45-153-4). 

 
Romānova I. Iekšējo reitingu sistēma aizņēmēju kredītriska novērtēšanai. Monogrāfija. – Rīga: 
SIA Izglītības soļi, 2009. – 174 lpp. (ISBN 9984-712-93-1). 
 
Doc. R. Rupeika-Apoga 

 
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 
Rupeika-Apoga R., Zelgalve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes//Mācību līdzeklis/Rīga: 
LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 118 lpp., ISBN 978-9984-45-081-0  
RAKSTI RECENZĒTOS IZDEVUMOS NO 2004.LĪDZ 2009.G.                                       14     
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Asoc. prof. S. Saksonova 
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. 

 
RAKSTI RECENZĒTOS IZDEVUMOS  NO 2004.G. -2009.G. -15 

 
Doc. I. Solovjova 
Monogrāfija 
Irina Solovjova Komercbanku sistēmas stabilitātes problēmas. Monogrāfija. – Rīga: SIA 
„Izglītības soli”, 2009 – 265 lpp. (ISBN 994-617-94-7) 
Raksti recenzētos izdevumos 

1.I.Solovjova Komercbanku sistēmas stabilitātes teorētiskie aspekti. Starptautiskās 
zinātniskās konferences “Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas” 
materiāli, Rēzekne, 2006.gada 24.marta. (ISBN 9984-779-26-2) 

2.Ирина Соловьева Эффективный банковский надзор как фактор устойчивости 
коммерческих банков. IY Международная научная конференция из цикла 
«Региональное развитие» - «Регионы центрально-восточной Европы в условиях 
глобализации и международной интеграции» - Цехоцинек (Польша), 18-20 
сентября 2005 года (ISBN 83-60150-09-05). 

3.Solovjova I., Klimov R., Reznik A., Slihte J. The development of the operational IT risks 
management concept // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 5.sēr., 
Datorzinātne. Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne. – 36.sēj. (2008), 131.-
139.lpp. 

4.Solovjova I., Romanovs A., Klimov R., Merkuryev Y. A technique for operational IT 
risk management in Latvian monetary and financial institutions // In: Proc. of 8th 
WSEAS International Conference on Applied Computer Science - Recent Advances 
on Applied Computer Science, Venice, Italy, November 21-23, 2008. - 230-235.lpp. 
(ISBN 978-960-4740028-4); 

5.I.Solovjova, E.Zelgalvis Problems related to creation of the system model of commercial  
bank security rating // In: International Scientific Conference Finance and 
Accounting: Theory and Practice, Development and Trends, 18th and 19th September 
2008. – 484- 498.lpp.(ISBN 978-9984-45-106-0); 
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6.I.Solovjova, E.Zelgalvis Commercial Banking System Stability Assessment Problems in 
Changing Economic Environment// In: 10th International Scientific Conference 
Managements Horizons in Changing Economic Environment: visions and challenges, 
Kaunas, Lithuania, 24-26 September 2009. – 795-809. lpp. (ISBN 978-9955-12-504-
4); 

7.I.Solvjoava Makroekonomisko faktoru ietekme uz Latvijas komercbanku sistēmas 
stabilitāti//Latvijas Universitātes raksti. 743.sējums. Ekonomika. Vadības zinātne. 
Latvijas Universitāte, 2009. – 201-213. lpp.  (ISBN 978-9984-45-153-4); 

8.И.Соловьева Проблемы обеспечения стабильности банковской системы в условиях 
цикличной экономики (тезисы)//Устойчивый рост национальной экономики: 
инновации и конкурентоспособность: материалы 1 международной научно-
практической  конференции аспирантов и молодых ученых (Минск, 15-16 
декабря 2009 года). – Минск, БГЭУ, 2009. – с.17-19. (ISBN 978-985-484-663-7).  

 
Prof. R. Škapars 
1. 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 

2. Problems Related to Human Capital and Its Development Opportunities in the Baltic 
States ( līdzautori Margarita Dunska, Jānis Priede) // Humanities and Social Sciences 
Latvia: Social and human capital towards a knowledge economy in Latvia.-
Nr.2(51)/2007.37.-54.p. 

3. 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 a knowledge economy in Latvia.-Nr.2(51)/2007.76.-88.p 

4. ISO standartu ieviešanas tendences pasaulē un Latvijā (līdzautors J. Priede) // 
Ekonomika, VI, LU raksti. Nr.718 –R: LU, 2007–349. – 363. lpp. 

5. Mikroekonomika. Loģiskās shēmas. Otrais pārstrādātais izdevums. -R.: Ekonomikas 
pētījumu un biznesa izglītības institūts, 2008. – 370 lpp. 

 
Lekt. V.Šņepste 
 
1. Šņepste V.  Parāda vērtspapīri kā finansēšanas avots Latvijas uzņēmumos//. – Rēzekne 

2006: Rēzeknes augstskolas starptautiskās zinātniskā konferences rakstu krājums, 210-
216.lpp. 

2. Šņepste V. Vērtspapīru tirgus kā uzņēmējdarbību stimulējošs faktors ekonomikas 
globalizācijas apstākļos//.- Rīga 2004 : BAT zinātniskā konference, 406-413.lpp 
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Prof. I. Vaidere 

1. Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I. – Reģionālā politika un pašvaldību attīstība 
Eiropas Savienībā un Latvijā // Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds. – R.,: 
Latvijas Universitāte, 2006.-295 lpp. 

2. Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I. – Regional policy and development of local 
government in Latvia and the European Union // Latvijas Universitātes Akadēmiskais 
apgāds. – R.,: Latvijas Universitāte, 2008.-326 lpp 

3. Vaidere I. - Banku sistēmas attīstība Latvijā, 1988 – 1997 (otrais, papildinātais 
izdevums) // Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds.-R.,: Latvijas Universitāte, 
2006.-99 lpp. 

4. Vaidere I. – ES paplašināšanās un kaimiņattiecību dimensijas. // Latvijas Vēsture 1 
(57), 2005. 7.-18.lpp. 

5. Vaidere. I., Točelovska N. – Corporate governance: its definition and appliction in 
Latvia // Proceedings of the International Scientific conference „Economic science for 
rural development” Nr.11. – Jelgava, 2006. 140.-143.lpp. 

 
Lekt. I. Vanags 

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. 

 
Prof. E.Zelgalve 

 
1. E.Zelgalve. Maksātspējas jēdziens finanšu teorijā. Latvijas Universitātes raksti, 

689.sējums, Ekonomika, IV, Rīga, Latvijas Universitāte, 2005, lpp. 364 – 370. ISBN 
9984 – 783 – 12 – X 

2. E.Zelgalve. Applying Synergy of EVA and BSC to Develop Performance Measurement 
System in Commercial Banks. Knowledge – based Economy: Management of Creation 
and Development. Proceedings. Kaunas, Vytautas Magnus University, 2005, p. 373 – 
384. ISBN 9955 – 12 – 074 – 6 

3. E.Zelgalve. Corporate Capital and its Structure in Latvia. Entrepreneurial Finance and 
Financial Environment. Proceeding. Tartu, University of Tartu, 2006, p. 298 – 318. 
ISBN 978 – 9949 – 11 – 547 – 1 

4. E.Zelgalve. Means of Corporate Capital Management in Latvia. Management Horizons: 
Visions and Challenges. Proceedings. Kaunas, Vytautas magnus University, 2007, p. 
461 – 470. ISBN 978 – 9955 – 12 – 238 – 8 

5. E.Zelgalve, S.Praļa. EVA un BSC izmantošana komercbanku vadībā. Monogrāfija. 
Rīga, JUMI, 2007, 127 lpp. ISBN 9984 – 30 – 127 – 3 

6. E.Zelgalve, R.Rupeika-Apoga. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes. Mācību līdzeklis.  
LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2009, 118 lpp. 
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10.8. pielikums 

 
 
Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais 
nodrošinājums  
 
 
 
 
10.8.1. Bibliotēkas resursi 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTES BIBLIOTĒKA 
 
 

LU bibliotēka ir Latvijas lielākā augstskolas bibliotēka, galvenais LU studiju un 

pētniecības darba informācijas resursu centrs. LUB darbības mērķis ir nodrošināt ar informācijas 

resursiem LU studiju un zinātnisko pētījumu procesu. Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami 

bibliotēkas krājums - vairāk nekā 2 miljoni sējumu daudzās pasaules tautu valodās. Krājumu 

veido iespieddarbi, nepublicēti dokumenti, audiovizuālie materiāli, elektroniskie resursi un citi 

dokumenti. Apmeklētājus apkalpo bibliotēkas abonementi un lasītavas, kuru krājumi ir izvietoti 

centrālajā ēkā Kalpaka bulvārī 4, nozaru un fakultāšu  bibliotēkās. 

 
LU BIBLIOTĒKAS KATALOGI UN KARTOTĒKAS 

 
LU Bibliotēkas katalogu sistēmu veido  

 elektroniskais katalogs  
 alfabētiskais katalogs  
 periodisko un turpinājumizdevumu alfabētiskais katalogs  
 sistemātiskais katalogs  

 
Elektroniskais katalogs 
 
Elektronisko katalogu LU Bibliotēka sāka veidot 1991. gadā. Elektroniskajā katalogā ir 
atspoguļoti dokumenti,  
 kas saņemti bibliotēkā pēc 1990.gada, neatkarīgi no dokumentu izdošanas gada;  
 rekataloģizētie dokumenti.  

 
 2001. gada decembrī LU Bibliotēkas katalogs tika iekļauts Bibliotēku informācijas tīklu 
konsorcija, tagad VA “Kultūras informācijas sistēmas”, organizētajā Latvijas valsts nozīmes 
bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā. Elektronisko katalogu regulāri papildina ar jauniem 
ierakstiem. Tas ir pieejams visiem interneta lietotājiem. 
 
Kartīšu katalogi.  
LU Bibliotēkas kartīšu katalogos iekļauta informācija par tiem dokumentiem, ko bibliotēka 
saņēmusi līdz 1990. gadam.  
 
 Alfabētiskais katalogs  

Katalogā atspoguļoti bibliotēkā esošie dokumenti autoru uzvārdu un iniciāļu vai 
izdevumu nosaukumu alfabētiskajā secībā. Bibliotēkā ir alfabētiskais katalogs latviešu 
valodā un ~ 50 svešvalodās, kas sakārtots atsevišķu valodu alfabētiskā secībā.  

 
 Periodisko un turpinājumizdevumu alfabētiskais katalogs  

Katalogā apkopota informācija par bibliotēkā esošajiem seriālizdevumiem: laikrakstiem, 
žurnāliem, biļeteniem, gadagrāmatām, zinātnisko rakstu, statistikas u.c. krājumiem. 
Informācija sakārtota izdevumu nosaukumu vai kolektīvo autoru alfabētiskajā secībā. 

 
 Sistemātiskais katalogs  

Sistemātiskais katalogs, tāpat kā alfabētiskais katalogs, atspoguļo līdz 1990. gadam 
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bibliotēkas fondā saņemtos dokumentus. Katalogs ir veidots tematiski, vadoties pēc BBK 
(Bibliotekāri Bibliogrāfiskās klasifikācijas) sistēmas. Katras nozares ietvaros ievērots 
alfabētiskais kārtošanas princips – vispirms ir dokumenti latviešu valodā, tad 
svešvalodās. 

 
Kartotēkas 
 
Centrālās bibliotēkas Informācijas centrā ir pieejamas vairākas kartotēkas:  
Latvijas ekonomika, vēsture, tiesību zinātnes, likumdošana (materiāls līdz 2005.gadam);  
LU vēsture (no 1995. gada tikai elektroniskā formā);  
LU mācībspēku publikācijas (no 1995. gada tikai elektroniskā formā).  
 
Lasāmatmiņas kompaktdiski (CD-ROM) 
Vairāk nekā 100 dažādu CD-ROM disku var lietot Informācijas centrā, LU Bibliotēkas centrālajā 
bibliotēkā. 
 

DATUBĀZES 
 
LU Bibliotēkas veidotās datubāzes 
 
 LU zinātnieku publikāciju un vēstures datu bāze 
Datu bāze satur LU docētāju un pētnieku publikāciju (grāmatu, rakstu u.c. dokumentu), kā arī 
LU vēstures materiālu bibliogrāfiskos aprakstus. 
DB tiek veidota kopš 1995.g. un papildināta katru darba dienu. Pašreiz tajā ir ap 46 tūkst. 
ierakstu. 

 
 LU Noslēguma darbu datu bāze 
Datu bāze (DB) satur Latvijas Universitātes bakalaura, maģistra un kvalifikācijas darbu 
bibliogrāfiskos aprakstus. Lietotājiem ir iespējams iepazīties arī ar darba anotācijām, bet 
LANET tīkla lietotājiem ar darbu elektronisko versiju.  
 
 LU mācībspēku un LU aizstāvēto disertāciju un promocijas darbu datubāze 
 

 
LU Bibliotēkas abonētās datubāzes 
 
LU Bibliotēkas izmēģinājuma pieejas datu bāzes, kas pieejamas visā LU (Lanet) datortīklā un 
Centrālajā bibliotēkā, Kalpaka bulv.4. 
 
 Britannica on-line  

Britannica Online ir 32 sējumu enciklopēdija internetā angļu valodā, kurā ir vairāk kā 72 
000 rakstu, 10 000 ilustrāciju, ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus, kartes, karogus, vairāk 
kā 75 000 definīciju. Piekļuve divas reizes mēnesī iznākošajam biļetenam 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 zinātņu nozarēs. Datu bāze pieejama visā LU 
(Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm. 
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 Eastview Social Sciences & Humanities  
Pieejami Krievijas sociālo un humanitāro žurnālu pilni teksti. Datu bāze pieejama visā 
LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm. 

 
 EBSCO - daudznozaru DB, kas ietver vairākas tematiski atšķirīgas pilntekstu un apskatu 

datu bāzes. EBSCO - šobrīd populārākā un visvairāk izmantotā datu bāze, pieejama visā 
LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.  
Datu bāzes ietvaros var veikt meklēšanu daudzās datu bāzēs, t. sk.: 

o Academic Search Premier  
Saturs: daudznozaru pilnu tekstu datu bāze (humanitārās un sociālās zinātnes, 
izglītība, māksla, literatūra, vēsture, filozofija, politika, fizika, ķīmija, 
datorzinātne, medicīna u.c.).  
Publikāciju skaits: ~4700 (sākot no 1975.gada)  
Žurnālu skaits: ~3600  

o Business Source Premier  
Saturs: biznesa un ekonomikas pilnu tekstu datu bāze(menedžments, mārketings, 
ekonomika, finanses, grāmatvedība, starptautiskā tirdzniecība, apdrošināšana u.c.)  
Žurnālu skaits: ~7600 (sākot no 1922.gada)  

o Newspaper Source  
Saturs: laikrakstu, televīzijas un radio ziņu pilnu tekstu datu bāze  
Laikrakstu skaits: ~25 ASV nacionālie un starptautiskie, ~200 ASV reģionālie 
laikraksti. 

o Regional Business News  
Saturs: visaptveroša ASV reģionālo biznesa publikāciju pilnu tekstu datu bāze.  
Žurnālu skaits: ~75  

o Business Source Complete  
Saturs: biznesa un ekonomikas bibliogrāfiska un pilnu tekstu datu bāze 
(menedžments, mārketings, ekonomika, finanses, grāmatvedība u.c.)  
Papildus pilnu tekstu žurnāliem datu bāzē pieejami finansu dati, monogrāfijas, 
uzziņu izdevumi, konferenču materiāli, dažādi ziņojumi un pētījumi, SVID 
analīzes, informācija par uzņēmumiem u.c.  Salīdzinot ar Business Source 
Premier, kas pieejama jau abonēto EBSCO datu bāzu paketē, jaunajā datu bāzē ir 
pieejami daudz vairāk zinātniski recenzētu biznesa žurnālu pilnie teksti, tā ir 
papildināta un daudz plašāka. Papildus pilnu tekstu žurnāliem datu bāzē pieejami 
finansu dati, monogrāfijas, uzziņu izdevumi, konferenču materiāli, dažādi 
ziņojumi un pētījumi, SVID analīzes, informācija par uzņēmumiem u.c. visās 
biznesa nozarēs (menedžments, mārketings, finanses, ekonomika, grāmatvedība 
u.c.)  
 

 ebrary  

Pilnu tekstu e-grāmatu datubāze ebrary Academic Complete versija satur vairāk kā 
33 000 e-grāmatas dažādās zinātņu nozarēs no gandrīz 300 pasaules vadošajām 
zinātniskajām izdevniecībām: Elsevier, Emerald, Sage, Wiley, Oxford University Press, 
Springer, Karger, Taylor & Francis, Blackwell, Royal Society of Chemistry utt.  

Ebrary iekļautās grāmatas ir angļu valodā, PDF formātā, pieejama grāmatu meklēšana 
pēc vairākiem kritērijiem un pārlūkošana pa nozarēm. 
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Pieeja datubāzei nodrošināta visā LU (Lanet) datortīklā, kā arī pieslēdzoties ar VPN 
ārpus LU telpām. Lai piekļūtu grāmatu pilnajiem tekstiem nepieciešams instalēt ebrary 
Reader 

 
 Emerald - pilnteksta DB ekonomikas un vadzinības, bibliotēkzinātnes un informācijas 

zinātnes jomās. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP 
adresēm.  
Datu bāzē atrodami:  

42 000 raksti (pilnie teksti) no vairāk kā 100 žurnāliem (ekonomika un vadzinības, 
marketings, bibliotēkzinātne, inženierzinātnes u.c.). Rakstu arhīvs no 1994.gada.  
170 000 rakstu apskati no 400 pasaules vadošajiem periodiskajiem izdevumiem 
(ekonomika un vadzinības, kvalitāte, marketings, finanses, grāmatvedība, informācijas 
menedžments u.c.). Arhīvs no 1988.gada.  
dažādi žurnāli (ekonomika un vadzinības, bibliotēkzinātne&informācijas zinātne, 
inženierzinātnes, tehnoloģijas).  
bibliogrāfiskie apraksti - četras rakstu anotāciju datu bāzes (Internet Civil Engeneering 
Abstracts, Computer Abstracts International Database, Computer&Communications Security 
Abstracts, Current Awareness Abstracts). No 1989.  
 
 HeinOnline  
 
Juridisko zinātņu žurnālu pilno tekstu datubāze HeinOnline piedāvā informācijas meklēšanu 
vairāk kā 1000 juridiskajos žurnālos, sākot no to pirmajiem numuriem. HeinOnline ietverti 
arī ASV likumdošanas akti, līgumi un citi dokumenti. Datubāze 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 ziņu aģentūras  DB.  Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, 
autorizācija pēc IP adresēm. 

 
 Letonika - Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērķis ir 

sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu 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  

 datu bāze  ir pieejama Informācijas centrā  (Kalpaka bulv. 4), Laikrakstu arhīvs pieejams 
no 1994.gada, “Latvijas Vēstnesis” - no 2000.gada. 

 
 NAIS  

Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS) satur pilnu Latvijas normatīvo aktu 
kopumu, kā arī LR spēkā esošos starptautiskos aktus. NAIS lokālā versija pieejama LU 
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Centrālajā Bibliotēkā (Kalpaka bulv.4), Ekonomikas zinātņu bibliotēkā (Aspazijas 
bulv.5) un Juridisko zinātņu bibliotēkā (Raiņa bulv.19). 

 
 Oxford Reference Online: Premium Collection – ap 170 dažādu nozaru Oxford 

enciklopēdiju (t. sk. ekonomikā un biznesā)  pilnie teksti. Datu bāze pieejama visā LU 
(Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm. 

 
 Physical Review Online Archive (PROLA)  

Zentralblatt MATH Online access  
Abas datubāzes pieejamas Fizikas un matemātikas fakultātes un bibliotēkas telpās (Zeļļu 
ielā  8). 

 
 ProQuest  

ProQuest ir daudznozaru pilnu tekstu un anotāciju datubāze pētniekiem un studentiem. 
Tā ir plaši pazīstama ar savu biznesa un ekonomikas informāciju, vispārēju uzziņu 
informāciju, ģenealoģijas, humanitāro zinātņu, sociālo zinātņu, kā arī dabas, tehnisko un 
medicīnas zinātņu informāciju. Proquest savās datubāzēs piedāvā meklēt periodiskos 
izdevumus, disertācijas un citu zinātnisko informāciju no vairāk kā 9 000 izdevējiem no 
visas pasaules. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP 
adresēm. 

 
 RUBRICON - universāla uzziņu 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. 

Datu bāzē pieejami arī sekojoši uzziņu izdevumi: 
Толковый словарь«Экономика предприятия» - толкования 207 терминов, «Весь Мир», 
1997  
«Финансы и долги» Толковый словарь Всемирного банка - 1372 словарные статьи, «Весь 
Мир», 1997 
Статистический справочник ООН «Страны мира 2000» - 216 статей, «Весь Мир», 2001  
Статистический справочник Всемирного банка «Страны и регионы 2000» - 275 статей, 
«Весь Мир», 2001  
Статистический справочник ОЭСР «Страны ОЭСР. 2000» - 53 статьи, 17 диаграмм, «Весь 
Мир», 2001  
Пакет бизнес-справочников «Проверено. КоммерсантЪ»  
В пакет входят три справочника из авторитетной серии изданий «Проверено. 
КоммерсантЪ»:  
«Информационные технологии. Путеводитель по новой экономике» - 365 статей, 
«Коммерсантъ», 2002  
«Паевые инвестиционные фонды. Путеводитель по Российскому рынку капитала» - 165 
статей, 38 иллюстраций, «Коммерсантъ», 2001  
«Крупнейшие банки и их владельцы. Путеводитель по Российским банкам» - 1339 статей, 
«Коммерсантъ», 2002  
 Пакет учебных изданий «Бизнес-образование»  
 В настоящее время в пакет входят 3 словаря и 19 книг:  
Словарь «Социальные теории организации» - В.В. Щербина. Москва, Издательство 
«ИНФРА-М», 2000. - 260 статей  
Современный финансово-кредитный словарь - М.Г. Лапуста, П.С. Никольский. Москва, 
Издательство «ИНФРА-М», 2002. - 2565 статей  
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Краткий словарь по социологии - П.Д. Павленок. Москва, Издательство «ИНФРА-М», 
2001. - 1165 статей  
«Акулы» и «дельфины» - П.Н. Шихирев, Р. Андерсон. Москва, Издательство «Дело», 
1994. - 208 с.  
Алгоритмы преобразований в бизнесе - В.А. Гончарук. Москва, Издательство «Дело», 
2001. - 296 с.  
Анализ прибыльности продукции - Компания МакКинзи. Москва, Издательство «Дело», 
1996. - 168 с.  
Введение в российскую деловую культуру - П.Н. Шихирев. Москва, Государственный 
университет управления, 2000. - 205 с.  
Высший менеджмент для руководителя. Учебное пособие - Б.А. Аникин. Москва, 
Издательство «ИНФРА-М», 2001. - 144 с.  
Деньги. Их виды и функции - М.А. Портной. Москва, издательство «Анкил», 1998. - 168 с.  
Исследование рынка - Компания МакКинзи. Москва, Издательство «Дело», 1996. - 164 с.  
Общества с ограниченной ответственностью - С.Д. Могилевский. Москва, Издательство 
«Дело», 2000. - 528 с.  
Организация маркетинга - Компания МакКинзи. Москва, Издательство «Дело», 1996. - 
184 с.  
Органы управления хозяйственными сообществами - С.Д. Могилевский. Москва, 
Издательство «Дело», 2001. - 360 с.  
Особенности корпоративного управления в России - Д.Ю. Голубков. Москва, Альпина 
Паблишер, 1999. - 272 с.  
Реструктурирование предприятия - Компания МакКинзи. Москва, Издательство «Дело», 
1996. - 200 с.  
Роль руководства в реструктурировании - Компания МакКинзи. Москва, Издательство 
«Дело», 1996. - 104 с.  
Слияния, поглощения и разделения компаний - Ю. Иванов. Москва, Альпина Паблишер, 
2001. - 244 с.  
Союзы с зарубежными партнерами - Компания МакКинзи. Москва, Издательство «Дело», 
1996. - 168 с.  
Справочник директора предприятия - Москва, Издательство «ИНФРА-М», 2002. - 832 с.  
Технология бизнеса. Маркетинг - О.Д. Андреева. Москва, Издательство «Дело», 2001. - 
224 с.  
Финансовая отчетность - Компания МакКинзи. Москва, Издательство «Дело», 1996. - 
160 с.  
Этические принципы ведения дел в России - П.Н. Шихирев. Москва, Финансы и 
статистика, 1999. - 248 с.  
 
 SAGE Journals Online  

Izdevniecības SAGE pilnu tekstu žurnālu datubāze piedāvā rakstus no vairāk kā 400 
žurnāliem. Datubāzē 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. 

 
 Science Direct datu bāzē atrodami, apmēram, 25% no visiem pasaules pilnajiem tekstiem 

zinātnes, tehnisko zinātņu un medicīnas jomā, kā arī bibliogrāfiskā informācija. Datu 
bāzē pieejama arī informācija par mākslu un humanitārajām zinātnēm.  Datubāzē 
pieejami arī pilnie teksti biznesā, menedžmenta un grāmatvedībā, ekonomikā, 
ekonometrijā un finansēs.  
Datu bāze piedāvā bagātīgu žurnālu klāstu, ir pieejami vairāk nekā 2 000 nosaukumu.  
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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 zinātnē, tehnikā un medicīnā. 
Tajā pieejami izdevniecības Springer žurnālu un grāmatu pilnie teksti biomedicīnā, 
dzīvības zinātnē, klīniskajā medicīnā, fizikā, inženierzinātnē, matemātikā, datorzinātnē, 
humanitārajās zinātnēs un ekonomikā. SpringerLink pašlaik piedāvā vairāk kā 500 
žurnālus un vairāk kā 2000 grāmatas. 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 datubāzē iekļauti vairāk kā 700 izdevniecības Wiley žurnāli, no 
kuriem ~ 2/3 pieejami rakstu pilnie teksti. Wiley InterScience piedāvā žurnālus dažādās 
zinātnēs: bizness, ķīmija, 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, psiholoģija un sabiedriskās 
zinātnes. 

 
 No 2009. gada novembra pieejama Passport GMID (Global Market Information 

Database http://www.portal.euromonitor.com/Portal/Magazines/Welcome.aspx- 
kompānijas Euromonitor Interantional tiešsaistes informācijas sistēma, kas atbalsta 
studijas un pētniecību dažādās zinātņu jomās – starptautiskajā biznesā un mārketingā, 
ekonomikā, starptautiskajās attiecības, tūrismā, kā arī sociālajās zinātnes.   

            Passport GMID ir viens no nozīmīgākajiem informācijas resursiem biznesa studentiem 
un viens no vadošajiem informācijas avotiem starptautiskajā mārketingā.  

            Datubāze satur: 

 8 miljonus starptautiski salīdzināmu statistiku; 
 18 000 tirgus ziņojumus; 
 informāciju par rūpniecības tendencēm, patērētāju vajadzībām u.c.; 
 tūkstošiem avotus, kas piedāvā informāciju tālākai pētniecībai; 
 dažādas datu analīzes funkcijas. 

             Datubāze pieejama LU Ekonomikas un vadības fakultātē, autorizācija pēc IP adresēm. 

LU BIBLIOTĒKAS EKONOMIKAS ZINĀTŅU BIBLIOTĒKA 

 
LUB Ekonomikas zinātņu bibliotēka ir LU Bibliotēkas struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir 

nodrošināt akadēmiskās un profesionālās izglītības, kā arī zinātniskās pētniecības darba 

bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu.  
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LUB Ekonomikas zinātņu 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, sadarbībā ar Ekonomikas un vadības 

fakultātes mācību spēkiem, 

1.2. krājuma statistiskās uzskaites un analīzes nodrošināšana, iespieddarbu 

eksemplāru informācijas nodrošināšana un aktualizēšana elektroniskajā 

kopkatalogā, iespieddarbu tehniskā apstrāde. 

2. Lasītāju apkalpošana: 

2.1. lietotāju apkalpošanas darba organizēšana abonementā un lasītavā, 

2.2. lasītāju reģistrācija un datu rediģēšana bibliotēku informācijas sistēmā 

ALEPH 500; 

2.3. bibliogrāfisko uzziņu sniegšana, lasītāju informatīvā apkalpošana, apmācība 

darbam ar elektronisko kokatalogu un datubāzēm. 

 

 
 
 

Ekonomikas zinātņu bibliotēkas 
 pasūtīto periodisko izdevumu saraksts 2009.gadam 

 
LAIKRAKSTI: 
 
1. Diena – www.diena.lv  
2. Dienas bizness - www.db.lv  
3. Бизнес  Балтия - www.bb.lv  
4. Вести сегодня - www.ves.lv  
 
ŽURNĀLI: 
 
1. Agropols  
2. Baltijas Koks  
3. Bilance  
4. Biznesa psiholoģija  
5. Grāmatvedība un ekonomika  
6. Kapitāls  
7. Kvalitāte  
8. Latvijas ekonomists  
9. Latvijas Tirgotājs  
10. Marta  
11. Office manager  
12. Uzņēmēja Biļetens  
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13. Vides vēstis  
14. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību  
15. Cambridge journal of economics   
16. Direction of trade statistics  
17. Econometrica  
18. Environmental communication : a journal of nature and culture  
19. Estonia business forecast report  
20. European economic review  
21. Evolutionary and institutional economics review  
22. FVW international  
23. Global finance journal  
24. Harvard Business review  
25. International financial statistics  
26. Journal of applied behavioral science  
27. Journal of banking & finance  
28. Journal of business and economic statistics  
29. Journal of coastal consevation  
30. Journal of environmental planing and management  
31. Journal of environmental policy & planning  
32. Journal of European integration history  
33. Journal of monetary economics  
34. Journal of service research  
35. Journal of sustainable development  
36. Latvia business forecast report  
37. Lithuania business forecast report  
38. Local Environmental: the International journal of justice and sustainability 
39. Market leader  
40 . Marketing theory  
41. Population  
42. Research and technology-step into the future  
43. Tourism Management  
44. The Transdisciplinary journal of the international society for ecological economics  
45. World economic Outlook  
46. Банковское дело  
47. Бизнес- практикум  
48. Бухгалтерия и экономика  
49. Бухгалтерский  практикум  
50. Деньги и кредит  
51. Капитал Регион  
52. Маркетинг  
53. Менеджмент сегодня  
54. Организация управления  
55. Проблемы теории и практики управления  
56. Рекламные идеи  
57. Рекламные технологии  
58. РИСК  
59. Страховое дело  
60. Туризм: практика, проблемы, перспективы  
61. Управление персоналом  
62. Управление риском.            
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Kā arī- Lietišķās informācijas dienesta izdevumu (LR Nodokļu sistēma; Uzņēmējdarbība; 
Grāmatvedība; Tirdzniecība; Vērtspapīri; Kredītiestādes) kārtējie papildinājumi. 
 
Pielikumā skat. no BIS ALEPH izgūto, Ekonomikas zinātņu bibliotēkā, pieejamo grāmatu 
sarakstu grāmatvedībā, auditā, finansēs. 
 
 
Bibliotēka izvietota divās telpās: 
 
Lasītava (203. t., 2. stāvs) 
 

Platība: 231.31 m3  

Darba vietas lietotājiem - 62 

1 dators bibliotekāram- konsultantam, 
 
26 datori lietotājiem 
 literatūras atlasei, pasūtīšanai Elektroniskajā kopkatalogā,  
 LUB abonēto datubāzu izmantošanai  

 2 kopētāji 

   Lasītavā iespējams izmantot brīvpieejas iespieddarbu (grāmatu un periodisko izdevumu) 
krājumu ekonomikā, uzņēmējdarbībā, finansēs, mārketingā, menedžmentā, tūrisma 
ekonomikā, grāmatvedībā, matemātikā, politikā, informātikā, statistikā, demogrāfijā un LUB 
abonētās datubāzes. 

 
Abonements (301. t., 3. stāvs) 
 

Platība 96,08 m3 

4 datori darbiniekiem  
 lietotāju reģistrācijai, 
 iespieddarbu apstrādei, 
 automatizētai iespieddarbu izsniegšanai 
 

4 datori lietotājiem 
 iespieddarbu meklēšanai, atlasei, pasūtīšanai elektroniskajā kopkatalogā. 
 
 
 

 
LU Ekonomikas zinātņu bibliotēkas statistiskā atskaite par 2008. gadu 

 

Bibliotēkas kopējā platība (līdz 2008. gada maijam)- 193.37 m2

Bibliotēkas kopējā platība no 2008. gada maija (pēc remonta beigām)- 327.39 m2 

Kopējais krājuma lielums – 75 000 eks., t. skaitā- 7000 nosaukumi brīvā piekļuvē lasītavā 
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Jaunieguvumi  5292 eks. 

 
IS ALEPH reģistrēto lietotāju skaits (kopā) 
Aktīvie lietotāji( reģistrēti vai pārreģistrēti 
2008. g.) 

8342  
 
5234   

Apmeklējums 69 807 

Izsniegums 37 897 eks. 

Informācijas darbs- sniegto uzziņu skaits 14 600 

 
 

LUB Ekonomikas zinātņu bibliotēkā pieejamo grāmatu saraksts 

Grāmatu saraksts 

Finanses 

Nr.p.k. Eksemplāru 
skaits 

Nosaukums Cena Fili- 
āle 

Kolek- 
cija 

1. 1 Angļu-latviešu-krievu biznesa terminu vārdnīca = 
A guide to English-Latvian-Russian business 
terms = Англо-латышско-руский словарь 
деловых терминов / 1999  

6.17 LUA7 EKL1 

2. 1 Apgādes, tirdzniecības un finanšu lietvedības 
termini : Термины делопроизводства в 
снабжении, торговле и финансах / 1990  

0.47 LUA7 EK 

3. 1 Bertonèche, Marc. Управление денежными 
потоками / 2004  

3.00 LUA7 EKL1 

4. 2 Biznesa terminu skaidrojošā vārdnīca : latviešu-
krievu, krievu-latviešu = Словарь бизнес 
терминов : латышско-русский, русско-
латышский. 2003  

4.00 LUA7 EK 

5. 2 Brigham, Eugene F., Financial management : 
theory and practice / 1999  

29.13 LUA7 EKL1 

6. 4 Brigham, Eugene F., Финансовый менеджмент : 
полный курс : в 2-х т. : [учебное пособие для 
вузов по экон. спец. и направлениям] / 2004 [1]

14.00 LUA7 EKL1 

7. 5 Brigham, Eugene F., Финансовый менеджмент : 
экспресс-курс / 2007  

38.50 LUA7 EK 

8. 4 Dūdele, Alīna. Finansu vadības pamati : [mācību 
līdzeklis] / 2001  

2.00 LUA7  

9. 27 Dūdele, Alīna Finansu vadības pamati / 2001  3.35 LUA7 EK 

10. 2 Financial strategy / 2006  27.70 LUA7 EK 

11. 2 Finanšu vadības rokasgrāmata / 2004 [1. sēj.] 50.00 LUA7 EKL1 

12. 2 Gončarovs, Genādijs. Основы финансов частной 
фирмы : (учебное пособие) / 1998  

1.50 LUA7 EKL1 

13. 408 Kālis, Ilmārs, Finansu menedžments / 2004  2.00 LUA7 EK 

14. 50 Korsaka, Terēza. Finanšu vadība / 2003  2.00 LUA7 EK 

15. 15. Rurāne, Marita. Uzņēmuma finansu vadība / 1997 4.25 LUA7 EK 

16. 88 Rurāne, Marita Finansu pārvaldība / 2001 3.00 LUA7  

17. 25 Saksonova, Svetlana. Uzņēmuma finanšu vadības 
praktiskās metodes / 2006  

25.00 LUA7 EK 
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Nr.p.k. Eksemplāru 
skaits 

Nosaukums Cena Fili- 
āle 

Kolek- 
cija 

18. 27 Šneidere, Ruta. Finanšu analīzes metodes 
uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai / 2009 

8.53 LUA7 EK 

19. 7 Verjē, Tanja. Finanšu fitness / 2005  3.00 LUA7  

20. 1 Бочаров, В. В. Корпоративные финансы : 
учебное пособие для вузов : [базовые 
концепции, управление капиталом, 
инвестиции] / 2002  

3.96 LUA7 EK 

21. 9 Бочаров, В. В. Корпоративные финансы  3.96 LUA7 EK 

22. 1 Финансовый менеджмент: теория и практика : 
[учебник для вузов по специальностям 
"Финансы и кредит", "Менеджмент", 
"Бухгалтерский учет и аудит"] / 1997  

4.00 LUA7 EKL1 

 

LUB Ekonomikas zinātņu bibliotēkā pieejamo grāmatu saraksts 

Grāmatvedība, audits 

 

# Eksem
plāru 
skaits 

Nosaukums Cena Kolek- 
cija 

1 1 1992 AICPA vest-pocket accounting and auditing reference : / 1992  1.50 EKL1- 

2 19 Āboliņa, I. Namīpašumu grāmatvedības rokasgrāmata / 2002  1.00 EK- 

3 1 Accounting/auditing statements 1989 : Australian Accounting and 
Auditing Statements and Rules of Ethical Conduct in full text as at 1 
January, 1989 / 1989  

2.00 EKL1 

4 1 A dictionary of accounting / 1995 [V-2] 5.08 EKL1 

5 2 Alazard, Claude. Controle de gestion : DECF (epreuve n 7) 
Enseignement superieur formation continue / 1993  

3.40 EKL1 

6 113 Alsiņa, Rasma. Vadības grāmatvedības pamati : vadības 
grāmatvedība un lēmumu pieņemšana / 2000  

2.00  

7 396 Andžāne, V. Ievads finansu grāmatvedībā / 1999  0.50 EK 

8 101 Andžāne, V. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite : [mācību līdzeklis] / 
2004  

1.00 EK 

9 224 Andžāne, V. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite / 2001  1.00 EK 

10 2 Angļu-latviešu-krievu finanšu grāmatvedības skaidrojošā vārdnīca = 
English-Latvian-Russian dictionary of financial accounting = Англо-
латышско-русский словарь финансового счетоводства / 1993  

1.00 EK 

11 1 Anthony, Robert N. Accounting, text and cases / 1989  5.15 EKL1 

12 1 Anthony, Robert N. Основы бухгалтерского учета / 1992  5.00 EKL1 

13 2 Anthony, Robert N. Учет : ситуации и примеры / 2003  1.68 EK 

14 6 Anthony, Robert N. Учет : ситуации и примеры / 1996  8.25 EK 

15 1 Apinis, Raitis. Grāmatvedības organizācija un grāmatvedības tiesu 
ekspertīze : māc. līdz. / 2000  

1.92 EKL1 

16 2 Apsīte, Inita. Uzņēmuma gada pārskats / 2003  10.93 EK 

17 8 Arens, Alvin A. Аудит / 1995  2.58 EK 

18 2 Arnold, John, Accounting for management decisions : / 1990  4.00 EKL1 

19 2 Auditing & assurance services / 2007  30.78 EK 

20 1 Baker, Richard E. Advanced financial accounting / 1993  6.00 EKL1 

21 1 Barnett, William. Australian bookkeeping fundamentals / 1970  4.30 EKL1 
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# Eksem
plāru 
skaits 

Nosaukums Cena Kolek- 
cija 

22 1 Bazley, John D. Financial accounting : concepts and uses / 1991  5.00 EKL1 

23 91 Bednarski, Lech. Finansu pārskatu analīze / 0  1.20 EK 

24 1 Benjamin, James J. Intermediate accounting / 1987  10.00 EKL1 

25 3 Benze, Jānis. Finansu grāmatvedība : [mācību grāmata] / 1998  6.50  

26 10 Benze, Jānis. Finansu grāmatvedība : māc. grām. / 1995  8.00 EK 

27 15 Benze, Jānis. Finansu grāmatvedība : [mācību grāmata] / 1998  6.50 EK 

28 3 Benze, Jānis. Grāmatvedības kontu korespondence = 
Корреспонденция счетов бухгалтерского учета. 1998 

3.79 EKL1 

29 3 Benze, Jānis. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija : lekciju 
kurss / 1996  

2.00 EK 

30 1 Bernstein, Leopold A. The analysis of financial statements / 1978  1.55 EKL1 

31 1 Berry, Aidan. Accounting in a business context / 1994  4.00 EKL1 

32 1 Berry, Aidan. Financial accounting : an introduction / 1993  3.00 EKL1 

33 1 Berton, Lee. The Wall Street Journal on Accounting / 1990  1.15 EKL1 

34 1 Bērziņš, Kārlis, Amatnieku grāmatvedība / 1939  3.50 EKL1 

35 1 Bloem, Adriaan M. Quarterly national accounts manual : concepts, 
data sources, and compliation / 2001  

2.00 SVF 

36 1 Bojarenko, Jūlija. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse / 2009 [2 
d.] 

8.00 EKL1 

37 1 Boockholdt, James L. Accounting information systems : Transaction 
processing and controls / 1996  

22.00 EKL1 

38 2 Boynton, William C. Modern auditing / 2001  45.72 EKL1 

39 50 Brūna, I. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite / 2003 1.00 EKL1 

40 10 Brūna, I. Uzdevumi grāmatvedības pamatu apguvei / 1997  0.29 EK 

41 12 Brūna, I. Uzņēmumu iekšējā kontrole / 1999 1.00 EK 

42 99 Brūna, I. Uzņēmumu iekšējā kontrole / 2002  2.00 EK 

43 1 Budžeta iestāžu grāmatvedība : [ar līdz 1998.g. 1.febr. 
izsludinātajiem groz.]. 1998  

3.96 EK 

44 1 Budžeta iestāžu grāmatvedības normatīvie dokumenti : ar 
grozījumiem un papildinājumiem, kas izsludināti līdz 2007. gada 1. 
oktobrim. 2007  

3.00 EKL1 

45 49 Būmane, Inga. Nemateriālie aktīvi un to uzskaites problēmu 
risinājumi : monogrāfija / 2002  

3.00 EK 

46 4 Būmane, Inga. Nemateriālo aktīvu būtība un klasifikācija / 1999  0.70 EK 

47 19 Būmane, Inga. Nemateriālo aktīvu būtība un klasifikācija / 2001  1.00 EK 

48 1 Būmane, Inga. Nemateriālo aktīvu grāmatvedības metodoloģiskās 
problēmas Latvijas Republikā : promocijas darba kopsav. 
ekonomikas doktora (Dr. oec.) zin. grāda iegūšanai ekonomikas 
zinātņu nozarē, apakšnozare - grāmatvedības un uzskaites teorija = 
Methodological problems of accounting for intangible assets in the 
Republic of Latvia : summary of the promotion paper developed for 
the promotion to the degree of Doctor of Economic Science (Dr. 
oec.). Branch - theory of accountancy and bookkeeping / 2003  

1.00 EKL1 

49 1 Cahill, Michael. Investor’s guide to analyzing companies and valuing 
shares : how to make the right investment decision / 2003 [Revina] 

20.79 EK 

50 2 Carlberg, Conrad. Бизнес-анализ с помощью Excel 2000 : учебное 
пособие / 2000  

3.30 EKL1 

51 3 Chasteen, Lanny G. Intermediate accounting / 1992  12.60 EK 

52 1 Chasteen, Lanny G. Intermediate accounting / 1989  6.00 EK 

53 1 Check rights : / 1988  0.07 EKL1 
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# Eksem
plāru 
skaits 

Nosaukums Cena Kolek- 
cija 

54 5 Choi, Frederick D. S., International accounting / 2008  39.85 EK 

55 1 Chorafas, Dimitris N., Implementing and auditing the internal control 
system / 2001  

7.00 EKL1 

56 3 Collier, Paul M. Accounting for managers : interpreting accounting 
information for decision-making / 2006  

24.66 EKL1 

57 2 Contemporary issues in management accounting / 2006  28.80 EK 

58 3 Copeland, Thomas E., Стоимость компаний: оценка и управление 
/ 2002  

24.02 EK 

59 1 Corporate controller's manual : / 1991  4.00 EKL1 

60 64 Daņēviča, Dagnija, Finansu pārskatu revīzija : starptautiskie revīzijas 
standarti : [māc. līdz.] / 2003  

2.43 EK 

61 27 Danos, Paul, Introduction to financial accounting / 1992  10.00 EK 

62 1 Der Wirtschaftsprueferberuf : Eine Information fuer den 
Berufsnachwuchs / 1993  

0.20 EKL1 

63 1 Dodge, Roy. Краткое руководство по стандартам и нормам 
аудита / 1992  

1.20 EKL1 

64 1 Dominiak, Geraldine F. Managerial accounting : / 1988  4.00 EK 

65 1 Dominiak, Geraldine F. Managerial accounting : / 1997  5.00 EKL1 

66 3 Drury, Colin. Costing : an introduction / 1994 4.00 EKL1 

67 2 Drury, Colin. Management and cost accounting / 1992  8.00 EK 

68 1 Drury, Colin. Введение в управленческий и производственный 
учет : [учебное пособие для вузов] / 1998  

1.10 EKL1 

69 4 Drury, Colin. Управленческий и производственный учет : 
учебное пособие / 2002  

10.14 EKL1 

70 2 Dyckman, Thomas R. Intermediate accounting : [Chapters 1-6] / 
1992  

1.40 EKL1 

71 1 Dyson, John R. Accounting for non-accounting students : / 1997  24.38 EKL1 

72 1 Edwards, J. R. Accountancy for banking students / 1984  1.24 EK 

73 1 Ehrmann, Harald. Kostenrechnung : / 1997  4.00 EKL1 

74 1 Eilenberger, Guido. Betriebliches Rechnungswesen : Einfuehrung in 
Grundlagen-Jahresabschluss Kosten- und Leistungsrechung / 1990  

1.86 EKL1 

75 2 Elliott, Barry. Financial accounting, reporting and analysis : 
international edition / 2006  

33.09 EK 

76 1 Excel grāmatvedim / 2007  3.00 EKL1 

77 2 Financial accounting / 2004  7.00 EKL1 

78 48 Finanšu grāmatvedība : mācību līdzeklis / 2004  2.00 EKL1 

79 1 Flesher, Dale L. Introduction to financial accounting / 1987  5.00 EKL1 

80 1 Friedman, Jack P. Анализ и оценка приносящей доход 
недвижимости / 1995  

25.43 EKL1 

81 11 Garrison, Ray H. Managerial accounting : concepts for planning, 
control, decision making / 1991  

8.10 EK 

82 2 Glautier, M. W. E. Accounting practice / 1994  5.00 EKL1 

83 2 Glautier, M. W. E. Accounting theory and practice / 1991  5.00 EK 

84 1 Glautier, M. W. E. Basic financial accounting / 1985  5.00 EKL1 

85 1 Governance and auditing / 2005  136.46 EKL1 

86 1 Government financial management : issues and country studies / 
1990  

2.00 SVF 

87 4 Grāmatvedība : normatīvie dokumenti : (spēkā uz 01.06.2001.). 2001 6.37 EK 

88 1 Grāmatvedība : Mācību līdzeklis / 1996  1.70 EK 
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# Eksem
plāru 
skaits 

Nosaukums Cena Kolek- 
cija 

89 1 Grāmatvedība / 2003  5.00 EKL1 

90 10 Grāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca / 2005  3.88 EK 

91 1 Grāmatvedības kārtošanas rokasgrāmata. 2004  5.00 EK 

92 1 Grāmatvedības kārtošanas rokasgrāmata. 2007  6.00 EKL1 

93 1 Grāmatvedības normatīvie akti : [krāj.]. 1999  3.73 EK 

94 2 Grāmatvedības normatīvie dokumenti : Latvijas Republikas 
normatīvie akti. 2007  

3.00 EK 

95 1 Grāmatvedības normatīvie dokumenti : Latvijas Republikas 
normatīvie akti. 2009  

3.00 EKL1 

96 1 Grāmatvedības pamati : / 1997  0.76 EK 

97 2 Grāmatvedības pamati / 2007  3.00 EKL1 

98 32 Grāmatvedības pamati / 2006  3.00 EK 

99 1 Grāmatvedības terminu vārdnīca / 2000  0.50 EK 

100 2 Grāmatvedības terminu vārdnīca / 1998  0.50 EK 

101 49 Grāmatvedības terminu vārdnīca / 2002  1.00 EK 

102 22 Grāmatvedības un audita pamati starptautisko standartu skatījumā : 
(semināra materiāli) / 1994  

1.50 EK 

103 1 Grandāne, Mārīte. Praktiski uzdevumi grāmatvežiem / 2008 4.00 EKL1 

104 2 Gray, Sidney J. Global accounting & control : a managerial emphasis 
/ 2001  

26.23 EKL1 

105 17 Grebenko, Maija. Grāmatvedība : (mācību līdzeklis). 1998 [1.d] 5.00 EK 

106 2 Grebenko, Maija. Бухгалтерский практикум : (учебное пособие) / 
1996  

5.00 EKL1 

107 1 Grebenko, Maija. Бухгалтерский практикум : (учебное пособие) / 
1997  

7.67 EKL1 

108 12 Grebenko, Maija Grāmatvedības uzskaite : māc. līdz. / 2000  5.00 EKL1 

109 1 Greuning, Hennie van, Starptautiskie finanšu pārskatu standarti : 
praktiska rokasgrāmata / 2005 [1. sēj.] 

2.00 EKL1 

110 2 Greuning, Hennie van, Международные стандарты финансовой 
отчетности : практическое руководство : на рус. и англ. языках / 
2004  

24.58 EK 

111 1 Gynther, R. S. Accounting for price-level changes - theory and 
procedures / 1966  

1.00 EKL1 

112 2 Hansen, Don R. Cost management : accounting and control / 2006  36.90 EK 

113 1 Haried, Andrew A. Advanced accounting / 1994  10.00 EKL1 

114 1 Hendriksen, Eldon S. Теория бухгалтерского учета / 2000 1.11 EKL1 

115 3 Hermanson, Roger H. Accounting principles / 1992  30.00 EK 

116 1 Hermanson, Roger H. Working papers for use with Accounting 
principles. 1992  

4.00 EK 

117 1 Hilke, Wolfgang. Kurzlehrbuch Bilanzpolitik : mit Aufgaben und 
Loesungen / 1983  

2.10 EKL1 

118 1 Hilton, Ronald W. Managerial accounting / 1994  9.00 EKL1 

119 1 Holmes, Geoffrey. Interpreting company reports and accounts / 2005 32.89 EKL1 

120 2 Horngren, Charles T., Cost accounting : a managerial emphasis / 
1994  

5.00 EKL1 

121 3 Horngren, Charles T., Cost accounting : A managerial emphasis / 
1991  

4.70 EK 

122 2 Horngren, Charles T., Управленческий учет / 2007  20.54  

123 2 Hoyle, Joe B. Advanced accounting / 2007  37.43 EK 
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# Eksem
plāru 
skaits 

Nosaukums Cena Kolek- 
cija 

124 23 Ievads auditā / 2000  1.50 EKL1 

125 8 Ievads auditā / 1997  1.50 EK 

126 4 Ievads grāmatvedībā : / 1997  6.00 EK 

127 1 Inflation Accounting : report of the Inflation Accounting Committee / 
1975  

3.00 EKL1 

128 5 Intermediate accounting / 1992  50.00 EK 

129 2 International accounting standards explained / 2001  38.08 EK 

130 1 Introduction to corporate finance / 1996 22.66 EKL1 

131 1 Introduction to financial accounting / 1995  4.50 EKL1 

132 1 Introduction to financial statements / 1996 22.66 EKL1 

133 5 Irwin, David. Finansu kontrole / 1994  1.00 EK 

134 3 Jackson, Steve. Managerial accounting : a focus on decision making / 
2001  

30.64 EKL1 

135 2 Jennings, A. R. Financial accounting / 1993  6.00 EK 

136 6 Jones, Michael. Accounting : [for non-specialists] / 2006  26.11 EK 

137 6 Jones, Michael. Financial accounting / 2006  24.63 EK 

138 5 Jones, Michael. Management accounting / 2006  21.03 EKL1 

139 299 Kaire, L. Konsolidētais gada pārskats un tā sagatavošanas metodika : 
[mācību līdzeklis] / 2003  

1.00 EK 

140 1 Kalenberg, Frank. Controlling in Textilunternehmen : Eine 
theoretische und empirische Analyse / 1993  

1.70 EKL1 

141 1 Kaplan, Robert S. Advanced management accounting / 1989  4.05 EKL1 

142 2 Ketz, J. Edward. Bridge accounting : procedures, systems, and 
controls / 2001  

35.74 EK 

143 2 Kieso, Donald E. Intermediate accounting / 2001 34.28 EK 

144 8 Kieso, Donald E. Intermediate accounting / 1989  13.40 EK 

145 1 Kilger, Wolfgang. Flexible Plankostenrechnung und 
Deckungsbeitragsrechnung : / 1981  

4.00 EKL1 

146 2 Ķirsone, Alla. Grāmatvedības rokasgrāmata / 2005  30.00 EKL1 

147 1 Klenger, Franz. Operatives controlling : / 1997  10.00 EKL1 

148 6 Konsolidēto gada pārskatu sastādīšanas rokasgrāmata. 2000  20.00 EK 

149 29 Korsaka, Terēza. Ievads grāmatvedībā / 2006  5.00 EK 

150 25 Krūzs, Kārlis Materiālu ekonomika : mācību līdzeklis / 2005  2.05 EK 

151 2 Lahtadire, Elina. Grāmatvedības uzskaite un līgumattiecības : 
pirkuma un pārdevuma līgumi / 2004 

13.87 EKL1 

152 1 Larsen, E. John. Modern advanced accounting / 1994  5.00 EKL1 

153 2 Larsen, E. John. Modern advanced accounting / 1991  20.00 EK 

154 1 Larson, Kermit D. Financial accounting / 1992  10.00 EK 

155 1 Larson, Kermit D. Fundamental accounting principles : / 1990  6.50 EKL1 

156 4 Larson, Kermit D. Fundamental accounting principles / 1993  13.00 EK 

157 1 Larson, Kermit D. Fundamental accounting principles / 1987  9.00 EK 

158 1 Larson, Kermit D. Study guide for use with Financial accounting / 
1992  

6.00 EKL1 

159 1 Latvijas grāmatvedības standarti Nr. 1-9. 2007  2.00 EKL1 

160 2 Latvijas Republikas grāmatvedību reglamentējošie normatīvie akti : 
ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izsludināti līdz 2000. gada 1. 
jūlijam. 2000  

4.00 EK 

161 1 Latvijas Republikas grāmatvedību reglamentējošie normatīvie akti : 
[ar groz. un papild., kas izsludināti līdz 1998.g. 15. nov.]. 1998  

3.50 EK 
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# Eksem
plāru 
skaits 

Nosaukums Cena Kolek- 
cija 

162 1 Latvijas Republikas grāmatvedību reglamentējošie normatīvie akti. 
2001  

3.90 EKL1 

163 1 Latvijas Republikas normatīvie dokumenti : grāmatvedība. 1995  29.00 EKL1 

164 1 Leibus, Inguna. Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi : 
iedzīvotāju ienākumu nodokļu maksātājiem : individuālajiem 
komersantiem; individuālo uzņēmumu īpašniekiem; zemnieku 
saimniecību īpašniekiem; zvejnieku saimniecību īpašniekiem; citām 
fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību / 2006  

8.48 EK 

165 6 Leibus, Inguna. Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi 8.48 EK 

166 2 Leibus, Inguna. Vienkāršā ieraksta grāmatvedība iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa maksātājiem / 2005  

2.19 EKL1 

167 1 Lerner, Joel J. Schaum's outline of Theory and problems of 
bookkeeping and accounting, third edition / 1994  

3.00 EKL1 

168 1 Lerner, Joel J. Schaum's outline of theory and problems of principles 
of accounting I / 1993  

5.00 EKL1 

169 1 Lerner, Joel J. Schaum's outline of theory and problems of Principles 
of accounting II, fourth edition / 1994  

3.00 EKL1 

170 1 Lewis, Richard, Advenced financial accounting / 1994  5.00 EKL1 

171 1 Likums par grāmatvedību : normatīvie akti. 2003  3.00 EKL1 

172 1 Likums par grāmatvedību. 2008  5.00 EKL1 

173 1 Lohmann, Karl. Kosten- und Leistungsrechnung : Studien- und 
Arbeitsbuch / 1995  

4.00 EKL1 

174 2 Louderback, Joseph G. Managerial accounting : instructor's manual / 
1982  

5.00 EK 

175 8 LU 62. konference. Grāmatvedības un audita sekcijas referāti / 2004  1.49 EKL1 

176 1 Lucey, T. A first course in cost and management accounting / 1993  3.00 EKL1 

177 2 Lucey, Terry. Costing : the complete course text / 1993  4.00 EK 

178 1 Lucey, Terry. Costing : the complete course text / 1993  2.97 EKL1 

177 1 Lucey, Terry. Costing : [the complete course text] / 1991  5.00 EK 

178 1 Lucey, Terry. Management accounting / 1992  5.00 EKL1 

179 23 Ludboržs, Aivars. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā / 2003  7.20 EK 

180 5 Ludboržs, Aivars. Pamatlīdzekļu uzskaite / 2006  12.29 EK 

181 3 Mālderis, Guntis. Revīzija un audits / 2001  2.00 EKL1 

182 14 Mālderis, Guntis. Revīzija un audits / 2000  1.00  

183 1 Management accounting / 1995 [1.book] 3.00 EKL1 

184 1 Managerial accounting : an introduction to concepts, methods, and 
uses / 1991  

4.00 EKL1 

185 1 Manual on preparation of consolidated accounts / 2000  20.00 EKL1 

186 1 Matz, Adolph. Cost accounting : planning and control / 1984  4.50 EKL1 

187 4 Mayes, Ray Preparing company accounts : practical guidelines for 
small and medium-sized companies / 1994 

1.50 EKL1 

188 1 McKenzie, Wendy, The Financial Times guide to using and 
interpreting company accounts / 2003  

18.90 EKL1 

189 1 McQuaig, Douglas J. College accounting : [Chapters] 1-29 / 1985  5.00 EK 

190 1 McQuaig, Douglas J. College accounting / 1989  5.00 EKL1 

191 1 Measuring the non-observed economy : a handbook / 2002  4.00 EKL1 

192 1 Meigs, Robert F. Accounting : the basis for business decisions / 1993 10.00 EKL1 

193 7 Melville, Alan. International financial reporting : a practical guide / 
2008  

24.13 EKL1 

194 1 Messier, William F. Auditing & assurance services : [a systematic 32.03 EKL1 
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approach] / 2003  

195 1 Meyer, Claus. Bilanzierung nach Handels- und Steuerrecht : unter 
Einschluss der Konzernrechnungslegung : Darstellung, 
Kontrollfragen, Aufgaben, Loesungen / 1994  

3.00 EKL1 

196 2 Millichamp, A. H. Foundation accounting : the complete course text / 
1992  

4.00 EK 

197 1 Moews, Dieter. Kosten- und Leistungsrechnung : / 1986  1.36 EKL1 

198 1 Moriarity, Shane. Prime Valve : A cost accounting systems case / 
1991  

0.25 EKL1 

199 2 Moscove, Stephen A. Core concepts of accounting information 
systems / 2001  

32.37 EK 

200 1 Mueller, Gerhard G., Accounting : an international perspective : a 
supplement to introductory accounting textbooks / 1994  

4.00 EKL1 

201 1 Mueller, Gerhard G., Introductory financial accounting : / 1991  4.00 EKL1 

202 1 Needles, Belverd E. Financial & managerial accounting / 2005  82.23 EKL1 

203 1 Needles, Belverd E. Financial accounting / 2004  31.49 EKL1 

204 1 Needles, Belverd E. LOTUS problems for accounting : a working 
papers approach / 1987  

0.75 EKL1 

205 1 Needles, Belverd E. Managerial accounting / 2002  8.00 EKL1 

206 2 Needles, Belverd E. Принципы бухгалтерского учета / 2000  3.32 EK 

207 6 Needles, Belverd E. Принципы бухгалтерского учета / 1996  7.50 EK 

208 1 Nikolai, Loren A. Intermediate accounting / 1988  6.00 EKL1 

209 1 Nobes, Christopher. International accounting and comparative 
financial reporting / 1999  

61.70 EKL1 

210 1 Non-pension benefits for retired employees : Study of benefits a. 
accounting practices / 1985  

0.05 EKL1 

211 1 Norādījumi par ārvalsts valūtas uzskaites kārtību uzņēmumu 
grāmatvedībā / 1994  

0.85 EKL1 

212 1 Pahler, Arnold J. Advanced accounting : concepts and practice / 2000 30.09 EKL1 

213 3 Par uzņēmuma gada pārskatu : dokumenti un komentāri. 2004  3.00 EK 

214 1 Paupa, Vilma, Uzdevumu krājums finanšu analīzē / 2004  1.00 EK 

215 154 Paupa, Vilma, Uzdevumu krājums finanšu analīzē / 2008  3.10 EK 

216 1 Pearce, David W. Cost-benefit analysis / 1971  3.00 EKL1 

217 9 Pelšs, Andris. Izmaksu analīze lēmumu pieņemšanai / 2000  2.00 EK 

218 1 Pizzey, Alan. Accounting and finance : a firm foundation / 1994  5.00 EKL1 

219 1 Plank, Tom M. Accounting desk book : The accountant's everyday 
instant answer book / 1989  

3.86 EKL1 

220 1 Polimeni, Ralph S. Schaum's outline of theory and problems of cost 
accounting / 1994  

1.00 EKL1 

221 1 Ponomarjovs, Andrejs. Revīzijas regulējošo prasību attīstība Latvijā : 
promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora zin. grāda 
iegūšanai : nozare: ekonomikas zinātne : apakšnozare: grāmatvedības 
un uzskaites teorija / 2005  

7.30 EKL1 

222 9 Ponomarjovs, Andrejs. Revīzijas regulējošo prasību attīstība Latvijā  7.30 EK 

223 1 Porter, Brenda. Principles of external auditing / 2003  25.82 EKL1 

224 2 Porter, Gary A., Financial accounting for decision makers / 2007  32.82 EKL1 

225 3 Porter, Gary A. Financial accounting : the impact on decision makers 
/ 2001  

29.09 EKL1 

226 3 Porter, Gary A. Financial accounting : the impact on decision makers 
/ 1999  

28.15 EK 
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227 10 Praktisko darbu uzdevumi grāmatvedības teorijā / 2004  0.45 EK 

228 1 Praktisko darbu uzdevumi grāmatvedības teorijā / 2008  2.00 EKL1 

229 1 Prauliņš, Artūrs. Grāmatvedības standartizācijas teorija un prakse : 
promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr.oec.) 
zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas zinātņu nozarē / 2006  

1.00 EKL1 

230 24 Prauliņš, Artūrs. Grāmatvedības standartizācijas teorija un prakse : 
zinātniskā monogrāfija / 2007  

9.05 EK 

231 1 Principles of auditing / 1989  3.61 EKL1 

232 29 Profesionālo grāmatvežu ētikas kodekss / 2002  0.50 EK 

233 1 Profitability analysis of commercial customers : [A manual for 
commercial banks] / 1965  

0.11 EKL1 

234 2 Raiborn, Cecily A. Cost accounting / 2006  37.04 EK 

235 2 Rama, Dasaratha V. Accounting information systems : a business 
process approach / 2006  

34.20 EK 

236 1 Reichard, Christoph. Betriebswirtschaftslehre der oeffentlichen 
Verwaltung : / 1977  

1.40 EKL1 

237 1 Revīzija, nodokļi un grāmatvedība : konferences materiāli = Audit, 
taxes & accounting : conference proceedings. 2005 [2005] 

5.00 EKL1 

238 1 Riebell, Claus. Die Praxis der Bilanzauswertung / 1980  2.50 EK 

239 1 Romney, Marshall B. Accounting information systems : / 1997  12.00 EKL1 

240 1 Rudžionienė, Kristina, Enterprise's financial accounting policy-
making model : summary of doctoral dissertation, Social sciences, 
Economics (04 S) = Įmonės finansinės apskaitos politikos formavino 
modelis : daktaro disertacijos santrauka, Socialinis mokslai, 
Ekonomika (04 S) / 2004  

1.00 EKL1 

241 51 Rurāne, Marita Finanšu menedžments / 2006  5.24 EK 

242 2 Schneider, Dieter, Betriebswirtschaftslehre : / 1997  5.00 EKL1 

243 1 Shim, Jae K., Методы управления стоимостью и анализа затрат : / 
1996  

2.42 EKL1 

244 1 Short, Daniel G. Fundamentals of financial accounting / 1993  36.00 EK 

245 2 Short, Daniel G. Fundamentals of financial accounting / 1990  2.10 EKL1 

246 2 Short, Daniel G. Working papers for use with Fundamentals of 
financial accounting / 1993  

5.00 EKL1 

247 2 Smith, Gaylord N. Electronic spreadsheet applications for cost 
accounting : includes Microsoft Excel tutioral and template diskette / 
1991  

1.50 EK 

248 1 Smith, Jack L. American Alpine ski shoppe : Accounting principles / 
1989  

1.50 EK 

249 1 Smith, Jay M., Intermediate accounting : comprehensive volume / 
1992  

6.00 EKL1 

250 1 Smith, Malcolm. Research methods in accounting / 2003  21.42 EKL1 

251 4 Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (SFPS), 2004 : ietver 
Starptautiskos grāmatvedības standartus (SGS) un Interpretācijas : 
spēkā 2004. gada 31. martā. 2004  

57.00 EKL1 

252 4 Starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu rokasgrāmata 
/ 2005  

42.00 EK 

253 15 Starptautisko revīzijas, apliecinājuma pakalpojumu un ētikas oficiālo 
paziņojumu rokasgrāmata. Starptautiskā grāmatvežu federācija : 
[rokasgrāmata]. 2003  

45.00 EKL1 

254 3 Stickney, Clyde P., Financial accounting : an introduction to 
concepts, methods, and uses / 2000  

29.09 EK 
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255 1 Stickney, Clyde P., Financial accounting : An introduction to 
concepts, methods, and uses / 1994  

15.75 EK 

256 1 Stiglica, Līksma. Finansu grāmatvedības praktikums : uzdevumi 
Finansu grāmatvedības studiju kursa apguvei / 2000  

1.00 EKL1 

257 3 Stiglica, Līksma. Finanšu grāmatvedības praktikums : uzdevumi un 
atrisinājumi grāmatvedības kursa apguvei / 2004  

2.00 EKL1 

258 2 Stolowy, Hervé. Financial accounting and reporting : a global 
perspective / 2006  

38.70 EK 

259 1 Stutely, Richard, The definitive guide to managing the numbers : the 
executive's fast-track to mastering spreadsheets, budgets, forecasts, 
investment metrics / 2003  

19.61 EKL1 

260 1 Swedish accounting & auditing : the main laws and standards / 1989  1.40 EKL1 

261 1 Taking nature into account : a report to the Club of Rome : toward a 
sustainable national income / 1995 

3.00 EKL1 

262 1 The Blackwell encyclopedic dictionary of accounting / 1998  22.27 EKL1 

263 1 The Wirtschaftsprueferkammer : A public law body : An organisation 
for the professional self-regulation of Wirtschaftspruefer and 
vereidigte Buchpruefer / 1992  

0.20 EKL1 

264 1 Thomas, C. William. Auditing : Theory and practice / 1991  5.34 EK 

265 1 Thomas, William E. Readings in cost accounting, budgeting & 
control : / 1988  

1.43 EKL1 

266 2 Titard, Pierre L. Managerial accounting : / 1987  3.00 EK 

267 1 Vadības grāmatvedība. 1995  3.00 EKL1 

268 1 Walgenbach, Paul H. Principles of accounting : / 1990  5.53 EKL1 

269 1 Walgenbach, Paul H. Solutions manual to accompany Principles of 
accounting, fifth edition : / 1990  

5.83 EKL1 

270 2 Walton, Peter J. Global financial accounting and reporting : 
principles and analysis / 2006  

36.90 EK 

280 1 Warren, Carl S. Financial accounting : / 1988  4.00 EKL1 

281 3 Weetman, Pauline. Management accounting / 2006  26.93 EKL1 

282 2 Weiss, Martin D., Делай деньги во время паники на бирже / 2005  7.05 EKL1 

283 1 Welsch, Glenn A. Fundamentals of financial accounting / 1987  24.00 EKL1 

284 1 Welsch, Glenn A. Intermediate accounting / 1989  7.03 EKL1 

285 1 Welsch, Glenn A. Working papers for use with Intermediate 
accounting, Volume 1, Chapters 1-13, 8th edition : / 1989  

1.00 EKL1 

286 1 Wright, Richard A. Microcomputer applications in accounting : / 
1991  

4.00 EKL1 

287 19 Zariņa, Vita. Finanšu grāmatvedības uzdevumu krājums : (ar un bez 
atrisinājumiem) / 2004  

3.40 EK 

288 24 Zariņa, Vita Grāmatvedības sistēma : attīstība, standartu prasības / 
2004  

3.00 EKL1 

289 45 Žečickis, Viktors. Revīzijas un kontroles pamati / 1996 1.50 EKL1 

290 1 Zelgalve, Elvīra. Finansu analīze un tās loma uzņēmuma vadībā : 
mācību līdzeklis / 2002  

1.00 EKL1 

291 1 Аудит : учебник / 2007  6.93 EKL1 

292 1 Аудиторский словарь / 2003  1.55 EKL1 

293 1 Барышников, Николай Петрович. Организация и методика 
проведения общего аудита : / 1998  

3.63 EKL1 

294 1 Булычева, Екатерина Ивановна. Бухгалтерский учет в 
общественном питании : Учебник для специальности 1729 
"Бухгалтерский учет в торговле" / 1989  

0.85 EK 
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295 1 Бухгалтерский словарь / 1996  1.50 EK 

296 2 Бухгалтерский учет в потребительской кооперации : Учеб. для 
кооп. вузов по спец. "Бух. учет, контроль и анализ хоз. 
деятельности" / 1991  

0.02 EK 

297 1 Бухгалтерский учет на совместных предприятиях : / 1991  0.40 EK 

298 1 Ведем бухгалтерский учет на государственном языке : 
(практическое пособие) / 2001  

2.54 EKL1 

298 1 Веровская, Л. Аудит : конспект лекций и экзаменационные 
задания / 2006  

2.00 EKL1 

299 1 Гинзбург, А. И. Прикладной экономический анализ / 2005  3.32 EKL1 

300 1 Голощапов, Н. А. Словарь-справочник аудитора / 2000 1.33 EKL1 

301 1 Документы по поставке и приемке продукции : [Хозяйственные 
договоры, транспортные обязательства, акты приемки, иски и 
претензии] / 1997  

1.43 EKL1 

302 2 Есипов, В. Е. Оценка бизнеса : [учебник для вузов] / 2003  1.80 EK 

303 2 Есипов, В. Е. Тесты и задачи по оценочной деятельности : 
оценка стоимости, имущества и финансового состояния 
предприятия / 2002  

1.16 EKL1 

304 2 Зайцева, Евгения, Latvijas grāmatvedības standarti : to piemērošana 
uzskaitē un uzņēmumu gada pārskata sastādīšanā (pirmie pieci 
standarti) / 2005  

1.50 EKL1 

305 11 Зайцева, Евгения, Uzņēmuma gada pārskats : sastādīšanas 
noteikumi un metodika / 2003  

4.93 EK 

306 2 Зайцева, Евгения, Uzņēmuma gada pārskats : sastādīšanas 
noteikumi un metodika / 2004  

4.60 EKL1 

307 1 Зайцева, Евгения, Uzņēmuma gada pārskats : metodiskie materiāli 
un dokumenti / 2007  

8.28 EK 

308 2 Зайцева, Евгения, Uzņēmumu gada pārskata sastādīšanas metodika / 
2006  

3.00 EKL1 

309 1 Зайцева, Евгения, Латвийские стандарты учета : их применение в 
учете и при составлении Годового отчета предприятия (первые 
пять стандартов) / 2005  

2.00 EKL1 

310 1 Зайцева, Евгения, Методика составления Годового отчета 
предприятия / 2006  

2.50 EKL1 

311 1 Зубова, Е. В. Технология аудита : / 1999  3.00 EK 

312 5 Иванова, Ольга. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti / 2004  14.00 EK 

313 2 Иванова, Ольга. Международные стандарты финансовой 
отчетности / 2004  

14.00 EK 

314 1 Качалин, В. В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со 
стандартами GAAP / 1998  

5.18 EKL1 

315 1 Кирьянова, Зоя Васильевна. Теория бухгалтерского учета : 
Учебник для вузов по направлению "Экономика", спец. "Бух. 
учет и аудит" / 1996  

2.12 EK 

316 1 Киселев, Дмитрий Николаевич. Контроль и ревизия в 
учреждениях народного образования : / 1990  

0.65 EK 

317 14 Ковалев, В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / 2002 7.53 EK 

318 3 Козлова, Е. П. Бухгалтерский учет в коммерческих банках / 1999 2.90 EKL1 

319 9 Комплексная задача по теме "Учет производственных затрат, 
выпуск готовой продукции и процесс ее реализации в 
промышленности" : 1990  

0.00 EK 

320 3 Лабынцев, Николай Тихонович. Стандарты аудиторской 
деятельности : учебное пособие / 2000  

2.08 EKL1 



277 

 

# Eksem
plāru 
skaits 

Nosaukums Cena Kolek- 
cija 

321 1 Международный бухгалтерский учет. GAAP и IAS : справочник 
бухгалтера от А до Я / 1998  

2.40 EKL1 

322 2 Методические указания и задачи по теме "Учет труда и 
заработной платы" : [для студентов специальности 06.08 - 
бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности] / 1990 

0.00 EK 

323 1 Нилова, И. Н. Учет основных средств / 1996  1.25 EK 

324 1 Нилова, И. Н. Учет товарно-материальных ценностей / 1997  0.40 EK 

325 1 О годовом отчете предприятия / [документы и комментарии]. 
2004  

3.00 EKL1 

326 1 Окунь, Р. Л. Datorgrāmatvedība : māc. līdz. / 1996  0.56 EKL1 

327 1 Оценка бизнеса : [учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экон. спец.] / 2000  

1.58 EKL1 

328 1 Оценка бизнеса : учебник для вузов по экономическим 
специальностям / 1998  

3.60 EK 

329 1 Палий, В. Ф. Бухгалтерский учет операций с векселями / 1995  1.60 EKL1 

330 1 Плюхина, Зоя Андреевна. Русско-английский и англо-русский 
словарь-справочник для бухгалтеров совместных предприятий : 
Survival English for accountants of joint ventures / 1992 [V-2] 

1.50 EKL1 

331 1 Праварне, Ольга. Введение в буxгалтерский учет / 2001  4.25 EKL1 

332 1 Пупко, Г. М. Аудит и ревизия : учебник для студентов 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / 2005  

6.38 EKL1 

333 1 Пятенко, Сергей Работа аудитора и консультанта : учебное 
пособие для подготовки повышшения квалификации профес. 
бухгалтеров и аудиторов, а также для студентов экон. 
специальностей / 1999  

1.38 EKL1 

334 2 Ришар, Жак. Аудит и анализ хозяйственной деятельности 
предприятия : / 1997  

3.08 EK 

335 5 Русакова, Евгения Афанасьевна. Учет основных средств : / 1990 0.30 EK 

336 1 Рябова, Р. И. Операции в банке с ценными бумагами : (ГКО, КО, 
Векселя...) : Бухгалтерский учет. Налогообложение / 1995  

1.90 EKL1 

337 1 Симчера, В. М. Финансовые и актуарные вычисления : учебно-
практическое пособие / 2002  

2.51 EKL1 

338 1 Соколов, Я. В. Бухгалтерский учет : от истоков до наших дней : 
Учебное пособие для экономических специальностей вузов / 
1996  

9.39 EKL1 

339 2 Соколов, Я. В. Очерки по истории бухгалтерского учета / 1991  0.04 EKL1 

340 1 Стоун, Дерек. Бухгалтерский учет и финансовый анализ : 
Подготовительный курс / 1994  

1.60 EKL1 

341 1 Страдыня, С. А. Управленческий учет: управление затратами и 
результатами деятельности организации : учебное пособие / 2004 

2.00 EKL1 

342 1 Суйц, Виктор Паулевич. Аудит: общий, банковский, страховой : 
учебник для вузов по экономическим спец. и направлениям / 
2000  

2.44 EK 

343 2 Суйц, Виктор Паулевич. Аудит: общий, банковский, страховой : 
учебник для вузов по экономическим спец. и направлениям / 
2001  

2.54 EK 

344 1 Терехов, А. А. Контроль и аудит : основные методические 
приемы и технология / 1998  

2.00 EKL1 

345 2 Управленческий учет / 2007  13.74  

346 1 Что такое "Отчет о денежном потоке"? : / 1997  1.05 EK 

347 2 Шишкин, Алексей Константинович. Учет, анализ, аудит на 
предприятии : учебное пособие для вузов по спец. 

4.80 EK 
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"Бухгалтерский учет и аудит", "Экономика и упр. на 
предприятии", "Финансы и кредит" / 1996  

348 1 Щадилова, С. Н. Бухгалтеру о внутреннем аудите : / 1996  2.01 EK 

349 5 Янушка, Марина Finansu un grāmatvedības kontrole firmā : 
(praktiskas rekomendācijas uzņēmējiem) / 2002  

4.00 EKL1 

350 11 Янушка, Марина Grāmatvedības uzskaite praktiskajās situācijās / 
2002 [saksonova] 

4.00 EKL1 

351 1 Янушка, Марина Viss par pamatlīdzekļu uzskaiti : dokumentārais 
noformējums, grāmatojumi uzskaitē, aplikšana ar nodokļiem, 
rekomendācijas praktisku situāciju risināšanā, izmantošanas 
efektivitātes analīze, dokumentu apgrozība un dokumentu veidlapu 
paraugi / 2003  

19.80 EKL1 

352 7 Янушка, Марина Контроль финансового и бухгалтерского учета 
фирмы : (практ. рекомендации для предпринимателей) / 2002  

4.00 EKL1 

353 1 Янушка, Марина Учет и отчетность в современных условиях 
предпринимательства / 2008  

5.00 EKL1 

 
Pasūtītās grāmatas 
 

Pasūtīšanas 
dat. 

Autors Nosaukums ISBN Izdevniecība Gads Cena Skaits 

17.02.2010 Jeff Madura  
Introduction to Business 
[Student Edition]   

  
South-Western 
College Pub  

2006 $142.28 1 

17.02.2010 
Westwood, 
John,  

Kā rakstīt mārketinga 
plānu / Džons Vestvuds 
; [no angļu valodas 
tulkojusi Antra  

789984406275   Zvaigzne ABC 2008 Ls 5.45 3 

17.02.2010 
Bojarenko, 
Jūlija  

Finanšu grāmatvedība: 
teorija un prakse /J. 
Bojarenko, L. Beļavska, 
A. Tjurina.  

9789984761572 
(1)   

KIF Biznesa 
komplekss  

2009 Ls 8.00 5 

17.02.2010 
John W. 
Creswell  

Research Design, 
Qualitative, Quantitative 
and Mixed Methods 
Approaches, 3rd ed  

  
SAGE 
Publications  

2008 $45.88 2 

17.02.2010 

Michael 
Hoy, John 
Livernois, 
Chris 
McKenna...  

Mathematics for 
Economics - 2nd 
Edition  

  MIT Press  2001 $75.73 2 

17.02.2010 
Rubanovskis, 
Aleksandrs  

Apdrošināšanas pamati : 
teorija, plānošana, 
problēmas   

9984240827   
Ekonomikas un 
kultūras 
augstskola  

2004 ~LS 5 50 

17.02.2010 Bill Mascull  
Business Vocabulary in 
Use   

  
Cambridge 
University 
Press  

2004 $26.10 2 

17.02.2010 
Apsītis Ģ. 
u.c.   

Vērtspapīru tirgus 
zinības  

998438036X   Jumava  2006 Ls 5.00 10 

17.02.2010 
S. 
Saksonova  

Uzņēmumu darbības 
plānošanas paņēmieni  

  Izglītības soļi  2007 Ls 5.00 10 

17.02.2010 
Vergina, 
Gita  

Statistika ekonomistiem 
/Gita Vergina, Valentīna 
Kārkliņa.  

9984636399   Kamene  2005 Ls 4.00 5 

17.02.2010 Rurāne, Uzņēmuma finanses   9789984383217   Jumava  2007 Ls 6.00 7 
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Marita   

17.02.2010 

Jaksa 
Cvitanic and 
Fernando 
Zapatero  

Introduction to the 
Economics and 
Mathematics of 
Financial Markets   

  MIT Press  2004 $80.14 2 

17.02.2010 
Chris 
Brooks  

Introductory 
Econometrics for 
Finance (Information 
Technology & Law S)  

  
Cambridge 
University 
Press  

2008 $59.40 2 

17.02.2010 
Ketners, 
Kārlis  

Nodokļu teorijas pamati 
: mācību grāmata  

9984320472   RTU izd.  2006 ~LS 5 5 

17.02.2010 

Robert 
Pindyck, 
Daniel 
Rubinfeld  

Microeconomics (7th 
Edition)   

  Prentice Hall  2008 $132.78 1 
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10.8.2. Datorklases un to resursi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datorklases atrodas LU Ekonomikas un vadības fakultātē Aspazijās bulvārī 5. Pavisam kopā ir 7 
datorklases, kurās 2006. gadā ir uzstādīti jauni datori un kopumā ir 180 datorvietas.  

Studentiem arī ārpus lekciju laika ir iespējams šīs datorklases izmantot referātu un citu 
studiju procesam nepieciešamo darbu rakstīšanai.
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10.9. pielikums 
 
 
 
 
Metodiskie norādījumi kā izstrādāt bakalaura darbu 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
Ekonomikas un vadības fakultāte 

Finanšu institūts 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

BAKALAURA, MAĢISTRA DARBU, 
 DIPLOMDARBU UN STUDIJU DARBU 

 IZSTRĀDĀŠANAS UN AIZSTĀVĒŠANAS 
 METODISKIE NORĀDĪJUMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latvijas Universitāte, 2006. 
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BBK 65 
 
 
 Bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un studiju darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas 
metodiskie norādījumi.  
 
 
 
 Metodiskie norādījumi paredzēti bakalaura, maģistra un profesionālo studiju programmu 
finanšu un kredīta novirziena studentiem. 
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Ievads 

 
 

 
Metodisko norādījumu mērķis ir - 
 
Pirmkārt, iepazīstināt studentus ar prasībām, kādas jāievēro, lai izpildītu tādu studiju 
programmas neatņemamu daļu, kā studiju darba un studiju nobeiguma darba izstrādāšana un 
aizstāvēšana.  
 
Otrkārt, sniegt studentiem metodisku palīdzību studiju 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 studiju darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas 
metodiskie norādījumi (Sast. E. Zelgalvis.- Rīga: LU, 1999. – 27 lpp.) 
 
Bakalaura darba un studiju 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 studiju darbu un studiju nobeiguma darbu vadīšanā, recenzēšanā un 
aizstāvēšanas organizēšanā, kā arī finansu un kredīta studiju virziena īpatnības.  
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1. Vispārīgie norādījumi 
1.1. Ekonomikas bakalaura un profesionālo studiju programmas līdz ar citiem studiju 

veidiem paredz studiju darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu. Studiju darbs ir akstveidā 
noformēts studenta patstāvīgs pētījums par aktuālu finanšu kredīta vai naudas problēmu 
attiecīga studiju kursa programmas ietvaros. Studiju 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. Studiju 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 studiju 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. Studiju darbu un studiju nobeiguma darbu tematika 
 

2.1. Studiju 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. 
Studiju darba tematam pamatā jāatbilst attiecīgā studiju kursa programmai. 

2.2. Studiju nobeiguma darbā ieteicams studentiem turpināt studiju darbos veiktos pētījumus. 
2.3. Finanšu katedras mācībspēki – potenciālie studiju darbu vadītāji izstrādā un piedāvā 

studentiem orientējošu studiju darbu tematiku. Tematu saraksti atrodas Katedras studiju 
daļā. Studentiem noteiktā termiņā jāierodas studiju daļā un jāizvēlas (pierakstoties) tā vai 
cita mācībspēka piedāvātais studiju 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 
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arī konkrēta uzņēmuma, bankas vai darba vietas intereses. Studiju nobeiguma darbus 
ieteicamas izstrādāt pēc banku, finanšu iestāžu, uzņēmumu, ministriju pasūtījuma. Katedras 
mācībspēki var izstrādāt rekomendējamo tematiku. 

2.5. Katedras vadītājam 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 katedras vadītājam 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. Studiju darbu un studiju nobeiguma darbu vadīšana 
 

3.1. Par darba zinātnisko vadītāju var būt Finanšu katedra, citas 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. Studiju darba un studiju nobeiguma darba apjoms un struktūra 
 

4.1. Studiju darbam un studiju nobeiguma darbiem jābūt Times New Roman datorrakstā. 
Studiju 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 %. 
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4.3.  Studiju 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. Studiju 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). 
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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. Studiju 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 studiju 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 studiju 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 
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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 studiju darbam ir 2-3 lappuses un studiju nobeiguma darbam 3-5 
lappuses. 

5.21. Studiju 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. 
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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. 
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  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 studiju 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. Studiju 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. Studiju darbi un studiju nobeiguma darbi jāiesniedz līdz Finanšu katedras noteiktajam 
termiņam. Studiju nobeiguma darba atbilstību prasībām un aizstāvēšanas atļauju akceptē 
zinātniskais vadītājs ar savu parakstu darba titullapā. Tālāk darbu iesniedz Katedras studiju 
daļā, kur to reģistrē un nodod akceptēšanai Katedras vadītājam. Tikai ar Katedras vadītāja 
parakstu darbs ir nododams recenzentam. 

 
 

6. Studiju darba un studiju nobeiguma darba tehniskā izveide 
 

6.1. Studiju 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. Studiju darbs un studiju nobeiguma darbs sākas ar titullapu (2., 3. pielikums). Tajās 
uzrāda mācību iestādi, fakultāti, katedru, kurā darbs izstrādāts, darba izstrādāšanas gadu. 
Studiju 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. Studiju darbu un studiju nobeiguma darbs jāraksta pareizā literārā valsts valodā. 
Izklāstam jābūt precīzam, skaidram, loģiskam, īsam un konkrētam. 

6.5. Studiju 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.  
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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.36  

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 ceturksnī37 

 
         (perioda beigās; milj. latu) 

Mēneši Tīrie 
ārējie 
aktīvi 

 
Kredīti  

Pārējie 
aktīvi 

Kopā 

bankām Pārējiem valdībai 

1 2 3 4 5 6 7 
Janvāris 439,0 16,3 0 40,3 13,5 509,0 

                                                 
36 Šīrenbeks H.Modernais banku kontrolings. – R.: Zinātne, 1998. – 10.lpp. 
37 1Latvijas Banka. Monetārais apskats. – R.: Latvijas Banka, 2  1998., 52.lpp. 
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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. 

 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 studiju darbu un studiju nobeiguma darbu, jāievēro valodas, stila un 
interpunkcijas likumības.  

6.17. Studiju darbus iesniedz iešūtus ātršuvēja vākos. Uz vāka jābūt darba titullapai. Tādu 
pašu titullapu iešuj ātršuvējā. Studiju 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. Studiju darbu un studiju nobeiguma darbu recenzēšana un aizstāvēšana 
 

7.1. Nedēļas laikā pēc studiju 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 studiju darba aizstāvēšanas. Studiju darba aizstāvēšanas vietu un laiku 
nosaka studiju darbu aizstāvēšanas komisija. 

7.2. Studiju 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. Studiju darba novērtēšanā ņem vērā tā saturu un noformējumu, autora spējas atbildēt uz 
jautājumiem un aizstāvēt savus uzskatus. Studiju 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 
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norādījumiem.Ja tas atbilst prasībām, vadītājs parakstās uz titullapas un students darbu 
iesniedz reģistrēšanai Katedrā. 

7.6. Studiju nobeiguma darbu, atļautu aizstāvēšanai, nodod iepriekš apstiprinātam 
recenzentam. Recenzentu sarakstu apstiprina ar Katedras vadītāja 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 Katedras 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, Katedras vadītājs 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.  
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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. 
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1.pielikums 
 
 
 

LU Ekonomikas un vadības fakultātes  
Finanšu katedras vadītājam 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

_____________________________ 
(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)   
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Pētīšanas datu bāze  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Darbā tiks lietotas pētīšanas metodes 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
___________________      _________________ 

(Datums)       (Paraksts) 
 
 
 
 

Apstiprinu tematu un zinātnisko vadītāju 

 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

________________ Finanšu katedras vadītājs 
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2.pielikums 
Latvijas Universitāte 

 Ekonomikas un vadības fakultāte  
Finanšu katedra 

 
Studiju darbs 

 
 studiju kursā Monetārā un banku ekonomika 

 
 

Naudas pieprasījuma problēmas Latvijā  
(studiju 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__ 
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3.pielikums 

 
 

Latvijas Universitāte 
 Ekonomikas un vadības fakultāte  

Finanšu katedra 
 
 
 
 

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__ 
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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. 
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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 _______________     
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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) 
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7.pielikums 
LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
FINANŠU KATEDRA 

_____________________________programmas studenta 
______________________________________________ 

                                                                              (vārds, uzvārds) 
 

___________________darba recenzija 
 

1. Darba tēmats 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

2. Darba vispārējs raksturojums: 
-      temata aktualitāte darbā pamatota            jā             daļēji            nē                  -      darba 
apjoms atbilst prasībām                         jā                                     nē 
- mērķis atbilst tēmatam                            jā              daļēji            nē 
- uzdevumi atbilst mērķim                                 jā                daļēji            nē 
- saturs atbilst tēmatam                              jā              daļēji            nē 
- saturs atbilst mērķim un uzdevumiem             jā                daļēji            nē 
- pētīšanas metodes atbilst mērķim            jā              daļēji             nē 
- darba mērķis sasniegts                                     jā                daļēji            nē  
- darbs pielaižams aizstāvēšanai                 jā                                    nē  
(Ja darbs netiek pielaists aizstāvēšanai, nepieciešamības gadījumā recenzijai var pievienot 
papildus paskaidrojumus). 

3. Pozitīvais darbā (pateikt tēžu formā, akcentējot autora radošumu) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________                                                                 4. Darbā pieļautie trūkumi: 
- jaunākās speciālās literatūras izmantošana   pietiekama , daļēja , nepietiekama ; 
- teorētiskās kļūdas un nepilnības 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
- konstatētas kļūdas un nepilnības skaitliskajā informācijā un tās apstrādē 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_________________ 

- secinājumu un priekšlikumu pamatotība, konkrētums, adresāts 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________ 

4. Darba noformējums: 
- darba komplektācija                                    pilnīga                        nepilnīga                 
- ievads atbilst metodiskiem norādījumiem      jā                  daļēji                  nē  
- atsauču izmantošana un noformējums 

 atbilst metodiskiem norādījumiem               jā                  daļēji                  nē    
- 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  

5. Radošās diskusijas jautājumi : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________ 

200__.gada _______________________ 
Recenzents____________________________________________________________ 
                        (vārds, uzvārds, zinātniskais grāds un akadēmiskais nosaukums) 
_____________________________________________________________________       
                               ( darba vieta, ieņemamais amats) 
 
Paraksts _____________________________ 
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 10. 10. pielikums 

  
Viena Latvijas un divas ES studiju programmas (studiju 
plāni), ar kurām veikta salīdzināšana: 

 

 

10.10.1. Rēzeknes augstskolas profesionālā studiju programma 
„Finanšu un grāmatvedības vadība” 
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RA EKONOMIKAS FAKULTĀTE 

FINANŠU VADĪBAS KATEDRA 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Ekonomika”  
(specializācija “Finanšu un grāmatvedības vadība”) – kods  42310 

STUDIJU PLĀNS  
1. kursam 2009./2010. st.g., pilna laika studijas  

 

  
Kursa nosaukums 

Stundu 
skaits 
nedēļā 

Kredīt- 
punktu 
skaits 

Pārbaud. 
forma  

1 2 3 4 5 
 1. gads 1.semestris    
 Nozares teorētiskie kursi     

1. Matemātika  4 4 E 
2. Svešvaloda uzņēmējdarbībā (A, V) I 4 4 DI 
3. Informātika  3 3 E 
4. Civilā aizsardzība 2 2 DI 
5. Zinātniskā darba pamati     2 2 E 
6. Ekonomikas mācību vēsture  2 2 E 
7. Ievads uzņēmējdarbībā. 2 2 E 
8.  Darba aizsardzība  1 1 I 
9.  Sports I 2 - I 
 KOPĀ  22 20  
 1.gads 2.semestris    
 Nozares teorētiskie kursi    

1. Svešvaloda uzņēmējdarbībā (A,V) II 2 2 DI 
2. Lietvedība 2 2 E 
3. Statistika I 4 4 E 
4. Publiskās finanses   4 4 E 
5. Mikroekonomika 4 4 E 
6. Sports II 2 - I 
 Profesionālās specializācijas kursi    

7.  Reģionālā ekonomika   2 2 E   
 Brīvās izvēles kursi (jāizvēlas 2 KP)    

8.  Eiropas ekonomiskā integrācija  2 2 DI   
 KOPĀ  22 20  
 2. gads 3. semestris    
 Nozares teorētiskie kursi    

1. Svešvaloda uzņēmējdarbībā (A,V) III 2 2 E 
2. Grāmatvedības teorija 4 4 E 
3.  MAKROEKONOMIKA 4 4 E 
4. Statistika II 4 4 E 
 Brīvās izvēles kursi (jāizvēlas 6 KP) 6 6 DI  
 KOPĀ  20 20  
 2.gads  4.semestris    
 Nozares teorētiskie kursi    

1. Tirgzinība 4 4 E 
2. Vadības teorija 4 4 E 
3. Darba un  komerctiesības   4 4 E  
 Profesionālās specializācijas kursi    

4.  Studiju darbs  makro/mikroekonomikā, tirgzinībā - 2 DI 
5.  Finanšu grāmatvedība  4 4 E 



307 

 

 Brīvās izvēles kursi (jāizvēlas 2 KP) 2 2 DI  
 KOPĀ  18 20  
  

 
 
 

   

 3. gads 5. semestris    
 Nozares teorētiskie kursi    

1. Uzņēmējdarbības finanses 4 4 E 
 Profesionālās specializācijas kursi    

2. Uzņēmējdarbības plānošana  2 2 E 
3. Kredītiestāžu vadība un tirgzinība  2 2 E 
4. Valsts un pašvaldību  budžeti   2 2 E 
5. Vērtspapīru tirgus   2 2 E 
6.  Pakalpojumu grāmatvedība  4 4 E   
 Brīvās izvēles kursi (jāizvēlas 4 KP) 4 4 DI  
 KOPĀ  20 20  
 3. gads 6.semestris    
 Profesionālās specializācijas kursi    

1. Uzņēmējdarbības analīze 3 3 E 
2. Banku statistika  2 2 E 
3. Ražošanas grāmatvedība  4 3 E 
4. Apdrošināšana  2 2 E 
5. Audita pamati 2 2 E 
6. Datorgrāmatvedība  2 2 DI 
7. Vadības grāmatvedība   3 2 E   
8. Studiju darbs grāmatvedībā - 2 DI 
9.  Profesionālā prakse (vasaras)  - 4 DI 
 Brīvās izvēles kursi (jāizvēlas 2 KP) 2 2 DI  
 KOPĀ  20 20 +4*  
 4. gads 7. semestris    
 Profesionālās specializācijas kursi    

1. Nodokļu administrēšana 4 4 E 
2. Kreditēšana  2 2 E 
3. Uzskaite un analīze budžeta iestādēs  2 2 E 
4. Profesionālā  prakse  ( 11  nedēļas) - 11  
5. Studiju  darbs finansēs, analīzē, nodokļos - 2 DI 
 KOPĀ 8 20+1*  
 4. gads 8.semestris    

1. Profesionālā  prakse (11 nedēļas) - 11 DI  
2. Diplomdarbs - 10 E 
3. Valsts eksāmens - - E 
 KOPĀ - 20+1*  
  130 160+6*  

* prakse vasarā un pavasara brīvdienās  
Dekāna p.i.,          I.Mietule     
Dr.oec. 
Programmas direktore, 
Dr.oec.         R.Liepiņa 
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10.10.2. pielikums 
 

Bocconi University (Itālija) studiju programma 
„International Economics, Management and Finance” 
(B.Sc.) 
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- Bocconi Universitātes Programma38 
- International Economics, Management and Finance 
Common subject basis 
The program structure of this phase features the same subjects as all the Bachelor programs that 
share a common basis, with courses taught in English. 
These courses allow students to learn the basic concepts in economics and management and 
acquire a solid foundation in law, mathematics and statistics. 
An essential historical perspective is provided by the economic history course. 
Characteristics of the Bachelor program 
In this second phase, the study program develops main topics regarding international economics, 
management and finance. Students study the dynamics and determining factors of the global 
economy: growth, inflation, unemployment, and fiscal and monetary macroeconomic 
instruments. 
They also analyze political and economic integration processes in Europe and in international 
markets. 
The institutional, administrative and constitutional contexts, social dynamics, rules and 
regulations operating in European and non-European markets are all examined from a 
comparative point of view. 
Personalization of study track 
In the last part, students must choose between a management major, an economics major or a 
finance major, each of which includes 6 courses. The program is completed with 2 elective 
courses (one of which may be substituted by an internship) and the final paper. 
 
First Year (a.y. 2010-2011) 
I semester   

Educational activity Language of instruction CP 

6233 Economics - module 1 (Microeconomics) (see 
note) 

ENG 9 

6002 Management ENG 12 

6230 Mathematics - module 1 (General) (see note ) ENG 8 

first language (part I) (lessons only)(*)   

II semester    

Educational activity Language of instruction CP 

6011 Economic history ENG 6 

6234 Economics - module 2 (Macroeconomics) (see 
note) 

ENG 8 

6231 Mathematics - module 2 (Applied) (see note ) ENG 7 

6033 Computer skills for economics ENG 3 

first language (part I) (lessons and exam)(*)  3 

Total CP first year of studies  56 
 
Second year of studies  

                                                 
38

 http://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/SitoPubblico_EN/Navigation+Tree/Home/Schools+and+Prog
rams/Undergraduate+School/Prospective+Students/International+Economics%2C+Management+and+Finance/Prog
ram+Structure/?lang=en 
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I semester   

Educational activity CP 

Accounting and financial statement analysis 11 

Financial markets and institutions 6 

Introduction to the legal system - module 1 (see note ) 6 

Statistics 8 

first language (part II) (lessons only)(*)  

II semester   

Educational activity CP 

Applications for economics, management and finance 7 

Behavioural skills seminars 2 

Business strategy 6 

Corporate finance 6 

Introduction to the legal system - module 2 (see note) 6 

first language (part II) (lessons and exam)(*) 3 

Total CP second year of studies 61 
 
Third year of studies  
I semester   

Educational activity CP 

Comparative business and European law 10 

4 compulsory courses for the major (**) 24 

second language (lessons only)  

II semester   

Educational activity CP 

European economic policy (for Management and Economics) 
6 

International and monetary economics (for Finance) 

International economics (for Management and Economics) 
6 

Financial economics (for Finance) 

elective 1 6 

elective 2/internship  6 

second language (lessons and exam) 2 

final paper 3 

Total CP of the third year of studies  63 
Note: 

 code 6230'Mathematics - module 1 (General)' e cod. 6231 'Mathematics - module 2 
(Applied)' are respectively the first and the second module of the course code code 6007 
'Mathematics'.  

 Code 6233 'Economics - module 1 (Microeconomics)' e code 6234 'Economics - 
module 2 (Macroeconomics)' are respectively the first and the second module of the 
course code 6232 'Economics'.  

 'Introduction to the legal system module 1' e 'Introduction to the legal system module 2' 
are respectively the first and the second module of the course 'Introduction to the legal 
system'. 
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The course subdivided in modules is considered passed, and may be certified, only after passing 
both exams of which it is made up. The final grade is obtained by the grade point average of the 
two marks compared to the credits. 
The positive mark of each module can be viewed by printing the unofficial academic transcript, 
such document (NOT valid as certification) is valid only within the University (e.g. ISU 
Scholarship ranking, exchanges, etc.).  
The positioning of elective courses and of internship in the I or in the II semesters is merely a 
suggestion.  Students can choose to include such activities in their study plan in the I semester or 
in the II semester, or one in the I and one in the II semester.  
 
In accordance with the educational objectives of the program and of the ministerial tables, field 
of study  Economics, the program structure may be subject to variations decided on by the 
organs of administration. 
 
Detailed information on foreign language paths and computer skills can be found in "Foreign 
Languages and Computer skills".  
 
(*) First foreign language choice for native English-speaking students is made following the 
rules in paragraph "Method of choosing foreign languages" 
(**) When enrolling in the third year of studies, students choose between the Economics, 
Management and Finance. 
- Kursu Apraksti 
 
Microeconomics I 
Course Objectives 
The Microeconomics course introduces the main issues of individual economic behaviour with a 
reference to consumers and firms, and the analysis of competitive and non-competitive markets. 
Presenting and discussing the different topics, through exercises and classes and through the 
discussion of actual cases, the student is able to understand many problems of the functioning of 
the markets. The course provides also the background to understand the aggregate models of the 
whole economy.  
 
Course Content Summary 

- Consumer choice. 
- Theory of the firm. 
- Technology and production. 
- The competitive model. 
- Market power: monopoly. 
- Asymmetric information. 
- Oligopoly and strategic behaviour. 
- Externalities. 

 
Textbooks 

 W.MORGAN, M.KATZ and H. ROSEN, Microeconomics, 2nd European Edition, 
MCGRAW-HILL, 2009 

 Microeconomics Notes and Exercices, Egea, 2009 
 
Detailed Description of Assessment Methods 
Students will be evaluated according to a written exam.  
It is possible to take the exam in two stages, a 1st partial exam and a 2nd partial exam. In this 
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case, it is necessary to pass both partial exams.  
Alternatively, students can choose to take a general exam at the end of the course.  
 
Management 
 
Course Objectives 
This is an introductory course to the broad field of economics and management applied to all 
classes of social institutions: families, firms, the State and non-profit organizations. After giving 
the overall framework, the course deals especially with the economics and management of firms; 
the basic concepts and theories of modern management are presented and discussed. The 
educational objectives of the course can be summarized as follows: 

 make students aware of the dynamic complementary roles played in modern economic 
systems by families, firms, the State and non-profit organizations; 

 develop a critical attitude regarding the objectives and the behaviour of people engaged in 
economic activity; 

 provide students with the fundamental concepts required for the economic analysis of 
firms' processes, as well as the ability to use them in basic situations; 

 give a systematic picture of the wide range of decisions faced by managers and of the 
underlying economic analyses. 

The course is designed in such a way to combine concepts and theory with the richness of firms' 
real life. Students are required to take an active part in the learning process. 
 
Course Content Summary 
Economic activity and economic actors 

 behavioural assumptions: ethics and bounded rationality; 
 production and consumption of economic goods: basic processes; 
 the complementary roles of families, firms, State and non-profit organizations; 
 the stakeholders of families, firms, State and non-profit organizations. 

 The economic sustainability of institutions 
 economic performance and financial strength in the long run; 
 financial statements (income statement and balance sheet) as a tool for representing and 

analyzing the economic sustainability; 
 economic sustainability and stakeholders' expectations. 

Economic reasoning and business choices 
 economies of scale and production capacity; 
 economies of scope and diversification; 
 transaction costs and vertical integration; 

The economic environment: competition and cooperation 
 markets and industries: the competitive environment; 
 designing the product system: the business idea; 
 sales, manufacturing and logistics processes; 
 technology and innovation; 
 competition and cooperation among firms: networks and alliances; 

 Institutional and organizational forms 
 ownership structures and governance processes; 
 organizational structure and mechanisms. 

 
Textbooks 

 G. AIROLDI, D. RAVASI, Introduction to managemet: text and cases, Egea, 2006.  
 C. WALSH, Key Management Ratios, Prentice Hall, 2006  
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 GHEMAVAT, Strategy and the Business Landscape, Prentice Hall, 2006, 2d edition, 
chapters 1-5. 

 
Detailed Description of Assessment Methods 
Written exam 
Students have two general possibilities to pass the written exam:  
The first possibility is to attend the 1st partial exam at the end of October and the 2nd partial 
exam in January or February. 
The second possibility is to attend one single exam (general exam) in January or February. 
Students who sit the 1st partial exam in November, may withdraw from the 2nd partial exam and 
directly present themselves at the general exam. In case of negative results in January, students 
may repeat their exams in February. 
Students who do not pass the January - February exams may represent themselves in the 
following exam sessions in order to sit the general exam. 
During the course, students are asked to prepare short written assignments. The quality of this 
assignment can lead to an upgrading of up to 2 points on top of the written exam mark(s). 
 
Mathematics Module I 
Course Objectives 
The purpose of this course is to teach the student the basic notions of calculus and linear 
algebra together with the basic techniques and applications that accompany them.  
 
Course Content Summary 
  

 Functions. Real functions of one real variable and their graphical representation. 
Monotonicity, convexity. Local properties.  

 Rudiments of differential calculus of one and several variables.  
 Sequences. Limits of sequences; convergent, divergent, irregular sequences.  
 Limits of functions, asymptotes. Calculation of limits. Continuous functions and their 

properties.  
 Differential calculus. Difference quotients, derivatives, and differentials. Differentiation 

rules. Elasticity, semielasticity. Taylor formula. Applications of differential calculus: 
search for maxima and minima, study of the graph of a function.  

 Integral calculus. Antiderivatives, indefinite integral. Integration methods. Definite 
integral, fundamental theorem of calculus. Improper integrals.  

 Vectors and matrices. Vector operations, linear combinations, linear dependence. 
Subspaces, bases and dimension. Matrix operations, determinant, inverse matrix, rank.  

 Linear systems and linear functions. Existence of solutions: Rouché-Capelli theorem. 
Solution of linear systems: Cramer theorem and its generalization. Homogenous systems 
and structure of solutions. Linear functions, representation theorem.  

 
Textbooks 
  

 L. PECCATI, S. SALSA, A. SQUELLATI, Mathematics for Economics and Business, 
Milano, Egea, 2008.  

 
Detailed Description of Assessment Methods 
There is a written exam and optional oral exam. Students may sit two written exams, one at 
midterm and one at the end of the course. If the grade of the written exam (or the average of the 
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midterm and final exams) is higher or equal to 18, students may register it or take the oral exam. 
The oral exams consist of three questions related to the entire course. 
 
Economic History 
Course Objectives 
   
The course provides the opportunity of becoming familiar with the social sciences and of 
achieving acquaintance with the foundations of the contemporary world in a historical 
perspective.  
The proposed approach explains individual and collective economic behavior in the light of the 
constraints imposed time after time by geography and nature, by population structure and 
dynamics, by political institutions, by social hierarchies and by scientific research.  
The unit of analysis are economic processes and dynamics: in Europe from the late Medieval 
centuries to the British Industrial Revolution; between the 19th and 20th centuries, inside and 
outside Europe, with the diffusion of industrialization; the effects of decolonization; the 
tumultuous growth of East Asia; recent globalization and world perspectives following the 
present crisis.  
 
Course Content Summary 
   

 The Medieval legacy  
 Europe’s conquer of the world: commercial capitalism  
 The First Industrial Revolution  
 Industrialization in Continental Europe, America and Asia  
 The first wave of globalization and the two world wars  
 The great development of the second half of the 20th century  
 Decolonization and the Third World  
 Modernization in the Far East  
 A single superpower  
 Analysis and perspectives in a period of crisis  

 
Textbooks 
Marco Cattini, L'Europa verso il mercato globale. Dal XIV al XXI secolo i processi e le 
dinamiche, Ed. I manuali EGEA.  
 
Detailed Description of Assessment Methods 
Written exam. 
Economics Module II – Macroeconomics 
Course Objectives 
The course provides the theoretical framework needed to understand the functioning of the 
economy as a whole. Macroeconomics studies what determines the level and rate of change of a 
few aggregate variables, which represent the fundamentals of the economic system, namely 
gross domestic product and income, price level and unemployment, as well as the rate of interest 
and the exchange rate.  
 
Course Content Summary 

 The Goods Market  
 Financial Markets  
 Goods and Financial Markets: the IS-LM model  
 The Labor Market  
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 The AS-AD model  
 The Natural Rate of Unemployment and the Phillps Curve  
 Financial Markets  and Expectations  
 Expectations, Output and Policy  
 Openness in Goods and Financial Markets  
 Output, the Interest Rate and the Exchange Rate  
 The Facts of Growth  
 Saving, Capital Accumulation, and Output   
 Technological Progress an Growth  

  
 
Textbooks 

 O. Blanchard, Macroeconomics, (5ed. 2009), Prentice Hall. 
 
Detailed Description of Assessment Methods 
Written Exam.  
 
Prerequisites 
Given the importance of quantitative methods in the economic analysis, students are strongly 
advised to have prior knowledge of mathematics.  
 
Applied Mathematics 
Course Objectives 
The main purpose of this course is to complete the mathematical education acquired previously. 
New tools are provided, whose use is widespread both in Economics and in Management 
Science, such as probability and multivariate calculus. The second purpose of the course is to 
introduce financial calculus and its most relevant applications in practice. The first part of the 
course is relevant for future applications, while the second one has an immediate professional 
value.   
 
Course Content Summary 

 Various approaches to probability 
 Random experiments, Events, Probability, Bayes' Theorem 
 Random numbers, probability distribution and moments expectation and variance 
 Complements on analysis: number series 
 Multivariate differential calculus 
 Unconstrained classical optimization 
 Constrained classical optimization 
 Accumulation and Discount processes 
 Amortization, leasing and instalment sales 
 Standard financial contracts 
 Financial choices 
 Term structure of interest rates and bond arithmetics 
 Financial immunization 

 
Textbooks 

 E. CASTAGNOLI, L. PECCATI, Mathematical Analysis for Business (Complements), 
Milano, Egea, 2004. 

 E. CASTAGNOLI, L. PECCATI, Financial Calculus with Applications, Milano, Egea, 
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2002. 
 E. CASTAGNOLI, M. CIGOLA, L. PECCATI, Probability. A Brief Introduction, 

Milano, Egea, 2007  
 L. PECCATI, S. SALSA, A. SQUELLATI, Mathematics for Economics and Business, 

Milano, Egea, 2008 
 

 
Detailed Description of Assessment Methods 
The exam consists of 

 a written part and an oral one, both compulsory 
 two partial exams and an oral compulsory exam 

The written exam lasts 1 hour and consists in the solution of two exercises. Each exercise 
contains three questions. The written exam is passed if the solution proposed by the student 
contains the correct answer to at least two questions contained in the same exercise. Access to 
the ordinary oral exam is reserved to students who have passed the ordinary written exam. The 
oral exam consists of three questions. The answer to each question is evaluated with a number of 
points ranging from 0 to 10. The final grade is the sum of the points assigned to the three 
answers, augmented by ½ points for each correct answer in the ordinary written exam exceeding 
the two answers, which allowed the student to pass the written exam. Marks > 30 imply honours. 
During the course the students have the opportunity to take two partial written exams (1 hour 
each).  Each partial exam enables the student to gather 10 points. If the total number of points 
gathered is at least 10, the student has the right to have access to the oral exam only once, 
by May 2011.The oral exam is compulsory. It starts with one question. The answer is evaluated 
with a number of points ranging from -3 to +10. Such number of points is added to the total 
obtained via the partial exams and the student must decide whether to conclude the exam with 
such a total grade or to continue with a further question. The answer to such question produces a 
further variation in the grade ranging from -5 to +5 points. Marks > 30 imply honours. 
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10.10.3.pielikums 
 
 

Queen Mary Londonas Universitātes koledžas studiju 
programma „Economics, Finance and Management” 
(B.Sc.) 
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- Queen Mary, University of London Programma39 
- B.Sc. Economics, Finance and Management 
This programme emphasises those courses that are most relevant to a subsequent career in 
business and/or finance. After basic courses in microeconomics, macroeconomics, fundamentals 
of management and quantitative analysis in the first year, the remaining two years of the 
programme combine courses in microeconomics, financial economics and business studies. A 
wide range of choices enables you to direct your studies to the areas that interest you most. 
These areas could range from the study of mathematical and statistical techniques in finance 
through the economic analysis of strategy, industrial organisation and new technologies, to the 
study of the contribution of sociology and politics to the complexity of business decisions. 
In the course of your studies, you will acquire a range of transferable skills: individual and group 
work, oral presentations, writing essays and reports, problem-solving, and proficiency in a 
variety of IT skills. 
 
- Entry requirements 
For 2009 entry we require 3 ‘B’ grades in A2 exams to include A2 maths. For 2010 entry the 
requirements will be AAB grades in A2s to include A2 Maths.  
 
- Course structure 
In each year, LN12 students should normally take at least six out of their eight 
courses in Economics. Students should normally take all courses listed in the LN12 
pathway, and must normally pass all core courses (indicated by “*”) in order to obtain 
the LN12 degree. 
 
- Year 1 
- Semester A 

*ECN113 
Principles of 
Economics 

ECN114 
Mathematical 
Methods in 
Economics and 
Business 1 

ECN112 
Spreadsheets and 
Data in Economics

BUS001 
Fundamentals of 
Management 

  
- Semester B  

*ECN111 
Microeconomics 1  

*ECN106 
Macroeconomics 1 

*ECN110 
Statistical 
Methods in 
Economics 1 

*ECN120 
Elements of 
Accounting 

- Year 2 
- Semester A  
*ECN214 
Games and 
Strategies 

BUS205 
Business Law 

*ECN222 
Financial Markets 
and Institutions 

Option 

  
- Semester B  

*ECN211 
Microeconomics 2 

*ECN273 Capital 
Markets 1 

BUS011 
Marketing 

BUS022 
Managerial 
Accounting 

                                                 
39 http://www.econ.qmul.ac.uk/undergraduate/bsc/economicsfinanceandmanagement/ 
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Options taken in Year 2 must be chosen from: 
• ECN202 Introductory Econometrics 
• ECN203 Statistical Methods in Economics 2 
• ECN205 Money and Banking 
• ECN206 Macroeconomics 2 
• ECN209 International Finance 
• ECN223 Selected Topics in Macroeconomics 

Top 
- Year 3 
In Year 3, LN12 students must take 
• ECN302 Fundamentals of Corporate Strategy 
• BUS214 Managing Human Resources 
as well as at least three options from among: 
• ECN209 International Finance 
• ECN345 Management of Technology 
• ECN358 Futures and Options 
• ECN361 Advanced Microeconomics 
• ECN371 Corporate Finance 1 
• ECN372 Corporate Finance 2 
All other courses must be from Economics and at either Level 5 or 6. Recall that at 
least six courses in total must be at Level 6, and note that BUS214 is a Level 5 
course. 
The remaining course units must be chosen from the level 2 and 3 courses in the Economics list 
in Section 1.4. Please note that third-year students must take at least 6 units at level 3 and that 
BUS014 Human Resource Management is a level 2 course. There is a complete list of 
Economics courses here. 
 
- Kursu Apraksti 
 
ECN 104 Introductory Statistics for Economics and Business 
The objective of this course is to give students a grounding in the use of data for description and 
inference. Descriptive statistics. Probability theory. Random variables and probability distributions. 
Sampling distributions. Properties of estimators. Confidence intervals. Hypothesis testing. 
 
ECN 106 Macroeconomics 1 
The course is an introduction to macroeconomics. It addresses how goods, labour and financial 
markets interact to determine aggregate output, employment, interest rates and the price level. The 
topics covered include: definitions and measurement of aggregate variables, equilibrium on each 
market in isolation (partial equilibrium) and on all markets (general equilibrium) both in the short 
and in the medium run, the impact of fiscal and monetary policy on aggregate variables. 
 
- ECN110 Statistical Methods in Economics 1 (SMIE 1) 
The course is an introduction to Probability and Statistics. Topics include: Descriptive statistics 
and linear regression; Probability theory; Random variables and probability distributions; 
Sampling distributions; Estimation; Confidence intervals; Hypothesis testing. The objective of 
this course is to give students a grounding in the use of data for description and inference. Topics 
include descriptive statistics; probability theory; random variables and probability distributions; 
sampling distributions; properties of estimators; confidence intervals; hypothesis testing. 
 
ECN 111 Microeconomics 1 
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This course is the first in a sequence of three units intended to provide students with a thorough 
introduction to microeconomic theory. This unit will cover: introduction to microeconomic 
modelling; elementary theory of markets; consumer theory: preferences, budgets and demand, 
expected utility theory and intertemporal choice. 
 
ECN 112 Spreadsheets and Data in Economics 
The course concentrates on practical work related to the analysis of the UK economy. The initial 
section develops the skills to use spreadsheets in the graphical and tabular presentation of data, and 
an awareness of the sources, methods of construction and limitations of economic data. Students will 
then undertake brief investigations (involving institutional arrangements as well as data presentation) 
on 3 specified topics, covering such issues as consumers expenditure, government expenditure and, 
the measurement and interpretation of unemployment. 
 
ECN 113 Principles of Economics 
This course will be an introduction to economic reasoning and analysis. No prior knowledge of 
economics is necessary. The course will cover standard topics such as: demand, supply and price in 
consumer markets; demand, supply and price in labour markets: returns to education, the New Deal; 
competitive equilibrium: optimality; trade; market power; price discrimination, oligopoly, 
government policy; externalities and the environment; public goods, taxes and free-riding; 
globalisation; growth. 
 
ECN 114 Mathematical Methods in Economics and Business I (MMEB I) 
Concept of a function; linear functions; simultaneous linear equations; quadratic functions; rational 
functions; the concept of a derivative; rules of differentiation; the inverse function; optimisation of a 
function of one variable; second and higher derivatives; partial differentiation - conditions for 
relative extremum of a function of two variables; differentials and derivatives; total differentials; 
implicit functions; exponential and logarithmic functions and their derivatives - logarithms and 
elasticity.. Economics students with a satisfactory level of Mathematics will be exempted from this 
course; a test (only to determine students' levels) will be held before it begins. Students with 
unsatisfactory results in the pre-test will be required to attend support classes. 
 
- ECN120 Elements of Accounting 
This course will offer students a grounding in financial accounting from basic book keeping to 
the preparation of financial statements for sole traders and limited companies and an 
understanding of the way in which accounts are analysed using accounting ratios. Students will 
also learn the basic concepts of accounting and international accounting standards. 
 
ECN 124 Mathematical Methods in Economics and Business 2 (MMEB 2) 
Extreme values of a function of two variables; optimisation with equality constraints; linear models 
and matrix algebra; optimisation problems: the n-variable case; optimisation with equality 
constraints: the n-variable case; integral calculus; first and second order differential equations; first 
and second order difference equations. 
 
ECN 201 Statistical Methods in Economics 
This course introduces some of the rudimentary statistical methods that are required for a modern 
understanding of Economics and Econometrics. Significance will be placed on helping students 
acquire the mathematical and statistical skills required for future theoretical and applied work. 
Emphasis will be placed on preparing students in the concepts and techniques underlying the 
econometric analysis of real data. 
 
- ECN202 Introductory Econometrics (Intro Econometrics) 
This course provides a broad introduction to the theory and practice of econometrics. Econometrics 
deals with the systematic study of economic phenomena using observed data; it uses statistical 
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methods to estimate the parameters of economic models and to test economic hypotheses. Topics: 
statistical inference; the method of least squares; the bivariate classical regression model; matrix 
algebra; the multivariate classical regression model; testing the assumptions of the classical model; 
using the multiple regression model; time-series models. 
 
- ECN203 Statistical Methods in Economics 2 (SMIE 2) 
This course introduces some of the rudimentary statistical methods that are required for a 
modern understanding of Economics and Econometrics. Significance will be placed on helping 
students acquire the mathematical and statistical skills required for future theoretical and applied 
work. Emphasis will be placed on preparing students in the concepts and techniques underlying 
the econometric analysis of real data. 
 
ECN 205 Money and Banking 
The aim of this course is to study the role of money in the macroeconomy, the behaviour of interest 
rates, banks and other intermediaries, and the regulation of both money markets and the banking 
system. 
 
ECN 206 Macroeconomics II 
This course looks at three main issues: open economy macroeconomics (as a continuation of the 
closed economy outlook taught in Macroeconomics I), growth theory (main approaches, their 
conclusions, and the check of evidence), and third, the supply of the economy (aggregate supply 
curve and Phillips curves, issues on stabilization policy and trade offs). 
 
- ECN209 International Finance 
Topics include balance of payments; definitions; international consumption smoothing; nominal 
and real exchange rates; interest rate parity; elasticity approach to the trade balance; 
macroeconomic policy in an open economy; exchange rate determination under flexible and 
sticky prices and under exogenous and endogenous expectations; exchange rate regimes and 
speculative attacks; optimal currency areas. 
- ECN211 Microeconomics 2 (Micro 2) 
This is the second in a sequence of three course modules intended to provide students with a 
thorough introduction to microeconomics. Topics covered include producer theory (technology, 
cost functions, profit maximization, firm supply, monopoly); general equilibrium and exchange; 
welfare economics (theorems, externalities and public goods, surplus); and an introduction to 
asymmetric information. 
 
ECN214 Games and Strategies 
This course provides an introduction to game theory, a framework for studying situations of 
strategic interdependence. Students are shown how to describe such situations formally, how to 
analyse them using concepts of dominance and equilibrium, and how the theory can be applied 
to questions arising in various social sciences. 
 
ECN222 Financial Markets and Institutions (FMI) 
Topics include the role and function of capital markets, government and company finance; 
general methods of valuing financial assets; equities and the tradeoff between risk and return; 
London Stock Exchange, and competition between European stock markets; bonds, and the term 
structure of interest rates; gilt-edged market, eurobond market, institutional investment, and 
financial regulation. 
 
ECN 223 Selected Topics in Macroeconomics 
Topics include:- Consumption: life-cycle and permanent-income hypothesis; Inflation: causes and 
effects of inflation, disinflation, seignorage, dynamic inconsistency, hyperinflation; Debts and 
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deficits: the government budget constraint, Ricardian equivalence, fiscal policy and output 
stabilization. In addition to these three topics, the course may cover additional topics such as Basics 
of monetary policy (e.g., money targets versus interest targets); Rational expectations (e.g., policy 
ineffectiveness, Lucas critique); Investment; The Euro; Globalization. 
 
- ECN273 Capital Markets 1 
 
This module is an introductory course in financial economics and it aims to develop an 
understanding of the foundations of modern portfolio theory. Topics to be covered include: risk 
and return, risk preferences and asset allocation, portfolio optimization and its equilibrium 
implications, index models, CAPM, multifactor models, the efficient market hypothesis, 
behavioural finance, empirical evidence on security pricing, bond prices and yields, term 
structure of interest rates, and bond portfolios. 
- ECN302 Corporate Strategy 
 
This course provides an overview of corporate strategy in a global context and will enable students to 
become familiar with the core concepts of: External environmental analysis; models of internal and 
external analysis, analysis and management of resources; analysis of corporate strengths and weaknesses; 
knowledge management; development of strategic choice; elements influencing implementation of 
strategy. 
 
ECN345 Management of Technology 
This course examines the challenges and the opportunities that technological innovation and 
information management present companies and managers. The emphasis is on the development 
and application of conceptual models that clarify the interactions between information 
management, technological change, competition, firm positioning, and the structure and 
development of internal firm capabilities. Topics addressed include: understanding information 
technology markets, technology discontinuities, technology forecasting, network externalities 
and standards competition, profiting from innovation, new market entry strategy, and organizing 
to innovate. 
 
ECN 358 Futures and Options 
Operation of forward and futures markets. Arbitrage and its application to forward and futures prices. 
Hedging. Options - use of options in hedging and speculation; price bounds and put-call parity. 
Elements of stochastic calculus and its application to the Black-Scholes model; delta hedging. 
Binomial pricing models, early exercise and exotic options. Regulatory issues. 
 
ECN 361 Advanced Microeconomics 
This course aims to help students to bridge the gap between undergraduate and postgraduate 
economics. It is therefore strongly recommended for all students who are considering continuing to a 
taught Masters course in Economics. The course will attempt to develop students' capacity for 
strategic reasoning via the translation of economic stories into simple models, spelling out every step 
of each argument in detail. Topics covered include individual decision making, efficiency of 
competitive market economy and causes of market failure, social choice and welfare, and 
information economics. 
 
 
ECN371 Corporate Finance 1 
 
This module is part of a two-course sequence that studies how firms make their investment decisions 
and design their capital structure. This first part deals with Capital Budgeting, building on the asset 
pricing notions acquired in the Capital Markets 1 module. Topics covered include: finance and the 
financial manager, present values, the objective of the firm, and corporate governance, how to 



323 

 

calculate present values, the value of bonds and common stocks, superiority of decisions based on 
present value method, making investment decisions with the net present value rule, risk-return and 
the cost of capital, recap on portfolio theory, capital budgeting and risk, and practical problems in 
capital budgeting. 
 
ECN372 Corporate Finance 2 
 
This module is part of a two-course sequence that studies how firms make their investment decisions 
and design their capital structure. This second part deals with issues of capital structure, mergers and 
acquisitions, and look at topics of capital structure with asymmetric information and corporate 
governance. Topics covered include: the Modigliani-Miller theorems, optimal debt/equity mix with 
taxes and costly bankruptcy, bankruptcy costs and debtholder-equityholder conflicts, managerial 
incentives, basic credit rationing models with asymmetric information, optimal capital structure and 
agency costs, the information conveyed by financial decisions, and corporate governance models. 
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10.11. pielikums 
 
 

Divas atsauksmes no Latvijas augstskolām, kuras 
realizē līdzīgas studiju programmas 
 

Rēzeknes augstskola 

Banku augstskola 
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10.12. pielikums 
  
 
 
Atsauksmes no profesionālajām organizācijām (asociācijām, 
biedrībām u.c.) 
 

Latvijas Darba Devēju Konfederācija 

Latvijas Komercbanku Asociācija 

 



328 

 



329 

 

 



330 

 

10.13. pielikums 

 
 
 
 
 
 Profesiju standarts Ekonomists  
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10.14. pielikums 
 
 
 
 

 Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām   
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Katru gadu Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte izdod informatīvo 
katalogu „Pamatstudiju programmas”, kataloga informācija izvietota arī fakultātes mājas 
adresē  http://www.evf.lu.lv 

LU EVF mājas lapā zem adreses 

http://www.evf.lu.lv/Izvele.asp?h2=6&h3=7&h4=8&h5=Progra
mmas/fin_menedzments.htm&h6=18 

var iepazīties ar šādu informāciju (2009-2010.studiju gads): 

Finanšu menedžments 

Studiju plāns 

Apraksts 

Studiju programmas Finanšu menedžments mērķis ir sagatavot darbam komercbankās, 
uzņēmējdarbības un publiskajā sektorā Latvijas un Eiropas Savienības līmenī konkurētspējīgus, 
augsti kvalificētus ekonomistus – finanšu menedžerus ar teorētiskām un praktiskām zināšanām 
finanšu ekonomikā.  
Mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi:  

�  piedāvāt vispārizglītojošo studiju kursus, kuri nodrošina akadēmiskās izglītības iegūšanu, 
veido ekonomikas izziņas prasmes, t. sk. kursus Ekonomikas informātika, Svešvaloda 
ekonomistiem, Sociālā psiholoģija, Saimnieciskās tiesības;  
�  piedāvāt nozares teorētiskos pamatkursus, kas topošajiem ekonomistiem dod iespēju apgūt 
cēloņsakarības makrolīmenī un mikrolīmenī, naudas, kredīta, finanšu teorētiskos pamatus, 
vadības teoriju – Mikroekonomika, Makroekonomika, Statistika, Finanšu teorija, Monetārā un 
banku ekonomika, Finanšu ekonometrija, Kvalitātes vadība, Publiskās finanses, Vides 
ekonomika;  
�  piedāvāt kursus, kas nodrošina starptautisko procesu un ārvalstu pieredzes apgūšanu, – 
Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija, Globālās finanses u. c.;  
�  piedāvāt nozares profesionālās specializācijas kursus, kuri nodrošina ekonomistiem 
nepieciešamo specifisko zināšanu un prasmju kopumu, – Finanšu grāmatvedība, Projektu 
vadība, Nodokļi, Investīcijas, Sociālā apdrošināšana un sociālā palīdzība, Finanšu analīze, 
Investīciju fondi, Banku grāmatvedība, Komercbanku operācijas u. c.;  
�  piedāvāt prakses, kas dod iespēju apgūt iemaņas teorētisko zināšanu praktiskā lietošanā. 
Programmā ir paredzētas četras prakses – uzņēmumos, komercbankās, Valsts ieņēmumu 
dienestā, tādās finanšu institūcijās kā investīciju fondi vai apdrošināšanas kompānijas. Prakse 
ļauj izmantot studiju gaitā iegūtās zināšanas praktiskajā darbā. To panāk arī studiju laikā, lielāko 
daļu studiju veltot praktiskajām nodarbībām.  
   

Studiju programmā uzņem studentus ar privātu finansējumu.  

  

Iegūstamās profesionālās iemaņas 

Formulēt problēmas, dot uzdevuma nostādni, izmantot ekonomikas teorijas atzinumus konkrētu 
faktu vērtēšanā un analīzē, orientēties banku un finanšu sektora un nodokļu darbībā, lietot 
modernās informācijas tehnoloģijas, novērtēt situāciju tirgū un pielāgot uzņēmējdarbību 
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atbilstoši tirgus prasībām, izprast ekonomiskās darbības uzskaiti un kontroli, veikt ekonomisko 
un finanšu analīzi.  

  

Iespējas pēc studijām 

Absolventi var strādāt par ekonomistiem, grāmatvežiem, finanšu menedžeriem banku, 
uzņēmējdarbības un publiskajā sektorā, kā arī var turpināt studijas maģistrantūrā.  

  

Iegūstamais grāds 

Ekonomista profesionālā kvalifikācija.  

  

Studiju forma  

PLK – darbdienās no 8.30 līdz 16.00, 
NLK – sestdienās no 9.00 līdz 19.50 .  

  

Studiju ilgums 

PLK – 4 gadi (8 semestri), 
NLK – 4,5 gadi (9 semestri).  

  

Studiju maksa 

PLK – 2009./2010. akad. gadā – 1300 LVL, 
– 2009./2010. akad. gadā studentiem no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, – 2000 LVL, 
NLK – 2009./2010. akad. gadā – 975 LVL.  

  

Iestājnosacījumi 

Sākot profesionālās studiju programmas apguvi, ir nepieciešama vispārējā vai profesionālā 
vidējā izglītība. Imatrikulācijas noteikumu prasības:  
PLK un NLK – absolventiem no 2004. gada un vēlāk – CE matemātikā un latviešu valodā;  
- absolventiem līdz 2004. gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, 
personām ar īpašām vajadzībām – vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā un vidējā atzīme 
matemātikā, kā arī visu pārējo mācību priekšmetu vidējā atzīme.  

  

Konsultācijas  

Ekonomikas un vadības fakultātē Aspazijas bulv. 5, 233. kab.  

�  Ilze Mozule, tālr. 67034623,  
�  Tatjana Stankēviča, tālr. 67034619,  
�  informatīvais e-pasts: evfinfo@lu.lv  

Prasības  

Bakalaura darbs. 
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Akreditācija 
Akreditācijas datums: 06.10.2004. 
Akreditēta līdz 31.12.2010.  

  

Absolventa atsauksme 
Pēc 2006./2007. akad. gada absolventu aptaujas rezultātiem programmu kopumā pozitīvi novērtēja 98% 
absolventu, īpaši atzīmējot, ka programma sastādīta augstā līmenī, labi adoptēta mūsdienu darba tirgus 
prasībām, kā arī programmas realizēšanā ir iesaistīti kompetenti pasniedzēji, ir ērts studiju grafiks, 
studijas sniedz noderīgas, aktuālas un praktiskas zināšanas, nav grūtību atrast darbu specialitātē.  

  

Studenta atsauksme 
Programma ir interesanta ar to, ka tā ir vispusīga, sastāv no studiju kursiem, kuri ir vajadzīgi finanšu 
menedžeriem reālajā darbā neatkarīgi no darbavietas – bankas, uzņēmuma, Valsts ieņēmumu dienesta 
utt. Programmas apguves laikā ļoti pozitīvs moments ir iespēja iziet prakses finanšu grāmatvedībā, banku 
operācijās, Valsts ieņēmumu dienesta jomās. Prakses studentiem palīdz iekļauties darba tirgū un arī 
personīgi man palīdzēja atrast darbu.  

Sanita Liekniņa, 
Finanšu menedžmenta 
4. kursa studente 
  

Nozares speciālista atsauksme 
Studiju programma dod iespēju studentiem gūt plašas un vispusīgas zināšanas banku jomā, apgūt 
publisko finanšu vadības zinātnes un tādējādi rada plašas iespējas šīs programmas absolventiem 
konkurēt darba tirgū.  
LR Finanšu ministrija  
   
Apdrošināšanas akciju sabiedrība Seesam Life Latvija uzskata, ka studiju programmā ir iekļauti 
visi studiju kursi, kuru sekmīga apgūšana ir nepieciešama augstas kvalifikācijas profesionālam 
ekonomistam.  
AAS Seesam Life Latvia 
   
„.. apgūstot ekonomistiem nepieciešamās profesionālās zināšanas, studenti gūst arī pietiekošu 
izpratni par grāmatvedības un banku zinātnes jautājumiem ..”  
 
IAS „Parekss ieguldījumu sabiedrība”,  
AS Parex Asset Management  
  
”.. programmā paredzētās prakses ļauj studentiem papildināt iegūtās teorētiskās zināšanas ar 
praktiskajām iemaņām, kas iegūstamas darbā dažādas tautsaimniecības struktūrās, tai skaitā 
banku sektorā.”  
Latvijas Komercbanku asociācija 
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10.15. pielikums 

 
 
  
Par augstākās izglītības programmas apgūšanu izsniedzamā 

diploma un tā pielikuma paraugs  
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Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Finanšu menedžments   
diploma pielikuma paraugs 

 

 
  LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

Reģ. Nr. 3341000218 
Raiņa bulvāris 19. Rīga. Latvija. LV-1586: tālr. 7034301. 7034320: fakss 7034513: e-pasts 
lu@lanet.lv 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un 

kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu 

objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) 

akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas 

sekmīgi pabeigto studiju būtību līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par 

kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tā atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā 

sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma Sērija   Nr.  ) 

1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 

1.1. Vārds:  xxx 

1.2. Uzvārds:  xxx 

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): xxx 

1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods:  xxx 

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 

 Bakalaura profesionālais grāds finanšu vadīšanā 

2.2. Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 

Ekonomika un finanšu vadība  
2.3.  Kvalifikācijas piešķīrējas iestādes nosaukums un statuss: 
Latvijas Universitāte, valsts akreditēta (06.08.1999.), valsts dibināta, universitāte 
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: 
tā pati, kas minēta 2.3. punktā 
2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda: latviešu 
 
3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 
3.1. Kvalifikācijas līmenis: 

Pirmais (pamatstudiju) profesionālais grāds 
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas sākuma un beigu datums: 

4 gadi pilna laika studiju, 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti,  1.09.2010-
1.07.2015 
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3.3. Uzņemšanas prasības: 
Vispārēja vidējā izglītība vai pamatizglītība un 4 gadu vidējā profesionālā izglītība 

 
4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 
4.1. Studiju veids: pilna laika studijas 
4.2.Programmas prasības: iegūt finanšu ekonomista profesijai raksturīgās zināšanas, apgūt 
prasmes izmantot ekonomikas un finanšu teorijas atzinumus konkrētu faktu vērtēšanā un analīzē, 
izvērtēt un salīdzināt ekonomiskās un finanšu darbības alternatīvas, novērtēt to iespējamās sekas, 
pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas finanšu problēmu risināšanā, risku 
pārvaldībā, pieņemt un pamatot lēmumus profesionālās kompetences jomā, izstrādāt bakalaura 
darbu – patstāvīgu oriģinālu un novatīvu pētījumu. 
 
4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

A DAĻA (OBLIGĀTĀ) 
Kursa nosaukums  Kredītpunkti  ECTS kredīti Vērtējums  

Svešvaloda I 2 3 8 

Zinātniskā darba organizācija 4 6 9 
Sociālā psiholoģija 2 3 9 
Kvalitātes vadība 2 3 8 
Komercdarbības ekonomika 2 3 9 
Saimnieciskās tiesības 4 6 8 
Matemātika ekonomistiem 4 6 8 
Ekonomikas informātika I 4 6 7 
Mikroekonomika 4 6 7 
Finanšu teorija 4 6 8 
Statistika ekonomistiem I 4 6 9 
Makroekonomika 4 6 9 
Eiropas ekonomiskā un monetārā 2 3 8 
Statistika ekonomistiem II 4 6 8 
Finanšu ekonometrija 4 6 7 

B DAĻA (IEROBEŽOTĀS IZVĒLES DAĻA) 
Monetārā un banku ekonomika 4 6 7 

Finanšu grāmatvedība 4 6 9 

Finanšu un banku darbības rādītāji 2 3 9 

Cenas un cenu veidošana 2 3 9 

Investīcijas 4 6 8 

Nodokļi 4 6 8 

Publiskās finanses 4 6 9 

Komercsabiedrību finanšu stāvokļa 4 6 8 

Globālās finanses 4 6 9 

Apdrošināšana 2 3 9 
Vadības grāmatvedība 4 6 8 

Banku grāmatvedība 4 6 8 
Komercbanku operācijas 4 6 8 

Korporatīvās finanses 4 6 9 
Vērtspapīru tirgus 4 6 9 
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Banku vadība 2 3 9 

Audits un revīzija 4 6 8 

 C DAĻA (BRĪVĀS IZVĒLES KURSI)40 

Svešvaloda II 2 3 8 

Svešvaloda II 2 3 9 

Ekonomikas informātika II 2 3 9 

KURSA DARBI/PROJEKTI 
Studiju darbs I 2 3 9 

Studiju darbs II 2 3 8 

Studiju darbs III 2 3 7 

PRAKSE 
Prakse I 10 15 8 

Prakse II 8 12 9 

Prakse III 4 6 9 

Prakse IV 4 6 8 

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 
Bakalaura darbs 12 18 9 

 
4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 

Atzīme (nozīme)  
Atzīmes īpatsvars šīs programmas 

absolventu vidū
10 (izcili)  4%
9 (teicami)  27%
8 (ļoti labi)  35%

7 (labi)  23%
6 (gandrīz labi)  10%

5 (viduvēji)  6%
4 (gandrīz viduvēji)  2%
3-1 (neapmierinoši)  0%

Kvalifikācijas īpašnieka vidējā svērtā atzīme: 8 

4.5. Kvalifikācijas klase: "Standarta" 

Kvalifikācijas klases "Standarta" piešķiršanas kritērijus sk. 6.1. punktā. 

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

5.1. Profesionālais statuss:  

Finanšu ekonomista kvalifikācija   

(kods: 2441 05) 

6. PAPILDINFORMĀCIJA 

6.1. Sīkāka informācija: 

Šis diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu Sērija    Nr.  

Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz Latvijas Universitāte. 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Finanšu menedžments ir 
akreditēta no  2010.g. līdz 31.12.2016.g 
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Papildinājums punktam 4.4. 

Kvalifikācijas īpašnieka vidējo svērto atzīmi rēķina pēc formulas: av=sum(a*f)/sum(f), kur: av – 
vidējā svērtā atzīme, a - studenta iegūtais vērtējums par katru programmas A un B daļas kursu, f - 
šā kursa apjoms kredītpunktos. 

Papildinājums punktam 4.5. 

Kvalifikācija klases "Standarta" piešķiršanas kritērijs: - izpildītas visas programmas prasības. 

6.2. Papildinformācijas avoti: 

Latvijas Universitāte 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1586, telefons: +371-7034444,                                                 
fakss: +371-7225039; e-pasts: lu@lu.lv 

Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC) 

Vaļņu ielā 2, Rīga, Latvija, LV-1050, telefons: +371-7225155, fakss: +371-7221006 

e-pasts: ieva@aic.lv 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 

7.1. Datums: 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums: ______________________ M. Auziņš 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: Latvijas Universitātes rektors 

7.4. Zīmogs vai spiedogs: 
8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 
Skatīt. nākamās divas lappuses 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
 

Ekonomikas un vadības fakultāte 
 
 
 

Finansu menedžments studiju programmas 

(programmas  kods 42343 02) 

 

Ekonomista  244102  kvalifikācijas iegūšanai 
 
 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Par 2004./2005. akadēmisko gadu 

 
 
 
 

 
               
     
        

       Studiju programma akreditēta  
      no 6.10.2004. līdz 31.12.2010. 
      
  Studiju programmas direktors: 

 Dr. oec., docente S. Saksonova 
                                                                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
 
 
Apstiprināts 
Ekonomikas studiju programmas 
padomes sēdē 24.oktobrī 2005.gadā 
Protokola Nr. 3 
Padomes priekšsēdētājs 
...................................................  
Dr.oec, prof.I.Ciemiņa 
 
Iesniegts Akadēmiskajā departamentā  ......................2005. 
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Profesionālo  studiju programma Finansu menedžments akreditēta   
2004. gada 6.oktobrī (lēmums Nr.778) 
Pašnovērtējuma ziņojums izstrādāts saskaņā ar LU rīkojumu Nr.1/97 no 
11.09.2001. 

 
6.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 

Studiju programmas Finansu menedžments darba mērķis ir nodrošināt otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam atbilstošas studijas Ekonomista 
profesijai piektajam kvalifikācijas līmenim. Latvijas darba tirgū, īpaši finanšu 
struktūrās, ir vērojams pieprasījums pēc kvalificētiem ekonomistiem – finansistiem, 
kas labi pārvalda jebkuras uzņēmējdarbības finanšu jautājumus. 
 Galvenie uzdevumi šī mērķa sasniegšanai ir: 

1. Īstenot tādu programmas saturu, kas nodrošinātu ekonomista piektajam 
profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu teorētisko un praktisko 
zināšanu un iemaņu apgūšanu.  

Lai izpildītu šo uzdevumu, programmā tiek iekļauti: 
• vispārizglītojošie studiju kursi, kuri nodrošina akadēmiskās 

izglītības iegūšanu, sniedz vispārizglītojošas teorētiskas un 
metodoloģiskas zināšanas, paredz veidot ekonomikas izziņas 
prasmes, māca pašizglītoties studiju procesā. Tādi studiju kursi ir: 
matemātika ekonomistiem, ekonomikas informātika, statistika, 
svešvaloda, sociālā psiholoģija; 

• nozares teorētiskie pamatkursi, kas topošiem ekonomistiem dod 
iespēju apgūt cēloņsakarības makro un mikro līmenī, naudas, 
kredīta, finansu teorētiskos pamatus, vadības teoriju, grāmatvedību, 
tirgvedību; 

• kursi, kuri nodrošina starptautisko procesu un ārvalstu pieredzes 
apgūšanu - Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija, globālās 
finanses u.c.; 

• pētnieciskā darba iemaņu apgūšanas kurss – zinātniskā darba 
pamati, nodrošināt patstāvīgas ekonomiskās domāšanas attīstīšanu, 
izstrādājot un aizstāvot 2 kursa darbus un diplomdarbu; 

• nozares profesionālās specializācijas kursi, kuri nodrošina 
absolventiem ar ekonomistiem nepieciešamo specifisko zināšanu un 
prasmju kopumu (B daļas kursi, sk. 1. pielikumu); 

• četras prakses izvēlētajā nozarē, kas studiju gaitā iegūtās zināšanas 
ļauj pielietot praktiskajā darbā un turpināt pašizglītošanos pēc 
studiju pabeigšanas. To panāk arī profesionālo studiju laikā, lielāko 
daļu veltot praktiskajām nodarbībām. 

2. Sagatavot Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū konkurētspējīgus, augsti 
kvalificētus ekonomistus – finansu menedžerus; 

3. Nodrošināt studiju procesa satura elastīgu pieeju attiecībā uz mainīgu 
ekonomisko problēmu risināšanas nepieciešamību; 

4. Veicināt studentu ekonomisko un radošu domāšanu, atbalstīt centienus 
patstāvīgai zināšanu paplašināšanai un praktisko iemaņu nostiprināšanai. 

 
6.2.Studiju programmas organizācija 
6.2.1. Studiju programmas struktūra 2004.-2005.m.g. nav mainījusies. 
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Studiju formas ir: 
- pilna laika klātienes,  
- nepilna laika klātienes, 
- nepilna laika neklātienes studijas.  

 
Ekonomista kvalifikācijas piešķiršanai nepieciešams: 
- sekmīgi izpildīt Ekonomists (Finansu menedžments) studiju programmu 

(t.sk. aizstāvēt programmā paredzētas prakses); 
- sekmīgi aizstāvēt diplomdarbu; 
- sekmīgi nokārtot valsts eksāmenu. 
Programmas izpildīšana dod tiesības turpināt studijas Vadības zinātnes vai 
Ekonomikas maģistrantūrā. 
 
Studiju programmas realizācija LU EVF ir atbilstoša Latvijas izglītības 

likumdošanai - Izglītības likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības 
likumam, LR MK 2001. gada 20. novembra noteikumiem Nr 481. par profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu, Ekonomista profesijas standartam, JUNESCO 
starptautiskās izglītības klasifikatora ekonomisko programmu sadaļai (UNESCO 
International Standard Classification of Education), kā arī ārējo ekspertu grupas 
ziņojumam par ekonomikas studiju programmām Latvijas Universitātē 
 
6.2.2. Saskaņā ar Noteikumiem par otra līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu  Finansu menedžments profesionālā studiju programma sastāv  
no 

• vispārizglītojošiem studiju kursiem – 22 kredītpunkti, 14%; 
• nozares teorētiskajiem  pamatkursiem -  42 kredītpunkti, 26 %; 
• nozares profesionālās specializācijas kursiem  - 54 kredītpunkti, 34 %; 
• kursa darbs I un II – 4 kredītpunkti, 3% 
• prakse I -IV – 26 kredītpunkti, 16% 
• diplomdarba izstāde un aizstāvēšana – 10 kredītpunkti., 6%;  
• Valsts eksāmens -2 kredītpunkti, 1% 

Profesionālo studiju programmas Finansu menedžments kopējais apjoms 160 
kredītpunktu. Tai skaitā: 

• obligātā (A) daļa – 64 kredītpunkti,  40% : 
A daļu veido vispārizglītojošie studiju kursi un nozares teorētiskie  pamatkursi. 

• obligātās izvēles (B) daļa–96 kredītpunkti no 102 piedāvātiem, 60 
%; 

B daļu veido nozares profesionālās specializācijas kursi, kursa darbs I un II, prakse I –
IV, diplomdarba izstāde un aizstāvēšana, Valsts eksāmens. 
 

Studiju programmas pilnveidošanas nolūkā 2004.- 2005. mācību gadā  izdarītas šādas 
izmaiņas: 

• Kurss Svešvaloda III (komerckorespondence) iekļauts arī 3.semestrī  (2 k/p); 

• Kurss Kvalitātes vadība samazināts no 4 līdz 2 k/p. 
 
Studiju programmas ilgums:  

• 8 semestri jeb 4 gadi, studējot pilna laika klātienes formā; 
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• 9 semestri, jeb 4.5 gadi, studējot nepilna laika klātienes formā; 
• 10 semestri, jeb 5 gadi, studējot nepilna laika neklātienes formā. 

 
6.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

 
6.3.1. Studiju kursos tiek izmantotas dažādas pasniegšanas metodes: lekcijas, 

semināri, praktiskie darbi, t.sk. datorklasēs, grupas darbs, individuālais darbs, 
referātu izstrāde un aizstāvēšana. Studenti izpilda mājas darbus, kontroldarbus, 
testus. Programmas īstenošanas gaitā uzmanība tiek vērsta praktisko 
nodarbību  pilnveidošanai formu un satura ziņā. 

6.3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbs pozitīvi ietekme studiju darbu 
programmā. Pētniecisko  projektu un promocijas darbu izstrādes gaitā gūtās 
atziņas aktīvi tiek izmantotas studiju kursu programmās, kā arī diplomdarbu 
vadīšanā. Līdzīgi tiek izmantota pieredze, kas gūta piedaloties  starptautiskajās 
zinātniskajās konferencēs, ārvalstu zinātniskajos komandējumos, stažēšanās 
laikā  ārvalstu augstskolās. 

6.3.3.  Studenti pastāvīgi tiek iesaistīti pētnieciskajā darbā, izstrādājot kursa un  
 diplomdarbus.  
6.3.4.   Prasmes kursi studiju programmā: zinātniskā darba pamati (2 kredītpunkti),  

  

6.4. Vērtēšanas sistēma 
 
6.4.1. Galvenā vērtēšanas metode studiju kursos ir rakstiskais eksāmens. Katrs 

pasniedzējs ir izstrādājis savam studiju kursam vērtēšanas kritērijus, bet 
Finanšu institūta metodiskās grupās tiek apspriesta vērtēšanas sistēmas un tā 
rezultātā izdarīti papildinājumi. Studenti semestra sākumā tiek informēti par 
attiecīgo kursu novērtēšanas metodēm, ko nosaka kursu docētāji.  

6.4.2. Studiju programmā kursu novērtēšanā pielieto komplekso metodi, lai 
nodrošinātu nepārtrauktu novērtēšanas procesu. Vērtēšanā ņem vērā arī 
studenta darbu semestra laikā (darbs semināros, referātu prezentācija,  
kontroldarbu un mājas darbu pildīšana). Novērtēšana visos studiju kursos 
notiek nepārtraukti visu semestra laiku. Darba semestra laikā novērtējums tiek 
ņemts vērā  izliekot gala atzīmi semestra beigās un var sastādīt līdz 50% no 
galīgā novērtējuma. Galvenā problēma ir  panākt izlīdzinātu novērtējumu 
dažādos studiju kursos. Prasību līmenis dažādus studiju kursos ir dažāds. 
Prasību līmenis, novērtējot  studiju darbu semestra laikā un semestra beigās,  
atsevišķos gadījumos nav pietiekami augsts. 

 
6.5.Studenti 
 
6.5.1.Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

- Notiek programmas direktora regulārās pārrunas ar visu kursu un grupu 
studentiem par studiju procesa plānošanu (par studiju kursu secību, 
nodarbībām, par prakses organizāciju un eksāmeniem); 

- Katru gadu notiek aptaujas, kurās studenti izvērtē programmu kopumā. 
Pasniedzēji kopā ar grupu pārstāvjiem vai ar studentiem, kuriem labākas 
sekmes, analizē aptaujas rezultātus un vajadzības gadījumā izdara izmaiņas 
studiju kursā vai nodarbību organizācijā;  
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- Pirms valsts eksāmena, konsultācijās programmas direktors analizē studiju 
procesa realizāciju, pasniedzēji kopā ar studentiem izsaka priekšlikumus 
studiju procesa pilnveidošanai; 

 
6.5.2.Studentu aptaujas  
 
Programmas novērtējums iegūts, analizējot veikto 4. un 5. kursu studentu aptauju, kas 
tika veikta 2005.g. oktobri (sk. aptaujas izvērstus rezultātus 1. pielikumā).  
Analizējot studentu atbildes uz aptaujas jautājumiem, kuros studentiem piedāvāja 
novērtēt virkni kritēriju ar reitingu palīdzību pēc 4 punktu skalas (novērtējums 1 – ļoti 
labi, 2 – labi, 3 – apmierinoši, 4 – neapmierinoši), tika apkopoti sekojoši rezultāti. 
 
4. kursa studentu aptaujas rezultātu kopsavilkums:  
Aptaujas rezultātu kopsavilkums      
 Studiju programmas saturs 1,82      
 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,17      
 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,25      
 Studiju procesa organizēšana 2,23      
 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,60      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 
noz. 

citā 
augstsk. nestudēs 

 % 17% 38% 11% 14% 19% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 
nevaru 
pateikt 

 % 48% 25% 5% 0% 22% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 
nevaru 
pateikt 

 % 54% 38% 0% 0% 8% 
 
 
5. kursa studentu aptaujas rezultātu kopsavilkums:  
Aptaujas rezultātu kopsavilkums      
Studiju programmas saturs 2,14      
Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,32      
Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,41      
Studiju procesa organizēšana 2,38      
Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,67      

Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 
noz. 

citā 
augstsk. nestudēs 

% 33% 38% 14% 5% 10% 

Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 
nevaru 
pateikt 

% 52% 19% 5% 0% 24% 

Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 
nevaru 
pateikt 

% 43% 48% 0% 0% 10% 
 
6.6.Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais 
personāls  
  
6.6.1.  Akadēmiskā personāla skaita attiecība pret studentu skaitu  sastāda 18 studenti 
uz 1 akadēmisko personālu. Administratīvā personāla skaita attiecība pret studentu 
skaitu  sastāda 300 studenti uz 1 administratīvo personālu. (sk. 2. pielikumu) 
6.6.2. Programmā Finansu menedžments iesaistīto docētāju skaits –   33 cilvēki.  

Sadalījumu pēc ieņemamiem amatiem skatīt tabulā: 



 6 

 
Programmā Finansu menedžments iesaistīto docētāju sadalījums pēc 

ieņemamiem amatiem 

Ieņemamais amats Programmā nodarbināto skaits 
1. Profesors 6 
2. Asociētais profesors 2 
3. Docents 5 
4. Lektors 20 
Kopā: 33 

 
Personāla kvalifikācija ir atbilstoša un pilnīgi nodrošina programmas mērķu 
un uzdevumi īstenošanu. 
Programmā ir iesaistītie speciālisti - praktiķi – V. Pilsuma (Latvijas Bankas 
padomes locekle), A Pūpola (Valsts kancelejas finanšu departamenta vadītāja, 
O. Alainis (HVB Latvia nekustamo īpašumu finansēšanas projektu vadītājs), 
E. Peičs (Hansabankas Analīzes un plānošanas jomas vadītājs), V. Kondziorha 
(Latvijas Krājbankas Ekonomikas pārvaldes vadītāja) un daudzie citi, kas vada 
diplomdarbus un strādā  valsts pārbaudījuma komisijā. 

6.6.3. Reģistrētu pētniecības projektu un Profesionālās izglītības attīstības aģentūras 
(PIAA) projektu izpildē ir iesaistījušies 9 mācībspēki, jeb 27% no studiju 
programmā iesaistītā personāla. 
Īpaši svarīgi studiju programmas studentiem ir PIAA projekti, kas ļaus 48 
studentiem iziet praksi gan komercuzņēmumos, gan Valsts ieņēmumu dienesta 
projektu ietvaros organizētās prakses vietās. Projektu pieteikumu izstrāde un 
piedalīšanās projektu konkursā notika 2004.-2005.m.g. Projektu īstenošana 
sākas 1.10.2005.g.   

6.6.4. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs (sk.3. pielikumā.) 
6.6.5. 100% no programmas iesaistītā docētāju strādā Latvijas Universitātē 

pamatdarbā, bet valsts pārbaudījuma komisijas darba un diplomdarbu vadīšanā 
ir iesaistīti speciālisti – praktiķi. 

6.6.6. Īpašas personāla atlases un apmācības metodes netiek lietotas, jo ir jau 
izveidota docētāju grupa, kas pastāvīgi strādā ar studentiem. Mācībspēku 
kvalifikācijas celšana notiek, strādājot metodiskajās grupās un stažējoties citās 
augstskolās un profesionālajās institūcijās. 

6.6.7. Vēlams diplomdarbu vadīšanā iesaistīt vairāk profesionālajās institūcijās  
strādājošos speciālistus. Tautsaimniecības speciālistu pieaicināšana studiju 
pasniedzēju darbam ir problemātiska, jo viņi ir noslogoti pamatdarbā. 

 
 
6.7.  Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 
6.7.1. Infrastruktūras nodrošinājums uz vienu studentu ir pietiekams. 
6.7.2. Materiāli tehniskais nodrošinājums  ir organizēts tā, ka studenti var izmantot  

Finanšu institūta saņemtas publikācijas un statistiskos  materiālus, WebCT 
vidē sagatavotos e- kursus (piemēram, finanšu grāmatvedība, korporātīvas 
finanses) kursa darbu, diplomdarbu, kā arī referātu izstrādāšanai. Būtu vēlams 
vairāk līdzekļu izdalīt WebCT vidē kursu izstrādāšanai. Kursu elektroniskās 
versijas ļauj atrisināt tādās problēmas kā studentu nodrošināšana ar izdales 
materiāliem, kā arī pilnīgāk kontrolēt studentu zināšanas. 
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6.7.3. Auditoriju skaits, lielums un stāvoklis atbilst programmas mērķiem un 
uzdevumiem. 

6.7.4. Mācību resursi studentiem ir pieejami (datorlaboratorijas, bibliotēka, 
kopētavas). 

6.7.5. Bibliotēka regulāri pietiekamā daudzumā saņem Finansu menedžmentu jomā 
jaunāko mācību un zinātnisko literatūru, periodiskos izdevumus. 

6.7.6. Jaunākās mācību literatūras pasūtīšanu bibliotēka veic pēc studiju programmas 
direktora un docētāju ieteikuma.  

 
6.8. Ārējie sakari 
 
6.8.1. Sadarbība ar darba devējiem un profesionālajam organizācijām notiek  

atsevišķu mācībspēku līmenī, vācot materiālus lekcijām un praktiskajam 
nodarbībām. Laba sadarbība programmas mācībspēkiem  izveidojusies ar 
Latvijas Banku, Latvijas komercbankām, Latvijas Komercbanku asociāciju 
(doc.S.Saksonova, doc. M.Kudinska, prof.E.Zelgalve), ar VID un citām valsts 
finanšu institūcijām (as.prof. V.Ādamsons, lekt. A.Joppe, prof. L. Kavale) . 
Sadarbība ar darba devējiem notiek arī organizējot studentu prakses.  

6.8.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām: 
• Banku augstskola, RSEBA, Rēzeknes augstskola, Ventspils 

augstskola (Latvija) 
• Tartu Universitāte, Kauņas Vitauta Dižā Universitāte. 

Programmas direktore un citi programmas mācībspēki satiekas ar minēto 
augstskolu pārstāvjiem, apmainas ar pieredzi, piedalās konferencēs. 

6.8.4. Programmas studenti apmeklē  Latvija Universitātes vieslektoru lekcijas. 
6.8.5. 2004.g.-2005.g.m.g. ārzemēs studēja 1 studente (Austrija) 
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1. pielikums 
Programmas Finansu menedžments studentu aptaujas rezultāti 

 
Finansu menedžments (4.kurss) 

      
 VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 

3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
            

    
Vidējais Moda*  Moda % 

** 
Nevar 
pateikt *** 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,79 2 68% 1 
2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,70 2 52% 3 
3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,98 2 43% 10 

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,34 2 32% 1 
5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,31 2 49% 12 

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt 
pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaņas 2,14 2 65% 4 

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot 
informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai, 
apstrādei un noformēšanai utt 2,06 2 71% 1 

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju 
(izvērtēt, analizēt to) 2,08 2 60% 3 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt 
informāciju, diskutēt un pamatot viedokli 2,40 2 38% 6 

10 

Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt 
nozares speciālo terminoloģiju vismaz vienā 
svešvalodā 2,46 2 46% 0 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,33 2 44% 0 
12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,33 2 35% 18 
13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,13 2 32% 18 
14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,90 2 65% 0 
15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,90 2 62% 0 

16 
Informācijas iegūšana par studiju procesu 
fakultātē 2,13 2 44% 8 

17 
Fakultātes personāla darbība studiju procesa 
uzlabošanā 2,45 2 52% 1 

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, 
mācību līdzekļi utt.) 2,53 2 41% 3 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,68 2 43% 1 

20 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 2,60 2 41% 10 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,74 2 54% 6 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka 
izvēlējāties šo studiju programmu LU 1,88 2 68% 3 

* moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.   
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo 
viedokli     
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši   
      
 Aptaujāti 63 respondenti  2005. gada rudenī  
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Finansu menedžments (5.kurss) 
      
 VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 

3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
            

    
Vidējais Moda*  Moda % 

** 
Nevar 
pateikt *** 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,15 2 81% 1 
2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,95 2 95% 0 
3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,31 2 57% 5 

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,35 2 29% 1 
5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,55 2 48% 1 

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt 
pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaņas 2,26 2 48% 2 

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot 
informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai, 
apstrādei un noformēšanai utt 2,10 2 62% 0 

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju 
(izvērtēt, analizēt to) 2,22 2 48% 3 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt 
informāciju, diskutēt un pamatot viedokli 2,43 3 62% 0 

10 

Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt 
nozares speciālo terminoloģiju vismaz vienā 
svešvalodā 2,90 3 43% 0 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,55 2 52% 1 
12 Nodarbību plānojums pa semestriem 1,93 1 33% 7 
13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,21 5 33% 7 
14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2,24 2 57% 0 
15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,20 2 57% 1 

16 
Informācijas iegūšana par studiju procesu 
fakultātē 2,50 2 52% 3 

17 
Fakultātes personāla darbība studiju procesa 
uzlabošanā 2,71 2 43% 0 

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, 
mācību līdzekļi utt.) 2,48 3 43% 0 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,76 2 38% 0 

20 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 2,78 3 38% 3 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,70 1 48% 1 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka 
izvēlējāties šo studiju programmu LU 2,24 2 67% 0 

* moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.   
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo 
viedokli     
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši   
      
 Aptaujāti 21 respondenti  2005. gada rudenī  
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2.pielikums 
 

Profesionālās studiju programmas Finansu menedžments 
( kods – 42343 02) 

studējošo un mācībspēku raksturojums par 2002.- 2005.m.g. 
 

 2002./2003.
m.g. 

2003./2004.
m.g. 

2004./2005.
m.g. 

Studējošo skaits programmā 812 779 600 
Mācībspēku raksturojums: 

• kopējais skaits 
• ar doktora vai h.doktora 

grādu, maģistra grādu 
• profesoru īpatsvars 

akadēmiskajā personālā 

   
33 33 33 
33 33 33 

30% 30% 30% 

Studentu skaits uz 1 akadēmisko 
personālu 

25 24 18 
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3. pielikums 
 

Akadēmiskā personālā pētnieciskais darbs 
Publikācijas   referējamos izdevumos  
 
K. Subatnieks 
 
Raksts LU rakstu 677. sējumā "Ekonomika un vadības zinātne" "The Use of Cash 
Flow in Determining Financial Position of an Enterprise and the Concept of Free 
Cash Flow". 394.-402.lpp. LU, 2004. ISSN 1407-2157 
 
Raksts Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas I zinātniski praktiskās konferences 
rakstu 
krājumā "Izglītības ekoloģija un profesionālās studijas" "The Role of Cash Flow 
Statement in Economic Education". 69.-76.lpp. RUK, 2005. ISBN 9984-19-732-8 
 
Raksts LU Ekonomikas un vadības fakultātes starptautiskās zinātniskās 
konferences "Eiropas Savienības paplašināšanās Baltijas jūras reģionā: 
Sociālekonomiskie izaicinājumi un iespējas" referātu krājumā "Special Tax 
Regimes as an Instrument of Regional Policy in the Context of EU Enlargement". 
75.-81.lpp. LU, 2004. ISBN 9984-770-23-0 
 
R. Rupeika-Apoga 
 
Monetary policy transmission mechanism in the Baltic Countries// Ekonomika un 
vadības zinātne/ Latvijas Universitātes Zinātniskie raksti Nr.677, Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2004., 320.-330.lpp., ISSN 1407-2157 
 
The globalisation debate and integration of Latvia in the world economy// 
Entrepreneurship in Baltic States- First Year in EU/ Special issue, Riga: BRI, 2005, 
15-19p.,ISSN1691-0702   
 
M. Kudinska 
 
Komercbanku riski un to atbilstība pašu kapitālam. Monogrāfija. ISBN 9984-665-21-
6, Rīga: Datorzinību centrs, 2005, 296. lpp. 

 
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. 

 
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. 

S. Saksonova 
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The Role of the Registered Pledge System in the Economic Development  in Latvia, 
Kaunas, Kauno Technologijos Universitetas, Ekonomika ir Vadyba-2004,   ISBN  
9955-09-622-5, 2004.g. 

Komercķīlu attīstības analīze Latvijā, LU raksti, Ekonomikas krājums, 2005.g. 
(krājums atrodas tipogrāfijā). 
Komercķīlu riski un to novēršanas problēmas, LU Zinātniskie raksti, Vadības 
zinātne/Management, 2005.g.(krājums atrodas tipogrāfijā). 

I. Solovjova 

Надзор за банковской деятельностью как фактор устойчивости коммерческого 
банка. Московский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова. 
Международная конференция «Государственное управление: новые 
технологии», Mатериалы международной конференции 25-28 мая 2004 года. 
(ISBN 5-86388-102-7), стр.120-127. 

E. Zelgalve 

Kredīspējas analīze un novērtēšana. Monogrāfija. Rīga, Latvijas Universitāte, 2004, 
146 lpp., ISBN 9984-725-96-6. 

Kredītspējas novērtēšana. Latvijas Universitātes raksti, 671. sējums, Ekonomika III, 
Rīgā, Latvijas Universitāte, 2004, 431-438 lpp., ISBN 9984-770-27-3. 

E. Zelgalvis 

Bank of Latvia’s Integration into the System of European Central Bank. Integration of 
Financial Sectors of Baltic States into The European Union: Challenge and 
Exprerience. 27-54 p. FEBA at University of Tartu, 2004. ISBN: 9985-894-72-3.  

I. Vanags  
Coвpeменныe тенденции расширения Европейского валютного союза в 
Балтийских странах.//Ломоносов-2004: Meждyнapoдная конфepeнция по 
фундаментальным наукам Mocковского Государственного Университета имени 
М.В. Ломоносова. Сборник тезисов. Mocквa: ТЕИС, 2004, cтp. 44.-46. 
 
Conditions for introducing the euro in Baltic states.//Scientific papers. Economics and 
Management. Information Technologies. Law. Culture problems. Higher School of 
Economics and Culture. 3th edition. Riga, 2004. 
 
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: Издательство МГУ, 2005, cтp. 44.-45. 
 

 



 13 

Piedalīšanās konferencēs 
 
K. Subatnieks 
 
Piedalīšanās LU 63. konferencē 2005. gada 4. februārī ar referātu "Naudas 
plūsmas un tās rādītāju analīze Latvijas uzņēmumos". Raksts iesniegts 
publicēšanai. 
 
R. Rupeika-Apoga 
 
Nordic Research Academy and University of Latvia seminārā: Economic Growth and 
Regional Development, Rīga, Latvija, 27-28.09.2004. 
 
Latvijas Universitātes 63. zinātniskajā konferencē: Grāmatvedība un finanses// Eiro 
ieviešanas ietekme uz valūtas risku/ Rīga, Latvija, 04.02.2005., Latvijas 
Universitāte,2005, 75.lp., ISBN 9984-725-52-9  
 
Baltijas Krievu institūta, Psiholoģijas augstskolas un Starptautiskās Baltijas 
akadēmijas starptautiskajā  zinātniski -praktiskajā konferencē: Entrepreneurship in 
Baltic States- First Year in EU// The globalisation debate and integration of Latvia in 
the world economy/ Rīga, Latvija, 25.-26.05.2005, 56.-57.lp.,ISBN-9984-30-086-2   
 
M. Kudinska 
Starptautiskā zinātniski - praktiskā konference “Privātbizness Baltijas valstīs – 
pirmais gads ES”, Rīga, 2005. gada 26.-27. maijs. 

LU 63. Zinātniskā konference, 2005. gada 4. februārī. Referāts “Bankas pašu kapitāla 
pietiekamība kā bankas stabilitātes pamats”. 
 
Starptautiskā zinātniskā konference “Basel II for SMS”, Rīga, 2004. gada 29. oktobris 

 
Starptautiskā zinātniskā konference “Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības 
problēmas”, Tehniskā Universitāte, Rīga, 2004. gada 15. oktobris. 
 
S. Saksonova 

Latvijas Universitātes 63. starptautiska zinātniskā konference, sekcija Grāmatvedība 
un finanses, 2005.g. 4.februāris. Referāts „Komercķīlas un ar to saistītie riski”. 

10. starptautiskā sabiedriski zinātniskā konference ''Lielā XXI gadsimta Eiropa: 
Kopīgi izaicinājumi? Kopīgas vērtības?'' Rīga, Baltijas Forums, 2005. gada 27.-28. 
maijā. 

Zinātniskā konference ''Tirgus ekonomika – iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanas 
faktors un ilgtspējīgas demokrātiskas attīstības pamats atbilstoši taisnīguma 
principiem'', Rīga, Baltijas Forums, 2005. gada 16. aprīlī - sekcijas vadītāja. 

2nd International Scientific Conference „Information society and Modern Business”, 
July 1-2, 2005.g.,Ventspils University Colledge. 
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I. Solovjova 

Baltic Economic forum 2005 – One year after European Union accession, MAY 19-
20, 2005, REVAL HOTEL LATVIA, RIGA, LATVIA   

Московский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова. веке: 
концепции, методы и технологии»., 26-28 мая 2004 год. 

E. Zelgalve 

Ecinomics and Management 2004. Kaunas, Lithuania, April 15-16, 2004. Kaunas 
University of Technology, Faculty of Economics and Management. 

Finance in EU Accession Countries: Experiences and Solutions. University of Tartu, 
Faculty of Economics and Business Administration. Tatrtu, 17-18 October 2004. 

I. Revina 
International Conference „Input-Output and General Equibrium:Data, Modeling and 
Policy Analysis” Brussels, September 2-4, 2004. (seminar) 
 
International NorFa seminar „Economic Growth and Regional Development”, Riga, 
Latvia, September 27-28,2004. (seminar). 
 
Seminar: The Economies of Central and Eastern Europe:The Baltic Tigers. U.S. 
Department of State, October 12, 2004. 
 
Modeling and Analysis of National Economy of Baltic region.LU, 63.zin.konf. 
 
I. Vanags 
"Ломоносов – 2004". Meждyнapoдная конфepeнция по фундаментальным 
наукам Mocковского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
(Mocквa) 12 – 15 апреля 2004 года. Тема реферата: "Coвpeменныe тенденции 
расширения Европейского валютного союза в Балтийских странах". 
 
"Ломоносов – 2005". Meждyнapoдная конфepeнция по фундаментальным 
наукам Mocковского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
(Mocквa) 12 – 15 апреля 2005 года. Тема реферата: "Проблемы нового этапа 
интеграции Латвии в еврозону". 

 

L. Leitāne 
Мировая экономика и бизнес-администрирование  3-я Международная научно- 
практическая  конференция  „ Инвестирование и возможности использования 
солнечной энергии” 2004 г. 
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Profesionālo  studiju programma Finansu menedžments akreditēta   
2004. gada 6.oktobrī (lēmums Nr.778) 
Pašnovērtējuma ziņojums izstrādāts saskaņā ar LU rīkojumu Nr.1/97 no 
11.09.2001. 

 
1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

Izmaiņas programmas struktūrā: 
2006.g. ar mēŗķi pilnveidot studiju procesu bija izdarītas šādas izmaiņas studiju 
programmā: 

• PLK studijās kursu “Globālās finanses” A daļa, 4 kredītpunkti – pārcelt no 
4. sem. uz 5. sem.; 

•  PLK studijās kursu “Vides ekonomika” A daļa, 2 kredītpunkti un kursu 
„Investīciju fondi” B daļa, 2 kredītpunkti – pārcelt no 5. sem. uz 4. sem.; 

• NLK studijās kursu „Investīciju fondi” B daļa, 2 kredītpunkti – pārcelt no 
7. sem. uz 6. sem.; 

• PLK studijās Kursa darbu II, B daļa, 2 kredītpunkti- pārcelt  no 6. sem. un 
7. sem.;  

• PLK un NLK studijās Prakse I, B daļa, 12 kredītpunkti- nomainīt 
kredītpunktu skaitu uz 10 kredītpunktiem;  

• PLK un NLK studijās Prakse II, B daļa, 6 kredītpunkti- nomainīt 
kredītpunktu skaitu uz 8 kredītpunktiem;  

• PLK un NLK studijās Prakse III, B daļa, 4 kredītpunkti- pārcelt no 8. sem. 
uz 7. sem.;  

Pamats: Ekonomikas studiju programmu Padomes šēdes lēmums, protokols Nr. 
9 un LU EVF Domes lēmums 29.06.2006. 

 
Praktiskā realizācija 
Ar mēŗķi pilnveidot studiju procesu ieviesti e-kursi „Finanšu grāmatvedība” 4 

kredītpunkti un „Korporatīvās finanses” 4 kredītpunkti. 
Studiju kursos tiek izmantotas dažādas pasniegšanas metodes: lekcijas, 

semināri, praktiskie darbi, t.sk. datorklasēs, grupas darbs, individuālais darbs, 
referātu izstrāde un aizstāvēšana. Studenti izpilda mājas darbus, kontroldarbus, 
testus. Programmas īstenošanas gaitā uzmanība tiek vērsta praktisko nodarbību  
pilnveidošanai formu un satura ziņā. 
Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbs pozitīvi ietekme studiju darbu 

programmā. Pētniecisko  projektu un promocijas darbu izstrādes gaitā gūtās 
atziņas aktīvi tiek izmantotas studiju kursu programmās, kā arī diplomdarbu 
vadīšanā.  
Līdzīgi tiek izmantota pieredze, kas gūta piedaloties  starptautiskajās 

zinātniskajās konferencēs, ārvalstu zinātniskajos komandējumos, stažēšanās 
laikā  ārvalstu augstskolās. 
Studenti pastāvīgi tiek iesaistīti pētnieciskajā darbā, izstrādājot kursa un  

diplomdarbus.  
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 Studenti ir iesaistīti ESF projektos „Latvijas Universitātes  augstākās 
profesionālas studiju programmas Finansu menedžments studentu mācību 
prakses realizēšana komercuzņēmumos” un  „Latvijas Universitātes  augstākās 
profesionālas studiju programmas Finansu menedžments studentu mācību 
prakses realizēšana Valsts ieņēmumu dienestā” 2005.g. -2006.g. projekta 
ietvaros praksi izgāja 48 studenti.  
 

Studiju programmā studējošie 
 

Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
- Notiek programmas direktora regulārās pārrunas ar visu kursu un grupu 

studentiem par studiju procesa plānošanu (par studiju kursu secību, 
nodarbībām, par prakses organizāciju un eksāmeniem); 

- Katru gadu notiek aptaujas, kurās studenti izvērtē programmu kopumā. 
Pasniedzēji kopā ar grupu pārstāvjiem vai ar studentiem, kuriem labākas 
sekmes, analizē aptaujas rezultātus un vajadzības gadījumā izdara izmaiņas 
studiju kursā vai nodarbību organizācijā;  

- Pirms valsts eksāmena, konsultācijās programmas direktors analizē studiju 
procesa realizāciju, pasniedzēji kopā ar studentiem izsaka priekšlikumus 
studiju procesa pilnveidošanai; 

 
Studentu aptaujas  

 
Programmas novērtējums iegūts, analizējot veikto 4. un 5. kursu studentu aptauju, kas 
tika veikta 2005.g. oktobri (sk. aptaujas izvērstus rezultātus 1. pielikumā). Kārtēja 
aptauja par programmu tiek plānota 2007. pavasarī. 
Analizējot studentu atbildes uz aptaujas jautājumiem, kuros studentiem piedāvāja 
novērtēt virkni kritēriju ar reitingu palīdzību pēc 4 punktu skalas (novērtējums 1 – ļoti 
labi, 2 – labi, 3 – apmierinoši, 4 – neapmierinoši), tika apkopoti sekojoši rezultāti. 
 
4. kursa studentu aptaujas rezultātu kopsavilkums:  
Aptaujas rezultātu kopsavilkums      
 Studiju programmas saturs 1,82      
 Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,17      
 Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,25      
 Studiju procesa organizēšana 2,23      
 Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,60      

 Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 
noz. 

citā 
augstsk. nestudēs 

 % 17% 38% 11% 14% 19% 

 Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 
nevaru 
pateikt 

 % 48% 25% 5% 0% 22% 

 Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 
nevaru 
pateikt 

 % 54% 38% 0% 0% 8% 
 
 
5. kursa studentu aptaujas rezultātu kopsavilkums:  
Aptaujas rezultātu kopsavilkums      
Studiju programmas saturs 2,14      
Studiju programmas piedāvātās iespējas 2,32      
Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,41      
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Studiju procesa organizēšana 2,38      
Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,67      

Vai jūs plānojat turpināt studijas? LU akad. LU prof. 
LU citā 
noz. 

citā 
augstsk. nestudēs 

% 33% 38% 14% 5% 10% 

Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei? jā vairāk jā vairāk nē nē 
nevaru 
pateikt 

% 52% 19% 5% 0% 24% 

Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē? jā drīzāk jā drīzāk nē nē 
nevaru 
pateikt 

% 43% 48% 0% 0% 10% 
 
 
Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls  
  

 Programmā Finansu menedžments iesaistīto docētāju skaits –   33 cilvēki.  
Personāla kvalifikācija ir atbilstoša un pilnīgi nodrošina programmas mērķu 
un uzdevumi īstenošanu. 
Programmā ir iesaistītie speciālisti - praktiķi – V. Pilsuma (Latvijas Bankas 
padomes locekle), A Pūpola (Valsts kancelejas finanšu departamenta vadītāja, 
O. Alainis (HVB Latvia nekustamo īpašumu finansēšanas projektu vadītājs),  
T. Mavrenko (Ražošanas uzņēmuma galvenā grāmatvede) un daudzie citi, kas 
vada diplomdarbus un strādā  valsts pārbaudījuma komisijā. 
Reģistrētu pētniecības projektu un Profesionālās izglītības attīstības aģentūras 
(PIAA) projektu izpildē ir iesaistījušies 9 mācībspēki, jeb 27% no studiju 
programmā iesaistītā personāla. 
Īpaši svarīgi studiju programmas studentiem ir PIAA projekti „Latvijas 
Universitātes  augstākās profesionālas studiju programmas Finansu 
menedžments studentu mācību prakses realizēšana komercuzņēmumos” 
(vadītāja doc. S. Saksonova) un  „Latvijas Universitātes  augstākās 
profesionālas studiju programmas Finansu menedžments studentu mācību 
prakses realizēšana Valsts ieņēmumu dienestā” (vadītājs as. prof. V. 
Ādamsons), kas nodrošināja iespēju 48 studentiem iziet praksi gan 
komercuzņēmumos, gan Valsts ieņēmumu dienesta projektu ietvaros 
organizētās prakses vietās. Projektu īstenošanas laiks ir  no 01.10.2005.g. līdz 
31.10.2006.   
 
Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs (sk.3. pielikumā.) 
 
100% no programmas iesaistītā docētāju strādā Latvijas Universitātē 
pamatdarbā, bet valsts pārbaudījuma komisijas darba un diplomdarbu vadīšanā 
ir iesaistīti speciālisti – praktiķi. 
Īpašas personāla atlases un apmācības metodes netiek lietotas, jo ir jau 
izveidota docētāju grupa, kas pastāvīgi strādā ar studentiem. Mācībspēku 
kvalifikācijas celšana notiek, strādājot metodiskajās grupās un stažējoties citās 
augstskolās un profesionālajās institūcijās. 
Vēlams diplomdarbu vadīšanā iesaistīt vairāk profesionālajās institūcijās  
strādājošos speciālistus. Tautsaimniecības speciālistu pieaicināšana studiju 
pasniedzēju darbam ir problemātiska, jo viņi ir noslogoti pamatdarbā. 

 
 

Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 
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Infrastruktūras nodrošinājums uz vienu studentu ir pietiekams. 
Materiāli tehniskais nodrošinājums  ir organizēts tā, ka studenti var izmantot  
Finanšu institūta saņemtas publikācijas un statistiskos  materiālus, WebCT 
vidē sagatavotos e- kursus (piemēram, finanšu grāmatvedība, korporātīvas 
finanses, statistika) kursa darbu, diplomdarbu, kā arī referātu izstrādāšanai. 
Būtu vēlams vairāk līdzekļu izdalīt WebCT vidē kursu izstrādāšanai. Kursu 
elektroniskās versijas ļauj atrisināt tādās problēmas kā studentu nodrošināšana 
ar izdales materiāliem, kā arī pilnīgāk kontrolēt studentu zināšanas. 
Auditoriju skaits, lielums un stāvoklis atbilst programmas mērķiem un 
uzdevumiem. 

Mācību resursi studentiem ir pieejami (datorlaboratorijas, bibliotēka, 
kopētavas). 
Bibliotēka regulāri pietiekamā daudzumā saņem Finansu menedžmentu jomā 
jaunāko mācību un zinātnisko literatūru, periodiskos izdevumus. 
Jaunākās mācību literatūras pasūtīšanu bibliotēka veic pēc studiju programmas 
direktora un docētāju ieteikuma.  

 
Ārējie sakari 

 
Sadarbība ar darba devējiem un profesionālajam organizācijām notiek  
atsevišķu mācībspēku līmenī, vācot materiālus lekcijām un praktiskajam 
nodarbībām. Laba sadarbība programmas mācībspēkiem  izveidojusies ar 
Latvijas Banku, Latvijas komercbankām, Latvijas Komercbanku asociāciju 
(doc.S.Saksonova, doc. M.Kudinska, prof.E.Zelgalve), ar VID un citām valsts 
finanšu institūcijām (as.prof. V.Ādamsons, lekt. A.Joppe, prof. L. Kavale) . 
Sadarbība ar darba devējiem notiek arī organizējot studentu prakses (doc. V. 
Baleviča, doc. S. Saksonova, asist. I. Solovjova, lekt. V. Šnepste).  
Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām: 

• Banku augstskola, RSEBA, Rēzeknes augstskola, Ventspils 
augstskola (Latvija) 

• Tartu Universitāte, Kauņas Vitauta Dižā Universitāte. 
Programmas direktore un citi programmas mācībspēki satiekas ar minēto 
augstskolu pārstāvjiem, apmainās ar pieredzi, piedalās konferencēs. 
Pieredzes apmaiņa 2006. g. aprīli un jūnijā „Latvijas Universitātes  augstākās 
profesionālas studiju programmas Finansu menedžments studentu mācību 
prakses realizēšana komercuzņēmumos” un  „Latvijas Universitātes  augstākās 
profesionālas studiju programmas Finansu menedžments studentu mācību 
prakses realizēšana Valsts ieņēmumu dienestā” projektu ietvaros Universitātēs 
Polijā (Krakova) un Slovēnijā (Maribora). 
 
ESF projekta „Tālākizglītības programmu par aktuālām finanšu problēmām 
izstrāde un aprobācija strādājošiem ekonomikai svarīgajās nozarēs” ietvaros 
nodibināti kontakti ar Latvijas tirdzniecības kameru,  Latvijas darba dēvēju 
konfederāciju, Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu konfederāciju. 
 
Programmas studenti apmeklē  Latvija Universitātes vieslektoru lekcijas. 
2004.g.-2005.g.m.g. ārzemēs studēja 2 studenti (Vācijā) 
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Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (pašu 
izvirzīto uzdevumu izpilde) 
 
• Izstrādāti un nopublicēti  augstākās profesionālās studiju programmas Finanšu 

menedžments studiju prakses nolikums, pārskatu izveides metodiskie norādījumi 
un programmas. Izstrādāja doc. S. Saksonova, studiju programmas „Finanšu 
menedžments” d irektore,  apstiprināts Ekonomikas studiju programmas padomes 
sēdē 21. septembrī 2006. gadā Protokola Nr. 1, Padomes priekšsēdētājs prof. I. 
Ciemiņa. 

• 13.10. 2006.g. notikusi metodiskā konference ESF projekta „Latvijas 
Universitātes  augstākās profesionālas studiju programmas Finansu menedžments 
studentu mācību prakses realizēšana komercuzņēmumos” ietvaros, kurā 
piedalījās 22 dalībnieki (LU administrācijas un projekta uzraudzības padomes 
pārstāvis, LU EVF izpilddirektors G. Bērziņš), prakses vadītāji, Grāmatvedības 
institūta pārstāvji, Baltijas starptautiskās Akadēmijas pārstāvis (prof. G. Rešina), 
uzņēmumu- pārstāvji,    

 
Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 
 

Stiprās puses Vājās puses 

  Studiju programmas Finanšu 
menedžments īstenošanas ilggadēja 
pieredze speciālistu sagatavošanā. 
Programma nodrošina profesionālās 
izglītības iegūšanu augstā kvalitātes 
līmenī. Latvijas Universitātei un 
finansu menedžera profesijai piemīt 
zināms prestižs un aktualitāte, kas 
pozitīvi ietekmē pieprasījumu pēc 
speciālistiem darba tirgū 

 Plašas karjeras iespējas programmas 
absolventiem. 

 Droši un uzticami sadarbības partneri ( 
Uzņēmumi, Latvijas Banka, 
komercbankas, VID, citi).  

 Studentu apmācībā piedalās augsti 
kvalificētais akadēmiskais personāls, 
studiju procesā ir iesaistīti nozares 
speciālisti. 

 Studiju programmā ir paredzētas 4 
specializētas prakses (uzņēmumos, 
Valsts ieņēmumu dienestā, 
komercbankās, citās finanšu 
institūcijās), kas ļauj studentiem 
nostiprināt teorētiskās zināšanas. 

 

 Ir grūtības nodrošināt prakses vietas 
studentiem atbilstoši to dzīves vietām. 

 Demogrāfiskā situācija, kas ilgākā laika 
perspektīvā nosaka kopējā studentu skaita 
iespējamo samazināšanos. 

Iespējas Draudi 

 Iespējas informēt studiju programmas  Studiju maksas pieaugums (šī 
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akadēmisko personālu par jaunām 
prasībām, kas jāapmierina konkurēt-
spējīgiem speciālistiem, tā pielāgojot 
studiju programmas saturu tautsaimnie-
cības vajadzībām; 

 Iespējas izmantot studiju programmas 
akadēmiskā personāla kvalifikāciju 
aktuālo problēmu risināšanai; 

problēma pastāv visām programmām), 
kas varētu radīt grūtības studējošiem 
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2. pielikums 
Programmas Finansu menedžments studentu aptaujas rezultāti 

 
Finansu menedžments (4.kurss) 

      
 VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 

3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
            

    
Vidējais Moda*  Moda % 

** 
Nevar 
pateikt *** 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 1,79 2 68% 1 
2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,70 2 52% 3 
3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 1,98 2 43% 10 

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,34 2 32% 1 
5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,31 2 49% 12 

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt 
pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaņas 2,14 2 65% 4 

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot 
informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai, 
apstrādei un noformēšanai utt 2,06 2 71% 1 

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju 
(izvērtēt, analizēt to) 2,08 2 60% 3 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt 
informāciju, diskutēt un pamatot viedokli 2,40 2 38% 6 

10 

Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt 
nozares speciālo terminoloģiju vismaz vienā 
svešvalodā 2,46 2 46% 0 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,33 2 44% 0 
12 Nodarbību plānojums pa semestriem 2,33 2 35% 18 
13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,13 2 32% 18 
14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 1,90 2 65% 0 
15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 1,90 2 62% 0 

16 
Informācijas iegūšana par studiju procesu 
fakultātē 2,13 2 44% 8 

17 
Fakultātes personāla darbība studiju procesa 
uzlabošanā 2,45 2 52% 1 

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, 
mācību līdzekļi utt.) 2,53 2 41% 3 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,68 2 43% 1 

20 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 2,60 2 41% 10 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,74 2 54% 6 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka 
izvēlējāties šo studiju programmu LU 1,88 2 68% 3 

* moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.   
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo 
viedokli     
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši   
      
 Aptaujāti 63 respondenti  2005. gada rudenī  
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Finansu menedžments (5.kurss) 
      
 VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 

3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)     
            

    
Vidējais Moda*  Moda % 

** 
Nevar 
pateikt *** 

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā 2,15 2 81% 1 
2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs 1,95 2 95% 0 
3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs 2,31 2 57% 5 

4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem 2,35 2 29% 1 
5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus 2,55 2 48% 1 

6 
Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt 
pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaņas 2,26 2 48% 2 

7 

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot 
informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai, 
apstrādei un noformēšanai utt 2,10 2 62% 0 

8 
Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju 
(izvērtēt, analizēt to) 2,22 2 48% 3 

9 
Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt 
informāciju, diskutēt un pamatot viedokli 2,43 3 62% 0 

10 

Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt 
nozares speciālo terminoloģiju vismaz vienā 
svešvalodā 2,90 3 43% 0 

11 Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām 2,55 2 52% 1 
12 Nodarbību plānojums pa semestriem 1,93 1 33% 7 
13 Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) 2,21 5 33% 7 
14 Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem 2,24 2 57% 0 
15 Fakultātes personāla attieksme pret studentiem 2,20 2 57% 1 

16 
Informācijas iegūšana par studiju procesu 
fakultātē 2,50 2 52% 3 

17 
Fakultātes personāla darbība studiju procesa 
uzlabošanā 2,71 2 43% 0 

18 
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, 
mācību līdzekļi utt.) 2,48 3 43% 0 

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus 2,76 2 38% 0 

20 
Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU 
bibliotēkās 2,78 3 38% 3 

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam? 1,70 1 48% 1 

22 
Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka 
izvēlējāties šo studiju programmu LU 2,24 2 67% 0 

* moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.   
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo 
viedokli     
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši   
      
 Aptaujāti 21 respondenti  2005. gada rudenī  

 
 
Komentāri par pasniedzējiem: 

J. Krasts, Ekonomikas informātika 

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums    
 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,10     
 Pasniedzēja sagatavotība 1,43     
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 Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,43     
 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,20     
     
 Kursa grūtības pakāpe piemērots   

 
A. Joppe, Kvalitātes vadība. 

    
Iepazīšanās ar kursa saturu 1,97     
Pasniedzēja sagatavotība 1,82     
Pasniedzēja pasniegšanas stils 2,03     
Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,65     
    
Kursa grūtības pakāpe piemērots   

 
Vilnis Ādamsons, Cenu teorija un prakse 

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums    
 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,33     
 Pasniedzēja sagatavotība 1,65     
 Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,67     
 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,35     
     
 Kursa grūtības pakāpe piemērots   

 
I. Vanags, Eiropas ekonomiskā integrācija 

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums     
 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,10      
 Pasniedzēja sagatavotība 1,46      
 Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,61      
 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,48      
      
 Kursa grūtības pakāpe piemērots    
      

 
Beķere. Korespondence angļu valodā 

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums    
Iepazīšanās ar kursa saturu 1,34     
Pasniedzēja sagatavotība 1,72     
Pasniedzēja pasniegšanas stils 2,09     
Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,82     
    
Kursa grūtības pakāpe piemērots   
    

 
L.Leitāne. Audits un revīzija. 

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums    
 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,44     
 Pasniedzēja sagatavotība 1,87     
 Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,78     
 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,95     
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 Kursa grūtības pakāpe grūts     
 
 
S. Saksonova, Finanšu grāmatvedība 

    
Iepazīšanās ar kursa saturu 2,34     
Pasniedzēja sagatavotība 2,58     
Pasniedzēja pasniegšanas stils 2,64     
Pasniedzēja attieksme pret studentiem 2,33     
    
Kursa grūtības pakāpe piemērots   

 
Bērziņš (statistika II, datori).  

    
Iepazīšanās ar kursa saturu 2,53     
Pasniedzēja sagatavotība 2,31     
Pasniedzēja pasniegšanas stils 2,36     
Pasniedzēja attieksme pret studentiem 2,32     
    
Kursa grūtības pakāpe grūts     

 
V. Šnepste, Vērtspapīru tirgus 

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums   
 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,08   
 Pasniedzēja sagatavotība 1,68   
 Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,58   
 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,22   
    
 Kursa grūtības pakāpe piemērots 
  
M. Volodina, Mikroekonomika 

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums    
 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,22     
 Pasniedzēja sagatavotība 1,62     
 Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,82     
 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,50     
     
 Kursa grūtības pakāpe grūts     
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2.pielikums 
 

Profesionālās studiju programmas Finansu menedžments ( kods – 42343 02) 
studējošo un mācībspēku raksturojums par 2005.- 2006.m.g. 

 
Studējošo skaits: 

Dati uz 
atskaites 
gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

Eksma-
trikulēto 

skaits 
(Atbi-
rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 96 96 108 50 126 70 - 502 502 76 66 
2006. 79 79 94 96 42 112 - 473 473 67 41 

 

Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats, grāds 2005. 2006. 

Profesori 6 6 

Asociētie profesori 2 2 

Docenti 5 5 

Lektori: 20 17 

t.sk:       ar doktora grādu  - - 

ar maģistra grādu  20 17 

citi* - - 

Asistenti: - 3 

t.sk:       ar doktora grādu  - - 

ar maģistra grādu  - 3 

citi* - - 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 33 33 
* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 
oktobri) 

Amats  2005. 2006. 

Viesprofesori - - 

Viesdocenti - - 

Vieslektori: - - 

Studiju kursu docētāji (stundu 
pasniedzēji) 

3 2 
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t.sk:       ar doktora grādu  - - 

ar maģistra grādu  2 1 

citi* 1 1 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ - - 
* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 
 

 
Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005. 2006. 

Studē doktorantūrā 4 3 

Ieguvuši doktora grādu - - 

Apguvuši profesionālās pilnveides 
programmu 

2 - 

Akadēmiskajā atvaļinājumā - - 

 
 

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005. 2006. 

Dalība pētnieciskos, akadēmiskos 
un citos projektos (projektu skaits) 

7 6 

Dalība zinātniskās konferencēs 
(konferenču skaits)  

2 10 

Pārskata gada laikā tapušo 
publikāciju skaits 

10 16 

Studējošo iesaiste pētnieciskos un 
akadēmiskos projektos (studējošo 
skaits) 

48 48 
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Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. u.t.t. u.t.t. 
Mācībspēku apmaiņa     

No Latvijas uz 
ārvalsti 

- - - - 
- - - - 
- - - - 

No ārvalsts uz 
Latviju 

- - - - 
- - - - 
- - - - 

Studējošo apmaiņa     

No Latvijas uz 
ārvalsti 

Vācija 2 - - 
- - - - 
- - - - 

No ārvalsts uz 
Latviju 

- - - - 
- - - - 
- - - - 
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3. pielikums 
 

Akadēmiskā personālā pētnieciskais darbs 
Dalība pētnieciskajos projektos 

 
 

1. V. Ādamsons. ES Struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi” 
Pētījums „Darba spēka profesionālā mobilitāte”, vadošais pētnieks. 
Finansējums 123,0 tūkst. LVL. 2006/2007.gg. Projekta Nr. 
VPDI/ESF/NVA/04/NP3.1.5.1./0001/0003, reģ. Nr. LM17.6-04/8-2006. 

2. V. Ādamsons. ES Struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus 
pētījumi”. Pētījums „Nereģistrētās nodarbinātības novērtējums” vadošais 
pētnieks. Finansējums 64,0 tūkst. LVL. 2005-2007.gg. Projekta Nr. 
VPDI/ESF/NVA/04/NP3.1.5.1./0001/0003,  reģ. Nr. LM17.6-04/23A-2006. 

3. L. Kavale. ES struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” 
Nr. VPDI/ESF/NVA/04/NP3.1.5.1./0001/0003, Līg. Nr. LM17.6-04/23A-2005 
pētījuma Nr. 13 „Nereģistrētās nodarbinātības novērtējums”. Pētniece. 
Finansējuma apjoms 64.0 tūkst. Ls. 2005.g.-2007.g. 

4. L. Kavale. ES struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” 
Nr. VPDI/ESF/NVA/04/NP3.1.5.1./0001/0003, Līg. Nr. LM17.6-04/8-2006 
pētījuma „Darbaspēka profesionālā mobilitāte”. Pētniece. Finansējuma apjoms 
123.0 tūkst. Ls. 2006.g.-2007.g. 

5. L. Kavale. Starptautisks projekts „Funding System and their Effects on Higher 
Education System. (Austria, Belgium, Brazil, Czech Republic, Denmark, 
Germany, Ireland, Italy, Latvia, Norway, Portugal, Slovak Republic).  Projekta 
pētniece: augstākās izglītības finansēšanas normatīvās bāzes izvērtējums un 
priekšlikumu izstrāde. Projekta finansējums LU 10.0 tūkst. Ls. 2005.g.-
2006.g. 

6. L. Kavale. Japānas valdības finansēts, LR Finanšu ministrijas un Labklājības 
ministrijas administrēts un pasūtīts pētījums „Priekšlikumi valsts un 
pašvaldību finansēto sociālo pakalpojumu groza izstrādei” – projekta 
izpildītāja. 2004.g.-2005.g. 

 
Dalība akadēmiskajos projektos 

 
 

1. V. Ādamsons. 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. Finansējums 8.5 tūkst. LVL. Līgums Nr. 
2005/0201/VPDI/ESF/PIAA/05APK/3.2.6.3./0110/0063. 2005/2006. gg. 
Dalībnieki: V. Baleviča – projekta asistente un prakses vadītāja, T. Stankēviča 
– projekta sekretāre, S. Saksonova – prakses vadītāja, V. Šņepste – prakses 
vadītāja, I. Solovjova  - prakses vadītāja. 

2. V. Ādamsons. 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 komercuzņēmumos”, 
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prakses vadītājs. Finansējums 8.5 tūkst. LVL. Līgums Nr. 
2005/0201/VPDI/ESF/PIAA/05APK/3.2.6.3./0114/0063. 2005/2006. gg. 

3. V. Ādamsons. Eiropas Sociālais fonds. IZM un PIAA. 3. prioritāte 
„Cilvēktiesību attīstība un nodarbinātības veicināšana”. Projekts 
„Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomiski svarīgās nozarēs”, pētnieks. 
Finansējums 69,0 tūkst. LVL. Līgums Nr. 
2006/0030/VPDI/ESF/PIAA/05APK/3.2.6.3./0106/0063. 2006/2007. gg. 

4. V. Baleviča. Projekts „Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju 
programmas Finanšu menedžments studentu mācību prakses realizēšana 
komercuzņēmumos”, prakses vadītājs. Līgums Nr. 
2005/0201/VPDI/ESF/PIAA/05APK/3.2.6.3./0114/0063.  2005/2006. gg. 

5. V. Baleviča. 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 asistente un prakses vadītāja. Līgums Nr. 
2005/0201/VPDI/ESF/PIAA/05APK/3.2.6.3./0110/0063. 2005/2006. gg. 

6. V. Baleviča. Eiropas Sociālais fonds. IZM un PIAA. 3. prioritātes: 
Cilvēktiesību attīstība un nodarbinātības veicināšana. Projekts „Tālākizglītības 
iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs” – moduļa izstrādātājs –
lektors. Līguma Nr. 2006/0030/VPDI/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./016/0063. 
2006-2007. gg. 

7. L. Kavale. Eiropas Sociālais fonds. IZM un PIAA. 3. prioritātes: 
Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana, 3.2. pasākums: 
Izglītības un tālākizglītības attīstība, 3.2.4. aktivitātes: Tālākizglitības 
sadarbības tīklu attīstīšana un kapacitātes stiprināšana, tālākizglītības kursu un 
moduļu izstrāde un ieviešana un mūžizglītības politikas attīstīšana, 3.2.4.2. 
apakšaktivitāte: „Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās 
nozarēs”, pētniece. Projekta finansējums 69,0 tūkst. Ls. 2006-2007. gg. 

8. M. Kudinska. PIAA projekts „Tālākizglītības programmu par aktuālām 
finanšu problēmām izstrāde un aprobācija strādājošiem ekonomikai svarīgajās 
nozarēs”, semināru/moduļu izstrādātājs, lektors. Projekta līguma Nr. 
2006/0030/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0106/0063. LU projekta 
reģistrācijas Nr. ESS2006/28. 2006/2007. gg. 

9. S. Saksonova. Projekts „Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju 
programmas Finanšu menedžments studentu mācību prakses realizēšana 
komercuzņēmumos”, izstrādātājs un vadītājs. 2005/2006. gg. 

10. S. Saksonova. Projekts „Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju 
programmas Finanšu menedžments studentu mācību prakses realizēšana 
Valsts Ieņēmumu dienesta sistēmā”, dalībnieks. 2005/2006. gg. 

11. S. Saksonova. „Tālākizglītības programmu par aktuālām finanšu problēmām 
izstrāde un aprobācija strādājošiem ekonomikai svarīgajās nozarēs”, 
izstrādātājs un dalībnieks. 2006-2007. gg. 

12. I. Solovjova. Latvijas Universitātes augstākās profesionālas studiju 
programmas Finansu menedžments studentu mācību prakses realizēšana 
komercuzņēmumos, prakses vadītāja. 
Nr.2005/0220/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0014/0063. 2005.2006. gg. 

13. I. Solovjova. Tālākizglītības programmu par aktuālām finanšu problēmām 
izstrāde un aprobācija strādājošiem ekonomikai svarīgajās nozarēs, 
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semināru/moduļu izstrādātājs, lektors. Nr. 
2006/0030/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0106/0063. 2006/2007. gg. 

14. K. Subatnieks. Piedalīšanās doktorantūras studentu projektā „Latvijas 
doktoranti Norveģijā”. (LDN). 2005.-2006. g. 

15. K. Subatnieks. Piedalīšanās LU Akadēmiskās attīstības projektā promocijas 
darba izstrādāšanas pabeigšanai. 2006. g. 

 
 

Zinātniskās konferences. 2005. gads. 
 
 

1. M. Kudinska. Анализ эволюции достаточности банковского капиталаю 
Сборник тезисов к международной научно-практической конференциии 
«Частный бизнес в странах Балтии – первый год в ЕС», ISBN-9984-30-
086-2, Рига, 26-27 мая 2005. 

2. I. Solovjova. Эффективный банковский надзор как фактор устойчивости 
коммерческих банков. IY Международная научная конференция из цикла 
«Региональное развитие» - «Регионы центрально-восточной Европы в 
условиях глобализации и международной интеграции» - Цехоцинек 
(Польша), 18-20 сентября 2005 года (ISBN 83-60150-09-05). 

3. S. Saksonova, Risks of Registred Pledges and the Problems of their 
Prevention, IY Международная научная конференция из цикла 
«Региональное развитие» -       «Регионы центрально-восточной Европы в 
условиях глобализации и международной интеграции» - Цехоцинек 
(Польша), 18-20 сентября 2005 года, (University of Nikalai Kopernik, 
Torun, poland), sekcijas vadītāja. 

 
Zinātniskās konferences. 2006. gads. 

 
 

1. L. Kavale. Starptautiskā zinātniska konference „Accounting, Audit, and 
Takses: Development and Trends of Theory and Practice” 2006. g. 10. 
februārī, Rīga, Referāts „Tax Harmonization in the EU: Problems and 
Solutions”. 

2. L. Kavale. Starptautiska zinātniska konference „Opportunities and Problems 
of Economic Development”. 2006. g. 24. martā, Rēzekne. Referāts „Budžeta 
politika globalizācijas apstākļos un tās ietekme uz tautsaimniecības attīstību”. 
Raksts publicēts konferences zinātnisko rakstu krājumā „Opportunities and 
Problems of Economic Development”, 80-87. lpp. Rēzekne, 2006. ISBN 
9984-779-26-2. 

3. S. Saksonova. International conference „Accounting, audit and takses: 
development and trends of theory and practice”, Unieversity of Latvia, Riga, 
10th February 2006. Referāts „Uzņēmumu kapitāla struktūras problēmas”. 

4. I.Solovjova. Komercbanku sistēmas stabilitātes teorētiskie aspekti. 
Starptautiskās zinātniskās konferences “Tautsaimniecības attīstības iespējas un 
problēmas” materiāli, Rēzekne, 2006.gada 24.marta. (ISBN 9984-779-26-2). 

5. K. Subatnieks. Free Cash Flow and Analysis of Corporate Cash Flow 
Indicators in Latvia – starptautiska konference Kembridžas Universitātē 
Lielbritānijā. 2006. g. 6.-8. jūlijs. 
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6. K. Subatnieks. Potential Improvement of Cash Flow Statement. 2006. 
Opportunities and Problems of Economic Development, International 
Conference March 24, 2006. Rēzekne, Latvija. 200.-209. lpp. 

7. I. Vanags. Latvijas integrācijas Eiropas Monetārajā 
savienībā.//Tautsaimniecības iespējas un problēmas. Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli 2006. gada 24. marts. – Rēzekne, 2006. 226-232 lpp. 
ISBN 9984-779-26-2. 

8. I. Vanags. Проблемы введения евро в Латвии.//Ломоносов-2006: 
Международная конференция Московского Государственного 
Университета имени М. В. Ломоносова 12-15 апреля 2006. Сборник 
тезисов./ Главный редактор Н.В. Сидоренко и др. – Москва: КДУб 2006б 
стр. 61-63. ISBN 5-98227-194-2. 

9. I. Vanags. Проблемы интеграции Латвии в Европейский валютно-
экономический союз. Научно-Техническое развитие: экономика, 
технологии, управление. Материалы Международной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых, 20-22 апреля 2006 г./Редакт.: 
А. И. Зиневич, К. Ю. Яворська. – Киев: Издательство Национального 
технического университета Украиныб 2006б стрю 254-255юУДК 658 
(063). 

10. E. Zelgalve. International conference „Opportunities and problems of 
Economic Development”. March 24, 2006, Rēzekne: Report „EVA and BSC 
as Tools of Commercial Bank”.  

11. E. Zelgalve. Международная научная конференция «Финансы, кредит и 
международные экономические отношения в XXI веке», 6-7 апреля 2006 
года, Санкт-Петербургский Государственный Университет экономики и 
финансов. Доклад «Структурные особенности капитала предприятий 
Латвии». 

12. E. Zelgalvis. International conference „Opportunities and problems of 
Economic Development”. March 24, 2006, Rēzekne: Procentu riska 
pārvaldība komercbankās. 

 
Publikācijas,  2005. gads. 

 
 

1. M. Kudinska. 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. 

2. M. Kudinska. Problem of Ownership Capital Adequacy in Bank Financial 
Management and its Solutions// Management of Organizations: Systematic 
Research, Nr. 35.. ISSN1392-1142. Kaunas, 2005, 97.-110.p. 

3. M. Kudinska. Komercbanku riski un to atbilstība pašu kapitālam. 
Monogrāfija. ISBN 9984-665-21-6, Rīga: Datorzinību centrs, 2005, 296. lpp. 

4. S. Saksonova. Komercķīlu attīstības analīze Latvijā, LU Zinātniskie raksti, 
krājums Ekonomika, IV/Economics, IV, 689. sējums, ISBN 9984-783-12-X. 

5. S. Saksonova. Komercķīlu riski un to novēršanas problēmas, LU Zinātniskie 
raksti, krājums Vadības zinātne/Management, 690. sējums, ISBN 9984-783-
13-8, 271.-280. lpp., 2005. g. 

6. S. Saksonova. The ‘Quantitative and Qualitative analysis of Registered Pledge 
System in Latvia, Ventspils augstskola, Ventspils, 2005. 
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7. K. Subatnieks Concept of Cash Flow and Assessment of Cashs Flow Rations 
of Latvian Companies. 2005. Organizaciju vayba: sisteminiai tyrimai, 36. 
Kaunas, Vytauto Didžiojo Universitetas. Lietuva. 163-176. lpp. 

8. E. Zelgalve. Applying Synergy of EVA  and BSC to Develop Perfomance 
Measurement System in Commercial Bank (12 pages). Proceedings of the 
International Scientific conference „Knowledge – based Economy: 
Management of Creation and Development”, 22-23 September 2005, Kaunas, 
Lithuania. 

9. E. Zelgalve. Maksātspējas jēdziens finanšu teorijā. LU raksti, 2005, 689 sēj.: 
Ekonomika IV, 364.-371. lpp.  

10. E. Zelgalvis. Bank of Latvia’s Integration into the System of European Central 
Bank. Monogrāfija: Integration of Finacial sectors of  Baltic States into the 
European Union, Tartu, 2005, p. 27-54. 

 
 
 
 

Mācību grāmatas, mācību līdzekļi, publikācijas, 2006. gads. 
 

1. S. Saksonova. Banku darbība (mācību grāmata). Rīga, Latvijas Komercbanku 
asociācija, 2006.g. ISBN 9984-9794-1-5, 200 lpp. 

2. S. Saksonova. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes(mācību 
līdzeklis). Rīga, Merkūrijs Lat, 2006. g. ISBN 9984-640-38-8, 225 lpp. 

3. S. Saksonova. Risks of Registred Pledges and the Problems of their 
Prevention, Zinātniskie raksti, krājums Poityka rozwoju Europy srodkowo- 
wschodniej (aspekty makroekonomichne i regionalne), ISBN 83-60150-09-5, 
67.-79. lpp., Polija, Vloclvek, 2006.g. 

4. K. Subatnieks. Naudas plūsmas huntās radītāju analīze Latvijas uzņēmumos. 
Latvijas Universitātes raksti. 696. sējums: Ekonomika un vadības zinātne. 
Rīga, Latvijas Universitāte, 240.-249. lpp., 2006. g. 
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Profesionālo  studiju programma Finansu menedžments akreditēta   
2004. gada 6.oktobrī (lēmums Nr.778) 

Pašnovērtējuma ziņojums izstrādāts saskaņā ar 09.10.2006. LU norādījumu Nr. 
2/10. 

 
 

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 
Izmaiņas programmas struktūrā: nebija  

 
Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 
secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 
 

Ar mērķi pilnveidot studiju procesu izstrādāts un ieviests e-kursi 
„Vadības grāmatvedība” 2 kredītpunkti. 
Studiju kursos tiek izmantotas dažādas pasniegšanas metodes: lekcijas, 

semināri, praktiskie darbi, t.sk. datorklasēs, grupas darbs, individuālais darbs, 
referātu izstrāde un aizstāvēšana. Studenti izpilda mājas darbus, kontroldarbus, 
testus. Programmas īstenošanas gaitā uzmanība tiek vērsta praktisko nodarbību  
pilnveidošanai formu un satura ziņā. 

Informāciju tehnoloģiju izmantošana studiju procesā neaprobežojas tikai 
ar datoru lietošanu nodarbību laikā. Vairākos studiju kursos („Korporatīvas 
finanses”, „Komercbanku operācijas”, „Globālās finanses”, „Vadības 
grāmatvedība”, „Matemātika ekonomistiem”, „Statistika”) docētāji lekciju 
konspektus, praktisko darbu uzdevumus un citus studiju materiālus ar 
elektroniskā pasta palīdzību dara zināmus studējošiem vismaz nedēļu pirms 
attiecīgās nodarbības.  

Ir izstrādāti arī e-kursi, ko izmanto studenti („Finanšu grāmatvedība”, 
„Vadības grāmatvedība”, ”Korporatīvas finanses”). Šāda prakse paaugstina 
auditoriju nodarbību efektivitāti, veicina studējošo patstāvīgo darbu. 

 
 
Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbs pozitīvi ietekme studiju darbu 

programmā. Pētniecisko  projektu un promocijas darbu izstrādes gaitā gūtās 
atziņas aktīvi tiek izmantotas studiju kursu programmās, kā arī diplomdarbu 
vadīšanā.  

Līdzīgi tiek izmantota pieredze, kas gūta piedaloties  starptautiskajās 
zinātniskajās konferencēs, ārvalstu zinātniskajos komandējumos, stažēšanās 
laikā  ārvalstu augstskolās. 

Studenti pastāvīgi tiek iesaistīti pētnieciskajā darbā, izstrādājot kursa 
un diplomdarbus.  

Studenti ir iesaistīti ESF projektos „Latvijas Universitātes  augstākās 
profesionālas studiju programmas Finanšu menedžments un Finanšu sektora 
vadība studentu mācību prakses realizēšana komercuzņēmumos” un  „Latvijas 
Universitātes  augstākās profesionālas studiju programmas Finansu 
menedžments studentu mācību prakses realizēšana Valsts ieņēmumu dienestā” 
2006.g. -2007 mācību gadā projekta ietvaros praksi izgāja 48 studenti.  

 
Studiju programmas praktiskā realizācija 
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Lai nodrošinātu studiju programmas kvalitatīvu funkcionēšanu, regulāri 

notiek tās darbības analīze. Galvenie pasākumi ir šādi: 
• pēc katra lekciju kursa noklausīšanās studentiem tiek izplatītas anketas, 

lai noskaidrotu studentu viedokli par docēto kursu;  
• kursu docēšanas pilnveidošanas nolūkā programmas ietvaros tiek 

organizēti metodiskie semināri; 
• Ir izstrādāti arī e-kursi, ko izmanto studenti („Finanšu grāmatvedība”, 

„Vadības grāmatvedība”). Šāda prakse paaugstina auditoriju nodarbību 
efektivitāti, veicina studējošo patstāvīgo darbu. 

 
 

2. Studiju programmā studējošie 
 
Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā un aptaujas par studiju 
programmu rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā ņemtie rezultāti, 
priekšlikumi turpmākajam darbam): 
 

Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

- Notiek programmas direktora regulārās pārrunas ar visu kursu un grupu 
studentiem par studiju procesa plānošanu (par studiju kursu secību, 
nodarbībām, par prakses organizāciju un eksāmeniem); 

- Katru gadu notiek aptaujas, kurās studenti izvērtē programmu kopumā. 
Pasniedzēji kopā ar grupu pārstāvjiem vai ar studentiem, kuriem labākas 
sekmes, analizē aptaujas rezultātus un vajadzības gadījumā izdara izmaiņas 
studiju kursā vai nodarbību organizācijā;  

- Pirms valsts eksāmena, konsultācijās programmas direktors analizē studiju 
procesa realizāciju, pasniedzēji kopā ar studentiem izsaka priekšlikumus 
studiju procesa pilnveidošanai; 

- Studiju procesa pilnveidošana notiek veicot studentu un absolventu aptaujas. 
- Studentu aptaujas veic dažādos līmeņos: paši mācībspēki par saviem studiju 

kursiem, studiju programmas direktors par visiem studiju kursiem, studentu 
pašpārvalde. Aptaujas aptver visu kursu studentus. Pašnovērtējuma periodā 
notika plaša pasniedzēju un absolventu aptauja. Aptaujas rezultātu analīze 
ļāva izdarīt vairākus secinājumus un deva ierosmi studiju programmas 
pilnveidošanai un programmas izpildes organizācijas uzlabošanai 
(pasniedzēju un absolventu aptaujas rezultātus). 

 
Studentu aptaujas par studiju programmu rezultātiem 

 
Programmas novērtējums iegūts, analizējot veikto absolventu aptauju, kas tika 

veikta 2007.g. jūnijā. Kārtēja aptauja par programmu tiek plānota 2008. pavasarī  
Analizējot studentu atbildes uz aptaujas jautājumiem, tika apkopoti šādi 

rezultāti (aptaujas izvērstus rezultātus sk.3. pielikumā). 
 
Aptaujas par studiju kursiem rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā 
ņemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam): 
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Par 2006./2007.ak.gada rudens semestrī Finanšu menedžments profesionālās 
studiju programmas studenti bija aptaujāti par šādiem studiju kursiem: 

 
Docētāja vārds, uzvārds Studiju kursa nosaukums 

 
Lektore Vineta Šņepste Vērtspapīru tirgus 
Prof. Inta Ciemiņa Statistika ekonomistiem 
Lektore Rita Freimane Finanšu ekonometrija 

 
Apstrādātas anketas liecina par augstu un pozitīvu novērtējumu no studentu 

puses augstākminētus docētājus (pārsvara vērtēšanas rezultāti ir no 1 (ļoti labi) līdz 2 
(labi)) 

Aptaujas rezultātus sk. 2. pielikumā. 
 
3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un 
administratīvais personāls  
 
Izmaiņas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 
personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai 
personāla attīstībai: 
  

  Programmā Finansu menedžments iesaistīto docētāju skaits –   32 
cilvēki.  

Personāla kvalifikācija ir atbilstoša un pilnīgi nodrošina programmas mērķu 
un uzdevumi īstenošanu. 

Programmā ir iesaistītie speciālisti - praktiķi – V.Pilsuma (Latvijas Bankas 
padomes locekle), A.Pūpola (Valsts kancelejas finanšu departamenta vadītāja, 
O.Alainis (HVB Latvia nekustamo īpašumu finansēšanas projektu vadītājs), 
T.Kulapina A/S Parex bankas Maksājumu karšu daļas projekta vadītāja un 
daudzie citi, kas vada diplomdarbus un strādā  valsts pārbaudījuma komisijā. 

Reģistrētu pētniecības projektu un Profesionālās izglītības attīstības 
aģentūras (PIAA) projektu izpildē ir iesaistījušies 9 mācībspēki, jeb 28% no 
studiju programmā iesaistītā personāla. 

Īpaši svarīgi studiju programmas studentiem ir PIAA projekti „Latvijas 
Universitātes  augstākās profesionālas studiju programmu Finanšu 
menedžments un Finanšu sektora vadība studentu mācību prakses realizēšana 
komercuzņēmumos” (vadītāja doc. S.Saksonova) un  „Latvijas Universitātes  
augstākās profesionālas studiju programmas Finansu menedžments studentu 
mācību prakses realizēšana Valsts ieņēmumu dienestā” (vadītājs as. prof. 
V.Ādamsons), kas nodrošināja iespēju 48 studentiem iziet praksi gan 
komercuzņēmumos, gan Valsts ieņēmumu dienesta projektu ietvaros 
organizētās prakses vietās. Projektu īstenošanas laiks ir  no 01.02.2007.g. līdz 
31.05.2008.  Tas jau ir otrā šo projektu kārta, darbs projektos bija iesākts 
2005.g.  
 

Mācībspēku kvalifikācijas celšana notiek, strādājot metodiskajās grupās un 
stažējoties citās augstskolās un profesionālajās institūcijās, piedaloties ESF 
projektos. 

Tā, ESF projekts „LU profesionālo studiju programmu mācībspēku 
kompetenču paaugstināšana banku un uzņēmējdarbības sektorā”  ļauj 
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vienlaikus paaugstināt profesionālo kompetenci tiem studiju programmā 
iesaistītiem docētājiem, kuru vadāmie kursi ir saistīti ar banku un 
uzņēmējdarbības sektora darbību (doc. S. Saksonova, asistents K. Subatnieks, 
asistente I. Solovjova, doc. R. Rupeika-Apoga, as. prof. V. Ādamsons, 
asistente A. Joppe, doc. Baleviča, prof. I. Vaidere, doc. M.Kudinska). 
Piedalīšanas projektā ļauj pielietot iegūtās zināšanas studentu sagatavošanā, 
projekta īstenošana sniedz reālo ieguldījumu programmas modernizācijā.  
Projektā ir iesaistīti tādi sadarbības partneri, kā Latvijas Banka, Latvijas 
komercbanku asociācija, Latvijas zvērināto revidentu asociācija.  

Praktiski visi programmā iesaistīti docētāji strādā Latvijas Universitātē 
pamatdarbā, bet valsts pārbaudījuma komisijas darba un diplomdarbu vadīšanā 
ir iesaistīti speciālisti – praktiķi. 

Īpašas personāla atlases un apmācības metodes netiek lietotas, jo ir jau 
izveidota docētāju grupa, kas pastāvīgi strādā ar studentiem.  

Vēlams diplomdarbu vadīšanā iesaistīt vairāk profesionālajās 
institūcijās  strādājošos speciālistus. Tautsaimniecības speciālistu 
pieaicināšana studiju pasniedzēju darbam ir problemātiska, jo viņi ir noslogoti 
pamatdarbā. 

 
 
Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība 
konferencēs, konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, 
līdzdalība pētniecības projektos, studentu iesaiste pētniecībā u.c), tās 
ietekme uz studiju programmu: 
 
 (sk.4. pielikumā.) 
 
4. Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 
nodrošinājums 
 
Izmaiņas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 
nodrošinājumā: 

 
Būtisko izmaiņu materiāltehniskajā nodrošinājumā, salīdzinājuma ar 
iepriekšēju gadu, nav. Infrastruktūras nodrošinājums uz vienu studentu ir 
pietiekams. 
Materiāli tehniskais nodrošinājums  ir organizēts tā, ka studenti var izmantot  
Finanšu institūta saņemtas publikācijas un statistiskos  materiālus, Moodle 
vidē sagatavotos e- kursus (piemēram, finanšu grāmatvedība, korporatīvas 
finanses, statistika) kursa darbu, diplomdarbu, kā arī referātu izstrādāšanai. 
Būtu vēlams vairāk līdzekļu izdalīt Moodle vidē kursu izstrādāšanai. Kursu 
elektroniskās versijas ļauj atrisināt tādās problēmas kā studentu nodrošināšana 
ar izdales materiāliem, kā arī pilnīgāk kontrolēt studentu zināšanas. 
Auditoriju skaits, lielums un stāvoklis atbilst programmas mērķiem un 
uzdevumiem. 

Mācību resursi studentiem ir pieejami (datoru laboratorijas, bibliotēka, 
kopētavas). 
Bibliotēka regulāri pietiekamā daudzumā saņem Finansu menedžmentu jomā 
jaunāko mācību un zinātnisko literatūru, periodiskos izdevumus. 
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Jaunākās mācību literatūras pasūtīšanu bibliotēka veic pēc studiju programmas 
direktora un docētāju ieteikuma.  

 
5. Ārējie sakari 
 
Jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 
atskaites periodā: 

 
Sadarbība ar darba devējiem un profesionālajam organizācijām notiek  
atsevišķu mācībspēku līmenī, vācot materiālus lekcijām un praktiskajam 
nodarbībām. Laba sadarbība programmas mācībspēkiem  izveidojusies ar 
Latvijas Banku, Latvijas komercbankām, Latvijas Komercbanku asociāciju 
(doc. S.Saksonova, doc. M.Kudinska, prof. E.Zelgalve),  ar VID u n  citām 
valsts finanšu institūcijām (as.prof. V.Ādamsons, lekt. A.Joppe) . Sadarbība ar 
darba devējiem notiek arī organizējot studentu prakses (doc. V.Baleviča, doc. 
S.Saksonova, asist. I.Solovjova, lekt. V.Šnepste).  

ESF projekta „Latvijas Universitātes  augstākās profesionālas studiju 
programmas Finanšu menedžments un Finanšu sektora vadība studentu 
mācību prakses realizēšana komercuzņēmumos”  ietvaros studiju programmas 
studenti ir iesaistīti praksē uzņēmumos un Valsts ieņēmumu dienestā. Šis 
projekts sekmīgi tiek realizēts jau otro gadu. Īstenojot projektu, ir papildināts 
prakses programmu saturs.  

Darbs ar tautsaimniecības speciālistiem un potenciāliem darba 
devējiem bija organizēts arī ESF projekta „Tālākizglītības programmu par 
aktuālām finanšu problēmām izstrāde un aprobācija strādājošiem ekonomikai 
svarīgajās nozarēs” ietvaros, kad 2006-2007.gg. studiju programmas 
pasniedzēji (S. Saksonova, V.Ādamsons, I. Solovjova, M. Kudinska, V. 
Baleviča, A. Joppe) izstrādāja un aprobēja kursus par aktuālo finanšu un 
uzņēmējdarbības tematiku.  

Projekta ietvaros bija nodibināti kontakti ar Latvijas Darba devēju 
konfederāciju, Latvijas Rūpniecības un tirdzniecības kameru, Latvijas mazo 
un vidējo uzņēmumu konfederāciju, kas  tiek uzturēti arī tagad.  

Darba dēvēju pārstāvji tiek pieaicināti kā diplomdarbu vadītāji un 
recenzenti, gala pārbaudījumu komisijas locekļi. 
 
Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās 

robežām: 
 
Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām: 

• Banku augstskola, RSEBA, Rēzeknes augstskola, Ventspils 
augstskola (Latvija) 

• Tartu Universitāte, Kauņas Vitauta Dižā Universitāte. 
Programmas direktore un citi programmas mācībspēki satiekas ar minēto 
augstskolu pārstāvjiem, apmainās ar pieredzi, piedalās konferencēs. 
Programmas studenti apmeklē  Latvija Universitātes vieslektoru lekcijas. 
2006.g.-2007.g.m.g. ārzemēs studēja 2 studenti (Beļģijā un Nīderlandē) 

 
Ar mērķi  pilnveidot prakses programmas saturu un organizāciju 2007. 

gada jūnijā pasniedzēji V. Ādamsons, A. Joppe, S, Saksonova un I. Solovjova 
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bija pieredzes apmaiņas braucienā Vācijā (Aleksandra Fridriha Universitāte 
Nirnbergā) un Austrijā (Zalcburgas universitātē).  

 
6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu 
izpilde (pašu izvirzīto uzdevumu izpilde) 

 
• Tiek organizēti studiju programmā iesaistīto mācībspēku metodiskie semināri un 

kvalifikācijas celšana; 
• Notiek prakses satura pilnveidošana, darbs ar uzņēmumiem- prakses devēju 

partneriem. 

 
Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 
 

Stiprās puses Vājās puses 

  Studiju programmas Finanšu 
menedžments īstenošanas ilggadēja 
pieredze speciālistu sagatavošanā. 
Programma nodrošina profesionālās 
izglītības iegūšanu augstā kvalitātes 
līmenī. Latvijas Universitātei un 
finansu menedžera profesijai piemīt 
zināms prestižs un aktualitāte, kas 
pozitīvi ietekmē pieprasījumu pēc 
speciālistiem darba tirgū 

 Plašas karjeras iespējas programmas 
absolventiem. 

 Droši un uzticami sadarbības partneri ( 
Uzņēmumi, Latvijas Banka, 
komercbankas, VID, Latvijas 
komercbanku asociācija, Latvijas 
rūpniecības un tirdzniecības kamera, 
Latvijas darba devēju asociācija, citi).  

 Studentu apmācībā piedalās augsti 
kvalificētais akadēmiskais personāls, 
studiju procesā ir iesaistīti nozares 
speciālisti. 

 Studiju programmā ir paredzētas 4 
specializētas prakses (uzņēmumos, 
Valsts ieņēmumu dienestā, 
komercbankās, citās finanšu 
institūcijās), kas ļauj studentiem 
nostiprināt teorētiskās zināšanas. 

 Piedalīšanās ESF projektos ļauj 
docētājiem  iesaistīt studentus praksē 
uzņēmumos un Valsts ieņēmumu 
dienestā; 

 Izstrādāti e-kursi, kas nodrošina 
studentus ar nepieciešamiem izdales 
materiāliem („Finanšu grāmatvedība”, 

 Ir grūtības nodrošināt prakses vietas 
studentiem atbilstoši to dzīves vietām. 

 Demogrāfiskā situācija, kas ilgākā laika 
perspektīvā nosaka kopējā studentu skaita 
iespējamo samazināšanos. 
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„Vadības grāmatvedība”, „Korporatīvas 
finanses”). 

Iespējas Draudi 

 Iespējas informēt studiju programmas 
akadēmisko personālu par jaunām 
prasībām, kas jāapmierina konkurēt-
spējīgiem speciālistiem, tā pielāgojot 
studiju programmas saturu tautsaimnie-
cības vajadzībām; 

 Iespējas izmantot studiju programmas 
akadēmiskā personāla kvalifikāciju 
aktuālo problēmu risināšanai; 

 Aktivizēt studentu apmaiņu ar ārvalstu 
augstskolu studentiem; 

 Studiju programmas īstenošanā vairāk 
iesaistīt finanšu sektorā strādājošos 
praktiķus. 

 Studiju maksas pieaugums (šī 
problēma pastāv visām programmām), 
kas varētu radīt grūtības studējošiem 

 Konkurence ar citu augstskolu 
programmām. 
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Pielikumi 
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1.pielikums. Kvantitatīvie dati.  
 

 
Profesionālās studiju programmas Finansu menedžments ( kods – 42343 02) 

studējošo un mācībspēku raksturojums par 2006.- 2007.m.g. 
 

8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 
atskaites 
gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

Eksma-
trikulēto 

skaits 
(Atbi-
rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006. 90 90 93 104 44 120 - 451 451 67 55 
2007. 119 119 74 83 83 41 - 400 400 109 51 

 

 
8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 
 Aptauja par studiju programmu: 

aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 
studiju gadiem 

Aptauja par studiju 
kursiem: aptaujāto 
studiju kursu skaits 

Absolventu 
aptauja: 
aptaujāto 

absolventu skaits1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
2005./2006. - - - - - - 4 40 
2006./2007. - - - - - - 3 35 

 
 

8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. 
oktobri): 

Amats, grāds 2006. 
 

2007. 

Profesori 6 5 

Asociētie profesori 2 3 

Docenti 5 5 

Lektori: 17 16 

t.sk:       ar doktora grādu  - - 

ar maģistra grādu  17 16 

citi* - - 

Asistenti: 3 3 

t.sk:       ar doktora grādu  - 1 

ar maģistra grādu  3 2 

citi* - - 

                                                 
1 Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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Akadēmiskais personāls KOPĀ 33 32 
* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
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8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 
oktobri) 

Amats  2006. 
 

Viesprofesori -  

Viesdocenti -  

Vieslektori: -  

Studiju kursu docētāji (stundu 
pasniedzēji) 

2 4 

t.sk:       ar doktora grādu  -  

ar maģistra grādu  1 3 

citi* 1 1 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ -  
* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 
8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2006. 2007. 

Studē doktorantūrā 3 2 

Ieguvuši doktora grādu - 1 

Apguvuši profesionālās pilnveides 
programmu 

- 6 

Akadēmiskajā atvaļinājumā - 0 

 
8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2006. 
 

2007. 
Dalība pētnieciskos, akadēmiskos 
un citos projektos (projektu skaits) 

6 12 

Dalība zinātniskās konferencēs 
(konferenču skaits)  

10 9 

Pārskata gada laikā tapušo 
publikāciju skaits 

16 15 

Studējošo iesaiste pētnieciskos un 
akadēmiskos projektos (studējošo 
skaits) 

48 48 
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8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2006./2007. u.t.t. u.t.t. 
Mācībspēku apmaiņa     

No Latvijas uz 
ārvalsti 

- - - - 
- - - - 
- - - - 

No ārvalsts uz 
Latviju 

- - - - 
- - - - 
- - - - 

Studējošo apmaiņa     

No Latvijas uz 
ārvalsti 

Niderlande 1 - - 
Beļģija 1 - - 
- - - - 

No ārvalsts uz 
Latviju 

- - - - 
- - - - 
- - - - 
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2. pielikums 

Rita Freimane   Finanšu ekonometrija  (Fin menedž 2.k.) 
       

 VĒRTĒJUMA SKALA   (1 - ļoti labi, 2 - labi,  3 - apmierinoši,  4 - 
neapmierinoši)   

 
          

    
Vidējais Moda 

* 
Moda 
%** 

Nevar 
pateikt 

***  

1 
Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām 
kursa apguvei un kursa programmu 1,08 1 92% 0  

2 
Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa 
apguve 1,20 1 80% 0  

3 Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 1,00 1 100% 0  
4 Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu 1,68 1 48% 0  
5 Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami 1,13 1 80% 2  
6 Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks 1,20 1 80% 0  
7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu 1,65 1 48% 2  

8 
Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā 
paredzēto vielu 1,35 1 60% 2  

9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 1,12 1 88% 0  
10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks 1,08 1 92% 0  

11 
Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares 
sasniegumus un problēmas 2,05 2 40% 4  

12 
Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes 
veicināja tēmas izpratni 1,52 2 52% 0  

13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu 1,48 1 52% 2  

14 

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās 
uzskates līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) 
(atzīmējiet 5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja 
palīglīdzekļus 1,08 1 92% 0  

15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 1,48 1 56% 2  
16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā 1,64 1 40% 3  
17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei 1,79 2 52% 1  

18 
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa 
apguvei 3,14 3 36% 3 2-4 h 

19 
Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra 
laikā 1,21 1 76% 1  

20 Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga 1,04 1 96% 0  
21 Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 1,08 1 92% 0  
22 Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās 1,20 1 84% 0  
23 Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju 1,17 1 80% 1  
24 Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja 1,13 1 84% 1  
25 Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi 2,52 3 56% 0  
26 Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis? 1,28 1 76% 0  
*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam    
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    
       
 Aptaujāti 25 respondenti   2006. gada beigas  
       

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums      
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 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,14       
 Pasniedzēja sagatavotība 1,33       
 Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,30       
 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,12       
       
 Kursa grūtības pakāpe piemērots     
       

 
 
       

 

Vineta Šņepste  Vērtspapīru tirgus (FinMenedž 4.k.) 
       

 VĒRTĒJUMA SKALA   (1 - ļoti labi, 2 - labi,  3 - apmierinoši,  4 - 
neapmierinoši)   

 
          

    
Vidējais Moda 

* 
Moda 
%** 

Nevar 
pateikt 

***  

1 
Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām 
kursa apguvei un kursa programmu 1,31 1 69% 0  

2 
Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa 
apguve 1,44 1 56% 0  

3 Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 1,73 2 56% 1  
4 Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu 1,94 2 50% 0  
5 Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami 1,88 2 38% 0  
6 Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks 1,80 2 38% 1  
7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu 2,25 3 44% 0  

8 
Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā 
paredzēto vielu 2,38 2 44% 0  

9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 1,75 1 44% 0  
10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks 1,94 1 38% 0  

11 
Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares 
sasniegumus un problēmas 2,53 3 38% 1  

12 
Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes 
veicināja tēmas izpratni 2,13 2 44% 0  

13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu 2,00 2 38% 1  

14 

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās 
uzskates līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) 
(atzīmējiet 5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja 
palīglīdzekļus 3,17 5 63% 10  

15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 2,36 2 38% 5  
16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā 2,36 2 38% 5  
17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei 1,73 2 56% 1  

18 
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa 
apguvei 3,38 4 44% 3 

mazāk 
patr 2 
h 

19 
Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra 
laikā 1,50 1 50% 0  

20 Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga 1,38 1 63% 0  
21 Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 1,75 1 44% 0  
22 Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās 2,06 2 56% 0  
23 Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju 1,40 1 56% 1  
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24 Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja 2,00 2 38% 0  
25 Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi 2,94 3 69% 0  
26 Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis? 1,50 1 56% 0  
*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam    
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    
       
 Aptaujāti 16 respondenti   2006. gada beigas  
       

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums      
 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,38       
 Pasniedzēja sagatavotība 1,92       
 Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,95       
 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,72       
       
 Kursa grūtības pakāpe piemērots     
       

 
 
       
       

 

Inta Ciemiņa  Statistika ekonomistiem  (FinMenedž 2.k.) 
       

 VĒRTĒJUMA SKALA   (1 - ļoti labi, 2 - labi,  3 - apmierinoši,  4 - 
neapmierinoši)   

 
          

    
Vidējais Moda 

* 
Moda 
%** 

Nevar 
pateikt 

***  

1 
Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām 
kursa apguvei un kursa programmu 1,30 1 70% 0  

2 
Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa 
apguve 1,10 1 90% 0  

3 Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 1,88 2 40% 2  
4 Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu 2,56 3 40% 1  
5 Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami 2,67 4 30% 1  
6 Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks 2,56 4 30% 1  
7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu 2,78 4 30% 1  

8 
Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā 
paredzēto vielu 1,80 5 50% 5  

9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 2,50 3 40% 2  
10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks 2,33 3 30% 1  

11 
Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares 
sasniegumus un problēmas 2,20 5 50% 5  

12 
Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes 
veicināja tēmas izpratni 2,86 4 30% 3  

13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu 2,71 3 30% 3  

14 

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās 
uzskates līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) 
(atzīmējiet 5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja 
palīglīdzekļus 1,89 1 40% 1  
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15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 2,20 1 40% 0  
16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā 1,67 5 40% 4  
17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei 1,57 1 40% 3  

18 
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa 
apguvei 2,29 3 30% 3 2-4 h 

19 
Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra 
laikā 2,33 5 40% 4  

20 Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga 1,80 2 50% 0  
21 Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 2,33 2 40% 1  
22 Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās 2,80 3 40% 0  
23 Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju 2,14 2 40% 3  
24 Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja 3,29 4 40% 3  
25 Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi 2,20 2 80% 0  
26 Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis? 1,22 1 70% 1  
*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam    
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli      
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši    
       
 Aptaujāti 10 respondenti   2006. gada beigas  
       

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums      
 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,20       
 Pasniedzēja sagatavotība 2,49       
 Pasniedzēja pasniegšanas stils 2,60       
 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 2,47       
       
 Kursa grūtības pakāpe grūts       
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3. pielikums 

2006./2007.ak. gada veiktas profesionālo studiju programmas Finanšu 
menedžments absolventu aptaujas rezultāti (aptaujā piedalījās 35 NLN absolventi):
   
 

1. Informācija par pašreizējo darba vietu un amatu: 
● studijas apvieno ar darbu     91%   
  
● nestrādā        9%   
  
 

2. Kā Jūs vērtējat apgūto programmu kopumā? 
● pozitīvi       94%   
  
● negatīvi        0%   
  
● vidēji        6%   
  
 

3. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās zināšanas? 
● noderīgas       69%   
  
● daļēji noderīgas      31%   
  
● nederīgas        0%   
  
 

4. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtas praktiskās iemaņas? 
● noderīgas       49%   
  
● daļēji noderīgas      43%   
  
● nederīgas        8%   
  
 

5. Vai Jūsu pašreizējais darbs ir saistīts ar finanšu menedžmentu? 
● jā        69%   
  
● nē        31%   
  
 

6. Vai apgūtā studiju programma “Finanšu menedžments” veicināja Jūsu 
karjeras attīstību? 

● jā        72%   
  
● nē        14% 
● cits variants (pagaidām nē)     14%   
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7. Kas studiju procesā bija  
● pozitīvs? 
● studiju grafiks, mācības sestdienās    11%    
● noderīgas, aktuālas zināšanas, interesanti priekšmeti 34%   
  
● docētāju attieksme, profesionalitāte, atsaucība  31%   
  
● prakses, praktiskās zināšanas    15%  
● viss        3%    
● nav komentāru      6%   
  
● negatīvs? 
● maz praktisko piemēru, uzdevumu    17%   
  
● maz lekciju       23% 
● konsultāciju laiki, dažu pasniedzēju neieinteresētība studiju procesā 9% 
● telpas        6% 
●C daļa       3% 
● nav komentāru      42%   
  
 
 

8. Kādus priekšmetus, kas tika apgūti, Jūs uzskatāt par liekiem un 
nederīgiem, norādiet kāpēc? 
● Finanšu grāmatvedība     3% 
● Vides ekonomika      9% 
● Banku grāmatvedība     3% 
● Cenu teorija       3% 
● Globālās finanses      3% 
● Finanšu analīze      3% 
● Matemātika       9% 
● C daļa       5% 
● Tādu nebija       42% 
● nav komentāru      20% 
 

9. Kādus priekšmetus Jūs ieteiktu iekļaut studiju programmā? 
● Vairāk grāmatvedības     3%  
● Psiholoģija       17%    
● Vairāk finanšu analīzes un vadības    29% 
● Mārketings       6% 
● Ievads tiesībās       3%  
● Biznesa angļu valoda     6%   
  
● Vairāk prakses      3% 
● Starptautiskās finanses      6% 
● Vērtspapīru vadība      3%  
● nav komentāru      24%   
  
 

10. Kādas izmaiņas Jūs ieteiktu studiju procesa uzlabošanai? 



 54 

● vairāk prakses      36%   
  
● piesaistīt pasniedzējus-praktiķus    3%  
● vairāk pievērst uzmanību aktualitātēm Latvijā  5% 
● likt konsultācijas arī sestdienās    14% 
● saīsināt studiju ilgumu     9%   
● nav komentāru      33%   
  
 

11. Vai Jūs iesākāt programmu Jūsu kolēģiem, draugiem? 
● jā        74%   
  
● nē        23% 
● nav komentāru      3%   
  
 

12. Jūsu komentāri par programmu? 
● pozitīvi novērtēja (laba, derīga, interesanta programma)  60%   
  
● iebildumi (vairāk prakses, pārāk izstiepta programma) 11%   
  
● nav komentāru      29%  
    

13. Jūsu novēlējumi un priekšlikumi studiju programmas  
direktoram  
● izteica pateicību (veiksmi darbā, paldies par izturību, 
 ieguldīto darbu, daudz jaunu studentu)   51% 
● iebildumi (piesaistīt pasniedzējus-praktiķus)  11% 
● nav komentāru      38%   
  
 
akadēmiskajām personālam (docētājiem)  
● izteica pateicību (veiksmi darbā, paldies par sapratni, labus 
studentus, daudz pacietības, labu atalgojumu)  51% 
● iebildumi (vairāk pievērst uzmanību studentiem, lielāko  
ieinteresētību)       15% 
● nav komentāru      34%   
  
 
dekanāta darbiniecei  
● izteica pateicību (veiksmi darbā, paldies par atsaucību,  
izturību, sapratni)      66% 
● iebildumi        0% 
● nav komentāru      34%   
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4. pielikums 
 

Akadēmiskā personālā pētnieciskais darbs 
 
Dalība pētnieciskos un akadēmiskos projektos 
 
As.prof.V.Ādamsons 
1. Projekts „Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju programmas Finanšu 
menedžments studentu mācību prakses realizēšana Valsts Ieņēmumu dienesta sistēmā”, 
projekta vadītājs. 2006 – 2008. 
2. Projekts „Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju programmas Finanšu    
menedžments studentu mācību prakses realizēšana komercuzņēmumos”, prakses vadītājs. 
2006 – 2008. 
3. Projekts „Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs”,             
pētnieks. 2006 - 2007. 
4. ES struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi” Pētījums „Darbaspēka 
profesionālā  mobilitāte”, vadošais pētnieks.  
5. ES struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi”. Pētījums „Nereģistrētās   
nodarbinātības novērtējums” vadošais pētnieks.  
6. Eiropas Sociālais Fonds, projekts „LU profesionālo studiju programmu mācībspēku 
kompetenču  paaugstināšana  banku un uzņēmējdarbības sektorā”, eksperts. 2007. 
7. Zinātniski pētnieciskais projekts: „ Ģimenes ārsta prakses medicīnisko pakalpojumu 
materiālo       izdevumu saraksta un optimālā finansējuma aprēķinu izstrādāšana un 
rekomendāciju sagatavošana”, zinātniskais līdzstrādnieks.  No 16.07.2007.    
 
Doc.V.Baleviča 
1. Projekts „Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju programmas Finanšu 
menedžments studentu mācību prakses realizēšana Valsts Ieņēmumu dienesta sistēmā”, 
asistents un prakses vadītājs. 2006 – 2008. 
2. Projekts „Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju programmas Finanšu    
menedžments studentu mācību prakses realizēšana komercuzņēmumos”, prakses vadītājs. 
2006 – 2008. 
3. Projekts „Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs”,             
lektors. 2006 – 2007. 
4. Eiropas Sociālais Fonds, projekts „LU profesionālo studiju programmu mācībspēku 
kompetenču  paaugstināšana  banku un uzņēmējdarbības sektorā”, eksperts. 2007. 
5. Zinātniski pētnieciskais projekts: „ Ģimenes ārsta prakses medicīnisko pakalpojumu 
materiālo       izdevumu saraksta un optimālā finansējuma aprēķinu izstrādāšana un 
rekomendāciju sagatavošana”, zinātniskais līdzstrādnieks. No 16.07.2007.    
 
Lekt.A.Joppe 
1. Projekts „Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju programmas 
Finanšu menedžments studentu mācību prakses realizēšana Valsts Ieņēmumu dienesta 
sistēmā”, prakses vadītāja. 2007. 
2.LU Akadēmiskās attīstības projekts. Projekta nosaukums ”Promocijas darba 
„Nodokļu administrēšanas pilnveidošana Latvijā” izstrādāšanas pabeigšana” 
 
Doc.M.Kudinska 
1. Projekts „Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs”,             
lektors. 2006 – 2007. 
2. Eiropas Sociālais Fonds, projekts „LU profesionālo studiju programmu mācībspēku 
kompetenču  paaugstināšana  banku un uzņēmējdarbības sektorā”, eksperts. 2007. 



 56 

 
 
Doc.R.Rupeika-Apoga 
1.„LU profesionālo studiju programmu mācībspēku kompetenču paaugstināšana 
banku un uzņēmējdarbības sektorā”, dalībnieks, 2006 – 2007. 
2. LZP zinātniskā projekta 010034 “Nacionālās valūtas kursa ietekme uz Latvijas 
tautsaimniecības attīstību” dalībniece, 2002.-pašlaik. 
3.Sadarbība ar Siegen Universitāti (Vācija) mācību kursu izstrādāšanā  /Starptautiskās 
finanses/  SOCRATES programmas ietvaros, studentu apmaiņas programma, 2001.- 
pašlaik. 
 
Doc.S.Saksonova 
1. Projekta Nr. 6240-04/947 „Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta izveidošana 
Latvijas Universitātē” (LU EM-2252E) eksperts, 2006.g. 
2. ESF projekta „Tālākizglītības programmu par aktuālām finanšu problēmām izstrāde 
un aprobācija strādājošiem ekonomikai svarīgajās nozarēs” moduļu izstrādātājs, 
2006.g.-2007.g. 
3. ESF projekta „LU profesionālo studiju programmu mācībspēku kompetenču 
paaugstināšana banku un uzņēmējdarbības sektorā” eksperts, 2007.g.. 
4. ESF projekta „Latvijas Universitātes  augstākās profesionālas studiju programmas 
Finanšu menedžments un Finanšu sektora vadība studentu mācību prakses realizēšana 
komercuzņēmumos”,  vadītājs, 2007.g.-2008.g. 
5. ESF projekta „Latvijas Universitātes  augstākās profesionālas studiju programmas 
Finanšu menedžments studentu mācību prakses realizēšana Valsts Ieņēmumu 
Dienesta sistēmā” , dalībnieks-prakses vadītājs, 2007.g.-2008.g. 
 
Asist.I.Solovjova 
1. Projekts „Tālākizglītības programmu par aktuālām finanšu problēmām izstrāde un 
aprobācija strādājošiem ekonomikai svarīgajās nozarēs”, lektore. 2006 – 2007. 
2. Projekts „ LU profesionālo studiju programmu mācībspēku kompetenču 
paaugstināšana banku un uzņēmējdarbības sektorā „ , programmu izstrādātājs, 
konsultants, 2007. 
3. Projekts „ Latvijas Universitātes augstākās profesionālas studiju programmu 
Finanšu menedžments un Finanšu sektora vadība studentu mācību prakses realizēšana 
komercuzņēmumos” , prakses vadītāja no akadēmiskā personāla, vadītāja asistents. 
2006 – 2008. 
4. LU Pētniecības projekts (Nr.2007/ZP-88). Projekta nosaukums latviešu valodā: 
Reitingu sistēmu izmantošana komercbanku risku un stabilitātes problēmu risināšanā 
Projekta nosaukums angļu valodā: Rating systems for the solution of risk and stability 
problems of commercial banks. 01.06.2007 -  31.12.2007. 
 
Asist.K.Subatnieks 
1. LU Akadēmiskās attīstības projekts. Projekta vadītājs. Līdz 20.12.2006. 
2. LU profesionālo studiju programmu mācībspēku kompetenču paaugstināšana 
banku un uzņēmējdarbības sektorā, projekta dalībnieks. 2007. 
  
Prof.E.Zelgalve 
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1. Projekts „Latvijas Universitātes augstākās profesionālās studiju programmas 
Finanšu   menedžments studentu mācību prakses realizēšana komercuzņēmumos”, 
prakses vadītājs. 2007 – 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
Dalība zinātniskās konferencēs 

 
Doc.M.Kudinska 
1. 9th International Scientific Conference “Management Horizons: Visions and 
Challenges”, Kaunas, Lithuania,  27.-28. September 2007. Ziņojums „Cash flow 
Management as a basis of the providing Bank Liquidity.” 
 
Doc.R.Rupeika-Apoga 
1.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/ Kauņa, Lietuva,  27.-28.09.2007.g., Vitauto Didžiojo Universitetas, 
2007 

Asist.I.Solovjova 
1. Lomonosov Moscow State University Scool of Public Administration. International  
Conference Public Administration in the 21 centery: Tradicions and Innovations. 
May 31- June 2, 2007. 
 
Asist.K.Subatnieks 
1. Starptautiska zinātniskā konference „Management horizons: visions and 
challenges”. Kauņa, Lietuva. 2007. gada 27.-28. septembrī. Impact of operating cash 
flow and earnings on corporate cash flow management and prediction. 
2. LU 65. konference. Rīga, Latvija. 2007. gada 5. februārī. Finanšu pārskatu rādītāju 
ietekme uz uzņēmuma nākotnes naudas plūsmu. 
 
Lekt.V.Šņepste 
1. LU Zinātniskaā konference 2007.gada 5.februārī. Tēma – Parāda vērtspapīru tirgus 
attīstības iespējas Latvijā. 
 
Lekt.I.Vanags 
1. LU 65. konference. Ekonomikas un vadības fakultāte. 2007.gada februāris. 
Ziņojuma nosaukums: „Latvijas integrācija Eiropas monetārajā savienībā: problēmas 
un to iespējamie risinājumi”. 
 
Prof.E.Zelgalve 
1. Capital and Its Structure in Latvia. 7 International Scientific Conference 
Entreprenewial Finance and Financial Environment. Tartu, Estonia. November 16 – 
17, 2006. 
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2. Means of Corporate Capital Management in Latvia. 9 International Scientific 
Conference Management Horihons: Visions and Challenges. Kaunas, Lithuania. 
September 27 – 28, 2007.  
 
Publikācijas 
 
Doc.M.Kudinska 
1. 9th International Scientific Conference “Management Horizons: Visions and 
Challenges”, Kaunas, Lithuania,  27.-28. September 2007. Ziņojums „Cash flow 
Management as a basis of the providing Bank Liquidity.” 
 
Doc.R.Rupeika-Apoga 
1. Valūtas kursa režīma izvēle attīstības valstīs // Vadības zinātne/ Latvijas 
Universitātes Zinātniskie raksti, N.706, Zinātniskā redaktore prof. L. Frolova, Rīga: 
Latvijas Universitāte, 2006., 343.-354. lpp., ISSN 1407-2157. 
2. Valūtas riska pārvaldība // Vadības zinātne/ Latvijas Universitātes Zinātniskie 
raksti, Zinātniskā redaktore prof. L. Frolova, Rīga: Latvijas Universitāte, 2007., ISSN 
1407-2157, pieņemts publicēšanai. 
3. Finanšu sektora globalizācija// Ekonomika, IV/ Latvijas Universitātes Zinātniskie 
raksti, Zinātniskā redaktore prof. E. Dubra, Rīga: Latvijas Universitāte, 2007., ISSN 
1407-2157, pieņemts publicēšanai .    
4. The impact of globalisation on the financial environment // Management Horizons: 
visions and challenges/ Kaunas: Vytautas Didžiojo University, 2007, 301-315 p., 
ISBN 978-9955-12-238-8. 
5. Tirdzniecība ar valūtu kā uzņēmējdarbības veids// Mācību līdzeklis/ Rīga: 
Datorzinību Centrs, 2006., 336 lpp., ISBN 9984-665-22-4. 
 

Doc.S.Saksonova 
1. The analysis of company`s capital and evaluation of factors, wich influence 
creation of the optimal capital sructure, ISSN 1611-1699, The Journal of Business 
Economics and Management, North-German Academy of Informatology, Stralzund, 
2006.g. Vol.VII, Nr. 3, 147.-155. lpp. 
2. Komercbanku un uzņēmumu finanšu riski, to pārvaldīšana., ISBN 978-9984-802-
28-2, 471.-483. lpp., LU Zinātniskie raksti, Ekonomika V, 702. sējums,  2006.g.   
3. Uzņēmumu kapitāla struktūras optimizācijas problēmas, ISBN 9984-779-26-2, 
179.-185. lpp., Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas, Starptautiskās 
zinātniskas konferences materiāli, 2006.g., Rēzekne, Rēzeknes augstskola. 
 

Asist.I.Solovjova 
1.  Регулирование банковской деятельности в Латвии: новые тенденции и 
проблемы. Lomonosov Moscow State University Scool of Public Administration. 
International  Conference Public Administration in the 21 centery: Tradicions and 
Innovations. May 24-26, 2006. Part 3 . – Moscow, 2007, ISBN 5-8243-0817-9. 
2.  Система страхования депозитов  как фактор стабильности банковской 
системы. Lomonosov Moscow State University Scool of Public Administration. 
International  Conference Public Administration in the 21 centery: Tradicions and 
Innovations. May 31- June 2, 2007. Proccedings of 5th International Conference of 
Scool of Public Administration. Part 1. (ISBN 978-5-8243-0894-5) 
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Asist.K.Subatnieks 
1.  Impact of operating cash flow and earnings on corporate cash flow management 
and prediction// Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai 1. ISSN 1822-7996. 
Kaunas, 2007. pp. 129-138. 
2.  Naudas plūsmas un tās rādītāju analīze Latvijas uzņēmumos// Latvijas 
Universitātes raksti, 696.sēj.: Ekonomika un vadības zinātne. ISBN 9984-783-90-1. 
Rīga, 2006. 240.-249. lpp. 
 
Prof.E.Zelgalve 
1. EVA un BSC izmantošana komercbanku vadībā. Monogrāfija. 2007. Rīga. 
Līdzautore. ISBN-9984-30-127-3. 
2. Means of Corporate Capital Management in Latvia. Procedings. Management 
Horihons. Visions and Challenges. 2007. Kaunas, Lithuania. 
 
 
 
 
 
Studējošo iesaiste pētnieciskos projektos 
 
As.prof.V.Ādamsons 
1. 37 studentu iesaistīšana mācību praksē VID sistēmā  saskaņā ar ESF finansēto 
projektu Nr VPDI/ESF/PIAA/ 05/APK/3.2.6.3/0110/0063 un projektu Nr. 
2007/0021/VPDI/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0017/0063 
 
Doc.S.Saksonova 
1. ESF projektā „Latvijas Universitātes  augstākās profesionālas studiju programmas 
Finansu menedžments un Finanšu sektora vadība studentu mācību prakses realizēšana 
komercuzņēmumos” 2007.g.-2008.g. -48 studenti. 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
 

Ekonomikas un vadības fakultāte 
 
 
 

Finansu menedžments profesionālo studiju programmas 

(programmas  kods 42343 02) 

 

Ekonomista  244102  kvalifikācijas iegūšanai 
 
 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Par 2007./2008. akadēmisko gadu 

 
 
 
 

 
               
     
        

       Studiju programma akreditēta  
      no 6.10.2004. līdz 31.12.2010. 
      
  Studiju programmas direktors: 

 Dr. oec., docente S. Saksonova 
                                                                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
 
 
Apstiprināts 
Ekonomikas studiju programmas 
padomes sēdē 20.oktobrī 2008.gadā 
Protokola Nr.  
Padomes priekšsēdētājs 
...................................................  
Dr.oec, prof. I.Ciemiņa 
 
Iesniegts Akadēmiskajā departamentā  24.10.2008.g. 
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Profesionālo  studiju programma Finansu menedžments akreditēta   
2004. gada 6.oktobrī (lēmums Nr.778) 
Pašnovērtējuma ziņojums izstrādāts saskaņā ar LU rīkojumu Nr.1/97 no 
11.09.2001. 

 
1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 
Praktiskā realizācija 

2007.-2008.g izmaiņu studiju programmas saturā nebija. 
Ar mērķi pilnveidot studiju procesu ieviesti e-kursi „Banku 

grāmatvedība”-  4 kredītpunkti, „Vadības grāmatvedība”- 4 kredītpunkti. 
Pārējie e-kursi ir pilnveidoti -„Korporatīvās finanses”, „Finanšu 
grāmatvedība”, e-kursu aktualizēšana dod iespēju 
pasniedzējiem nodrošināt studentus ar izdales materiāliem, nodrošināt e-
kontaktus ar studentiem. Izmantojot kursus, studenti var redzēt ne tikai savu 
atzīmi par tekošo darbu, bet arī izanalizēt savu progresu. 

Studiju kursos tiek izmantotas dažādas pasniegšanas metodes: lekcijas, 
semināri, praktiskie darbi, t.sk. datorklasēs, grupas darbs, individuālais darbs, 
referātu izstrāde un aizstāvēšana.  

Studenti izpilda mājas darbus, kontroldarbus, testus. Programmas 
īstenošanas gaitā uzmanība tiek vērsta praktisko nodarbību  pilnveidošanai 
formu un satura ziņā. Daudzos kursos pasniedzēji risinā praktiskās situācijas ( 
case stady) – Finanšu grāmatvedībā, Korporatīvās finansēs, Banku 
grāmatvedībā, Vadības grāmatvedībā. 

Visi docētāji izmanto interaktīvās kursu pasniegšanas metodes, kas 
nodrošina iespēju veidot docētāja un auditorijas efektīvo sadarbību, vairāk 
laika veltīt praktiskām nodarbībām. 

Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbs pozitīvi ietekme studiju 
darbu programmā. Pētniecisko  projektu un promocijas darbu izstrādes gaitā 
gūtās atziņas aktīvi tiek izmantotas studiju kursu programmās, kā arī 
diplomdarbu vadīšanā. (I. Solovova, A. Joppe, S. Saksonova, V. Ādamsons) 

Līdzīgi tiek izmantota pieredze, kas gūta piedaloties  starptautiskajās 
zinātniskajās konferencēs, ārvalstu zinātniskajos komandējumos, stažēšanās 
laikā  ārvalstu augstskolās (doc. M. Kudinska, prof. E. Zelgalve, doc. R. 
Rupeika-Apoga, doc. S. Saksonova, citi). 

Studenti pastāvīgi tiek iesaistīti pētnieciskajā darbā, izstrādājot kursa 
un diplomdarbus.  

  Studenti ir iesaistīti arī ESF projektos „Latvijas Universitātes  
augstākās profesionālas studiju programmu Finanšu menedžments un Finanšu 
sektora vadība studentu mācību prakses realizēšana komercuzņēmumos” un  
„Latvijas Universitātes  augstākās profesionālas studiju programmas Finansu 
menedžments studentu mācību prakses realizēšana Valsts ieņēmumu dienestā”.  
2007.g. -2008.g. projekta ietvaros praksi izgāja 48 studenti.  

Vērtēšanas sistēmas pamatā ir LU pieņemta 10 ballu sistēma, pārsvarā, 
pasniedzēji izmanto „svērto” studentu zināšanu novērtēšanas pieeju- gala 
atzīme studiju kursā sastāv no atzīmes par darbu semestrī (testi, testi Moodle 
vidē, semināri, laboratorijas darbi) un atzīmes eksāmenā. 
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 Zināšanu novērtēšana notiek nepārtraukti. Regulāri notiek arī individuālās 
konsultācijas ar studentiem, diplomdarbu izstrādāšanas laikā pasniedzēji 
nozīmē papildus konsultācijas. 
Var izdalīt galvenos studiju procesa kvalitātes paaugstināšanas virzienus, pie 
kuriem pašreiz tiek strādāts : 

• nodrošināt katram studentam iespēju regulāri uzstāties, piedalīties 
diskusijā  semināra laikā, jo pašreiz vairāk ir izplātīts darbs grupās; 

• nodrošināt vienādu pieeju vērtēšanas kritēriju piemērošanā, t.i. vērtēt 
studentu zināšanas tā, lai vidējas atzīmes dažādos studiju kursos 
neatšķirtos  būtiski.  

 
Studiju programmā studējošie 
 
Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

- Notiek programmas direktora regulārās pārrunas ar visu kursu un grupu 
studentiem par studiju procesa plānošanu (par studiju kursu secību, 
nodarbībām, par prakses organizāciju un eksāmeniem); 

- Katru gadu notiek pārrunas, kurās studenti izvērtē programmu kopumā. 
Pasniedzēji kopā ar grupu pārstāvjiem vai ar studentiem, kuriem labākas 
sekmes, analizē aptaujas rezultātus un vajadzības gadījumā izdara izmaiņas 
studiju kursā vai nodarbību organizācijā; 

- Katru gadu notiek absolventu aptaujas, kas palīdz vērtēt studentu 
apmierinātību ar programmu un tās aktualitāti;  

- Pēc valsts eksāmena un diplomdarbu aizstāvēšanas, programmas direktors 
kopā ar pasniedzējiem analizē studiju procesa realizāciju, apspriež 
priekšlikumus studiju procesa pilnveidošanai; 

 
Studentu aptaujas  

 
Programmas novērtējums iegūts, analizējot veikto 2008.g. pavasarī absolventu 
aptauju, (sk. aptaujas izvērstus rezultātus 2. pielikumā). Kārtēja absolventu 
aptauja par programmu tiek plānota 2009. ziemas semestrī, jo tad notiks 
kārtējais izlaidums (nepilna laika studentiem). 
Kopumā absolventi ļoti pozitīvi novērtēja studiju programmu, docētājus, bet ir 
jāturpina darbs studiju programmas kvalitātes pilnveidošanas jomā (sk. 1. 
sadaļu) 

Katru gadu tiek analizēti aptaujas par studiju programmu rezultāti, pēc 
studentu ierosinājumiem studiju programma tiek pilnveidota ar e-kursiem 
(piem., Banku grāmatvedība), sistemātiski tiek atjaunots studiju kursu saturs 
(Korpor. finanses, Vadības grāmatvedība, citi).  
Pārējas aptaujas (par studiju kursiem, pasniedzējiem) tiek organizētas 
centralizēti. 

Analizējot necentralizēti veiktas aptaujas par studiju kursiem, papildus ar 
studiju kursu pasniedzējiem ir apspriests jautājums par to satura dublēšanos 
novēršanu- pārskatītas studiju kursu programmas.  

 
Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls  
  

Programmā Finansu menedžments iesaistīto docētāju skaits –   28 cilvēki.  
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Personāla kvalifikācija ir atbilstoša un pilnīgi nodrošina programmas mērķu 
un uzdevumi īstenošanu. 

Programmā ir iesaistīti arī speciālisti - praktiķi – V. Pilsuma (Latvijas 
Bankas padomes locekle), A Pūpola (Valsts kancelejas finanšu departamenta 
vadītāja, O. Alainis (SEB bankas Nekustamo īpašumu finansēšanas projektu 
vadītājs), T. Kulapina (A/S Parex bankas Maksājumu karšu daļas projekta 
vadītāja). Strādājot pie lielākas speciālistu- praktiķu iesaistīšanas studiju 
procesā, sākot ar 2007.g. -2008.g. studiju procesā piedalās tādi speciālisti, kā: 
I. Stepanova (Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktore), M. Jurušs 
(Starptautiskas auditoru kompanijas PricewaterhouseCoopers Latvia Nodokļu 
politikas konsultants), O. Sorokovaja ( Valsts kancelejas Finanšu 
departamenta vadītāja vietniece), R. Paņko ( Latvijas zemes un hipotēku 
bankas valdes loceklis) un daudzie citi, kas vada diplomdarbus un strādā  
valsts pārbaudījuma komisijā. 

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība pozitīvi ietekmē studiju 
procesu. 

Asist. I. Solovjova un lektore A. Joppe izstrādāja un promocijas darbus par 
komercbanku sistēmas stabilitātes nodrošināšanu  un nodokļu administrēšanu, 
docētāju pētījumu rezultāti bija iekļauti attiecīgos studiju kursos (banku 
sistēmas rādītāji) un prakses programmās (prakse VID, prakse komercbankas). 

Reģistrētu pētniecības projektu un Valsts izglītības attīstības aģentūras 
(VIAA) projektu izpildē ir iesaistījušies 9 mācībspēki, jeb 32 % no studiju 
programmā iesaistītā personāla. 
Īpaši svarīgi studiju programmas studentiem ir VIAA projekti „Latvijas 
Universitātes  augstākās profesionālas studiju programmas Finanšu 
menedžments un Finanšu sektora vadība studentu mācību prakses realizēšana 
komercuzņēmumos” (vadītāja doc. S. Saksonova) un  „Latvijas Universitātes  
augstākās profesionālas studiju programmas Finansu menedžments studentu 
mācību prakses realizēšana Valsts ieņēmumu dienestā” (vadītājs as. prof. V. 
Ādamsons), kas nodrošināja iespēju 48 studentiem iziet praksi gan 
komercuzņēmumos, gan Valsts ieņēmumu dienesta projektu ietvaros 
organizētās prakses vietās. Projektu īstenošanas laiks ir  no 02.02.2007.g. līdz 
31.05.2008.   
 
Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs (sk.3. pielikumā.) 
 
97% no programmas iesaistītā docētāju strādā Latvijas Universitātē 
pamatdarbā, bet valsts pārbaudījuma komisijas darba un diplomdarbu vadīšanā 
ir iesaistīti speciālisti – praktiķi. 
Īpašas personāla atlases un apmācības metodes netiek lietotas, jo ir jau 
izveidota docētāju grupa, kas pastāvīgi strādā ar studentiem. Mācībspēku 
kvalifikācijas celšana notiek, strādājot metodiskajās grupās un stažējoties citās 
augstskolās un profesionālajās institūcijās. 
Diplomdarbu vadīšanā tiek iesaistīti profesionālajās institūcijās  strādājošie 
speciālisti. Speciālistu – praktiķu piesaistīšana studiju (pasniedzēju) darbam 
tomēr ir problemātiska, jo viņi ir noslogoti pamatdarbā. 

 
Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 

 
Infrastruktūras nodrošinājums uz vienu studentu ir pietiekams. 
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Materiāli tehniskais nodrošinājums  ir organizēts tā, ka studenti var 
izmantot fakultātes bibliotēkā, Finanšu katedrā saņemtas publikācijas, 
statistiskos  materiālus, Moodle vidē sagatavotos e- kursus (piemēram, finanšu 
grāmatvedība, korporatīvas finanses, statistika, banku grāmatvedība, vadības 
grāmatvedība) kursa darbu, diplomdarbu, kā arī referātu izstrādāšanai.  

`Būtu vēlams vairāk līdzekļu izdalīt Moodle vidē kursu izstrādāšanai, 
jo kursu elektroniskās versijas ļauj atrisināt tādās problēmas kā studentu 
nodrošināšana ar izdales materiāliem, kā arī pilnīgāk kontrolēt studentu 
zināšanas. 
Auditoriju skaits, lielums un stāvoklis atbilst programmas mērķiem un 
uzdevumiem. 

3. un 4. stāva foajē ir izvietoti televizori, kas ļauj studentiem iepazīties ar 
ziņām fakultātē, Latvijā un pasaulē. Ir atvērta prof. E. Vasermaņa piemiņas 
auditorija, zinātniskiem pasākumiem, sēdēm un „apaļa galda” semināriem ir 
sagatavota 322. auditorija.  
Mācību resursi studentiem ir pieejami (datorlaboratorijas, bibliotēka, 
kopētavas, fakultātē ir pieejams bezvadu Internets). 
Bibliotēka regulāri pietiekamā daudzumā saņem Finansu menedžmentu jomā 
jaunāko mācību un zinātnisko literatūru, periodiskos izdevumus. 
Jaunākās mācību literatūras pasūtīšanu bibliotēka veic pēc studiju programmas 
direktora un docētāju ieteikuma.  

 
Ārējie sakari 

 
Sadarbība ar darba devējiem un profesionālajam organizācijām notiek  

atsevišķu mācībspēku līmenī, vācot materiālus lekcijām un praktiskajam 
nodarbībām. Laba sadarbība programmas mācībspēkiem  izveidojusies ar 
Latvijas Banku, Latvijas komercbankām, Latvijas Komercbanku asociāciju 
(doc. S. Saksonova, doc. M.Kudinska, prof. E.Zelgalve), ar VID un citām 
valsts finanšu institūcijām (as.prof. V.Ādamsons, lekt. A.Joppe, prof. L. 
Kavale) . Sadarbība ar darba devējiem notiek arī organizējot studentu prakses 
(doc. V. Baleviča, doc. S. Saksonova, asist. I. Solovjova, lekt. V. Šnepste, lekt. 
L. Leitāne, doc. K. Subatnieks).  
Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām: 

• Banku augstskola, RSEBA, Rēzeknes augstskola, Ventspils 
augstskola (Latvija) 

• Kauņas Vitauta Dižā Universitāte, Haaga- Helia universitāte 
(Helsinki). 

Programmas direktore un citi programmas mācībspēki satiekas ar minēto 
augstskolu pārstāvjiem, apmainās ar pieredzi, piedalās zinātniskas 
konferencēs. 

2008. g. aprīlī ir notikusi pieredzes apmaiņa „Latvijas Universitātes  
augstākās profesionālas studiju programmas Finanšu menedžments un Finanšu 
sektora vadība studentu mācību prakses realizēšana komercuzņēmumos” un  
„Latvijas Universitātes  augstākās profesionālas studiju programmas Finanšu 
menedžments studentu mācību prakses realizēšana Valsts ieņēmumu dienestā” 
projektu ietvaros Itālijā Universitātē Bocconi un Milānas Biznesa skolā (V. 
Baleviča, V. Ādamsons, S. Saksonova, A. Joppe). 

2008.g. jūnija Leonardo da Vinči programmas projekta „Atbalsts 
Latvijas Universitātes profesionālās studiju programmas „Finanšu 
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menedžments” pasniedzēju mācību pieredzes apmaiņai un inovatīvo metožu 
apgūšanai Islandes Universitātē” ietvaros ir notikusi pieredzes apmaiņa 
Islandes universitātē (S. Saksonova, A. Putniņš, G. Bērziņš). Projekts bija 
vērsts uz dalībnieku docējamo zināšanu pilnveidošanu atbilstoši darba tirgus 
prasībām un mūsdienu ārzemju pieredzei. Projekts radīja pasniedzējiem 
iespējas pilnveidot profesionālo kvalifikāciju vispusīgi aptverot aktuālos 
jautājumus, kā arī pilnveidot angļu valodas apguvi ar mērķi nodrošināt 
atsevišķu studiju kursu docēšanu angļu valodā. 

Tiek uzturēti kontakti arī ar darba devēju institūcijām-  ar Latvijas 
tirdzniecības kameru,  Latvijas darba dēvēju konfederāciju, Latvijas mazo un 
vidējo uzņēmumu konfederāciju. 

Programmas studenti apmeklē  Latvija Universitātes vieslektoru 
lekcijas (K. Sarkāns). 

Kopumā var teikt, ka darbs ārējo sakaru attīstības un uzturēšanas jomā 
turpināsies gan jauno ESF un Leonardo da Vinci projektu ietvaros, gan 
studentu studiju ārzemēs iespēju paplašināšanā.  

 
Studiju programmas attīstības metodiskais darbs  
 

Ar mērķi pilnveidot studiju kursu programmu un prakses programmu saturu ir 
izstrādāti un nopublicēti  šādi metodiskie materiāli: 

Saksonova S. Akadēmiskās un profesionālās kompetences pilnveidošanas 
programmas uzņēmējdarbības uzskaites, finanšu un kontroles organizēšanas jomā, 
Rīga, Latvijas Universitāte, 2007.g., 45 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. 

Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 
 

Stiprās puses Vājās puses 

  Studiju programmas Finanšu 
menedžments īstenošanas ilggadēja 
pieredze speciālistu sagatavošanā. 
Programma nodrošina profesionālās 
izglītības iegūšanu augstā kvalitātes 
līmenī. Latvijas Universitātei un 
finansu menedžera profesijai piemīt 
zināms prestižs un aktualitāte, kas 
pozitīvi ietekmē pieprasījumu pēc 
speciālistiem darba tirgū 

 Plašas karjeras iespējas programmas 
absolventiem. 

 Droši un uzticami sadarbības partneri ( 
Uzņēmumi, Latvijas Banka, 
komercbankas, VID, citi).  

 Ir grūtības nodrošināt prakses vietas 
studentiem atbilstoši to dzīves vietām. 

 Demogrāfiskā situācija, kas ilgākā laika 
perspektīvā nosaka kopējā studentu skaita 
iespējamo samazināšanos. 
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 Studentu apmācībā piedalās augsti 
kvalificētais akadēmiskais personāls, 
studiju procesā ir iesaistīti nozares 
speciālisti. 

 Studiju programmā ir paredzētas 4 
specializētas prakses (uzņēmumos, 
Valsts ieņēmumu dienestā, 
komercbankās, citās finanšu 
institūcijās), kas ļauj studentiem 
nostiprināt teorētiskās zināšanas. 

 
Iespējas Draudi 

 Iespējas informēt studiju programmas 
akadēmisko personālu par jaunām 
prasībām, kas jāapmierina konkurēt-
spējīgiem speciālistiem, tā pielāgojot 
studiju programmas saturu tautsaimnie-
cības vajadzībām; 

 Iespējas izmantot studiju programmas 
akadēmiskā personāla kvalifikāciju 
aktuālo problēmu risināšanai; 

 Studiju maksas pieaugums (šī 
problēma pastāv visām programmām), 
kas varētu radīt grūtības studējošiem 
un demogrāfiskās situācijas 
pasliktināšanās; 

 Straujās strukturālās pārmaiņas 
Latvijas darba 

                      tirgū; 
 Pasaules finanšu krīzes ietekme uz 

Latvijas ekonomisko attīstību 
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1. pielikums. Kvantitatīvie dati.  
 

8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 
atskaites 
gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

Eksma-
trikulēto 

skaits 
(Atbi-
rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2006. 54 54 74 73 71 - - 272 272 57 73 
2007. 15 15 50 60 53 - - 178 178 69 52 

2008. 49 49 50 33 39 - - 171 171 77 15 
 
 
8.2. Absolventu aptaujas 
 Absolventu 

aptauja: 
aptaujāto 

absolventu skaits 
2005./2006. 40 
2006./2007. 62 NLK studenti 
2007/2008 51 PLK  studenti 

 
8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. 
oktobri): 

Amats, grāds 2006. 2007. 2008 

Profesori 2 2 2 

Asociētie profesori 3 3 3 

Docenti 3 5 6 

Lektori: 15 15 15 

t.sk:       ar doktora grādu  0 1 0 

ar maģistra grādu  15 14 15 

citi* 0 0 0 

Asistenti: 3 3 2 

t.sk:       ar doktora grādu  0 1 0 

ar maģistra grādu  3 2 2 

citi* 0 0 0 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 26 28 28 
* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
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8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 
oktobri) 

Amats  2006. 2007. 2008. 

Viesprofesori 0 0 0 

Viesdocenti 0 0 0 

Vieslektori: 0 0 0 

Studiju kursu docētāji (stundu 
pasniedzēji) 

2 2 2 

t.sk:       ar doktora grādu  0 0 0 

ar maģistra grādu  2 2 2 

citi* 0 0 0 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 2 2 2 
* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 
 

 
8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2006. 2007. 2008. 

Studē doktorantūrā 3 3 2 

Ieguvuši doktora grādu 0 0 2 

Apguvuši profesionālās pilnveides 
programmu 

6 6 6 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 0 0 0 

 
 
8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 

 2006. 2007. 2008. 

Dalība pētnieciskos, akadēmiskos 
un citos projektos (projektu skaits) 

12 11 13 

Dalība zinātniskās konferencēs 
(konferenču skaits)  

11 11 15 

Pārskata gada laikā tapušo 
publikāciju skaits 

13 13 20 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 
projektos (studējošo skaits) 

3 4 4 
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8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2006./2007. 2007./2008. u.t.t. 
Mācībspēku apmaiņa     

No Latvijas uz 
ārvalsti 

    
 - 3  
    

No ārvalsts uz 
Latviju 

    
 - -  
    

Studējošo apmaiņa     

No Latvijas uz 
ārvalsti 

    
Krievija 2   
Malta  2  

No ārvalsts uz 
Latviju 

    
 - -  
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2. pielikums. 
2007./2008.ak. gada veiktas profesionālo studiju programmas Finanšu 
menedžments absolventu aptaujas rezultāti (aptaujā piedalījās 51 PLK absolventi):
   
 

8. Informācija par pašreizējo darba vietu un amatu: 
● studijas apvieno ar darbu     91%   
  
● nestrādā        9%   
  
 

9. Kā Jūs vērtējat apgūto programmu kopumā? 
● pozitīvi       95%   
  
● negatīvi        0%   
  
● vidēji        5%   
  
 

10. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās zināšanas? 
● noderīgas       68%   
  
● daļēji noderīgas      32%   
  
● nederīgas        0%   
  
 

11. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtas praktiskās iemaņas? 
● noderīgas       50%   
  
● daļēji noderīgas      43%   
  
● nederīgas        7%   
  
 

12. Vai Jūsu pašreizējais darbs ir saistīts ar finanšu menedžmentu? 
● jā        52%   
  
● nē        48%   
  
 

13. Vai apgūtā studiju programma “Finanšu menedžments” veicināja Jūsu 
karjeras attīstību? 

● jā        74%   
  
● nē        14% 
● cits variants (pagaidām nē)     12%   
  
 

14. Kas studiju procesā bija  
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● pozitīvs? 
● līdzsvarots, interesants programmas saturs   15% 
● mācības varēja apvienot ar darbu    11%    
● noderīgas, aktuālas zināšanas, interesanti priekšmeti 34%   
  
● docētāju attieksme, profesionalitāte, atsaucība  31%   
  
● prakses, praktiskās zināšanas    15%  
● darbs grupās, labs grupas kolektīvs    3%  
● vieslektoru lekcijas      3%  
●  nav komentāru      6%   
  
● negatīvs? 
● ilgs studiju laiks      3%   
  
● maz lekciju       23% 
● konsultāciju laiki, dažu pasniedzēju “sausas” lekcijas 9% 
● telpas        6% 
●C daļa       3% 
● nav komentāru      42%   
  
 

8. Kādus priekšmetus, kas tika apgūti, Jūs uzskatāt par liekiem un 
nederīgiem, norādiet kāpēc? 
● Civila un darba aizsardzība     3% 
● Vides ekonomika      9% 
● Ekonometrija      8% 
● Globālās finanses      3% 
● C daļa       5% 
● Tādu nebija       42% 
● nav komentāru      30% 
 

13. Kādus priekšmetus Jūs ieteiktu iekļaut studiju programmā? 
● Biznesa vai finanšu likumdošana    17%    
● Vairāk finanšu vadības     29% 
● Biznesa angļu valoda     6%   
  
● Vairāk prakses      3% 
● Starptautiskās finanses      6% 
● Vērtspapīru vadība      3%  
● nav komentāru      36%   
  
 

14. Kādas izmaiņas Jūs ieteiktu studiju procesa uzlabošanai? 
● vairāk prakses un praktisko nodarbību   296%   
  
● vairāk pievērst uzmanību aktualitātēm Latvijā  5% 
● saīsināt studiju ilgumu     9%   
● viss bija labs      25%  
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● nav komentāru      33%   
  
 

15. Vai Jūs iesākāt programmu Jūsu kolēģiem, draugiem? 
● jā        88%   
  
● nē        9% 
● nav komentāru      3%   
  
 

16. Jūsu komentāri par programmu? 
● pozitīvi novērtēja (laba, derīga, interesanta programma)  85%   
  
● iebildumi (vairāk prakses, pārāk izstiepta programma) 11%   
  
● nav komentāru      4%  
    

13. Jūsu novēlējumi un priekšlikumi studiju programmas  
direktoram  
● izteica pateicību (veiksmi darbā, paldies par izturību, 
 ieguldīto darbu, daudz jaunu studentu)   90% 
● nav komentāru      10%   
  
akadēmiskajām personālam (docētājiem)  
● izteica pateicību (veiksmi darbā, paldies par sapratni, labus 
studentus, daudz pacietības, labu atalgojumu)  90% 
● iebildumi (vairāk pievērst uzmanību studentiem, lielāko  
ieinteresētību)       5% 
● nav komentāru      5%   
  
dekanāta darbiniecei  
● izteica pateicību (veiksmi darbā, paldies par atsaucību,  
izturību, sapratni)      90% 
● iebildumi        0% 
● nav komentāru      10%   
  

3. pielikums 
 

Akadēmiskā personālā pētnieciskais darbs 
 

Dalība pētnieciskos un akadēmiskos projektos 
 
As.prof. V.Ādamsons 
1. 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 Ieņēmumu Dienesta sistēmā”, projekta vadītājs. 
            Līguma Nr.2007/0021/VPDI/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0017/0063 
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2.   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 komercuzņēmumos”, prakses vadītājs.  

Līguma Nr. 2007/0201/VPDI/ESF/PIAA/05APK/3.2.6.3/0027/0063 
3. 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. 
4. 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.    

Doc. S.Saksonova 
1. 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 Ieņēmumu Dienesta sistēmā”, projekta dalībnieks. 
            Līguma Nr.2007/0021/VPDI/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0017/0063 
2.   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 komercuzņēmumos”, projekta vadītāja.  

Līguma Nr. 2007/0201/VPDI/ESF/PIAA/05APK/3.2.6.3/0027/0063 
3. Eiropas Sociālais Fonds, projekts „LU profesionālo studiju programmu mācībspēku 
kompetenču paaugstināšana  banku un uzņēmējdarbības sektorā”, projekta vadītāja.  

Projekta Nr. VPDI/ESF/PIAA/05/APK 3.2.5.2/ 0135/0063. 
Prof. E. Zelgalve 
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 komercuzņēmumos”, projekta dalībnieks.  

Līguma Nr. 2007/0201/VPDI/ESF/PIAA/05APK/3.2.6.3/0027/0063 
 
Dalība zinātniskās konferencēs un publikācijas 

 
As.prof. V.Ādamsons 
Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstības problēmas un 
 risinājumi” Rēzekne, Rēzeknes Augstskola , 17.aprīlis 2008.g - referāts 
 
Prof.L.Kavale 
Referāts „Valsts finanšu sociāli ekonomiskie aspekti”. Starptautiska zinātniskā 
konference; „Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi” 2008.g.17.aprīlis. 
Rēzeknes Augstskola. 
 
Doc. S.Saksonova 
1. 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. 

http://www.qfrc.uts.edu.au/qmf/downloads/qmf_flyer_2007.pdf�
http://www.qfrc.uts.edu.au/qmf/downloads/qmf_flyer_2007.pdf�
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2. 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” 
3. Saksonova S. Finanšu pārskatu sastādīšanas konceptuālo pamatu pielietošanas 
aspekti  
pārvaldīšanas lēmumu pieņemšanai augstās inflācijas apstākļos, ISBN 978-9984-779-
80- 
5, 326.-331.lpp.- Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi, Rēzekne, 2008, 
aprīlis.. 
 
Prof.E.Zelgalve (līdzautore) 
Problems of Unibalanced Liquidity in Latvian Commercial Banks and Possible 
Solutions. International Scientific Conference „Sustainable Business Development: 
under scenarios of possible economic slowdown”. April 10 – 12, 2008, Riga, 
RISEBA. 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
 

Ekonomikas un vadības fakultāte 
 
 
 

Finanšu menedžments studiju programmas 

(programmas  kods 42343 02) 

 

Ekonomista  244102  kvalifikācijas iegūšanai 
 
 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Par 2008./2009. akadēmisko gadu 

 
 
 
 

 
               
     
        

       Studiju programma akreditēta  
      no 06.10.2004. līdz 31.12.2010. 
      
  Studiju programmas direktors: 

 Dr. oec., docente S. Saksonova 
                                                                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
 
 
Apstiprināts 
Ekonomikas studiju programmas 
padomes sēdē 22.oktobrī 2009.gadā 
Protokola Nr.  
Padomes priekšsēdētājs 
...................................................  
Dr.oec, prof.I.Ciemiņa 
 
Iesniegts Akadēmiskajā departamentā  30.10.2009.g. 
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Profesionālo  studiju programma Finansu menedžments akreditēta   
2004. gada 6.oktobrī (lēmums Nr.778) 
Pašnovērtējuma ziņojums izstrādāts saskaņā ar LU rīkojumu Nr.1/97 no 
11.09.2001. 

 
1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 
Praktiskā realizācija 

Izmaiņu studiju programmas saturā nebija, bet nepārtraukti notiek 
programmas praktiskās realizācijas pilnveidošana - strādājot ar profesionālās 
programmas studentiem, docētāji pilnveido gan lasāmo kursu saturu, gan 
pasniegšanas metodes, gan prakses norises un aizstāvēšanas organizēšanu.  

Lasāmie kursi katru gadu tiek aktualizēti, to saturs saskaņā ar studentu 
aptaujas rezultātiem tiek pilnveidots, palielinot praktisko uzdevumu un piemēru 
īpatsvaru. Tiek pilnveidoti e-kursi „Banku grāmatvedība” (4kp), „Vadības 
grāmatvedība” (2kp), „Korporatīvās finanses” (4kp), „Finanšu grāmatvedība” 
(4kp), e-kursu izmantošana dod iespēju pasniedzējiem nodrošināt studentus ar 
izdales materiāliem, testiem, nodrošināt e-kontaktus ar studentiem. Papildus 
studentiem uz grupu kopīgo e-pastu tiek sūtīti materiāli darbam auditorijā. 

Pilnveidojot pasniegšanas metodes, visi docētāji izmanto tehniskos 
līdzekļus (datorus, projektorus, kodoskopus), interaktīvās kursu pasniegšanas 
metodes, kas nodrošina iespēju veidot docētāja un auditorijas efektīvu kontaktu. 
Praktiskās nodarbības ar studentiem notiek arī datorlaboratorijās (piemēram, 
Korporatīvās finanses, Informātika, Finanšu grāmatvedība).   

Studiju procesā tiek izmantotas dažādas pasniegšanas metodes: lekcijas, 
semināri, praktiskie darbi, t.sk. datorklasēs, grupas darbs, individuālais darbs, 
referātu izstrāde un aizstāvēšana. Studenti izpilda mājas darbus, kontroldarbus, 
testus. 

 Programmas īstenošanas gaitā uzmanība tiek vērsta praktisko nodarbību  
pilnveidošanai formu un satura ziņā. Daudzos kursos studenti risina praktiskās 
situācijas (case study) – Finanšu grāmatvedībā, Korporatīvās finansēs, Vadības 
grāmatvedībā, Banku grāmatvedība, citi. 

Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs pozitīvi ietekmē docētāju darbu 
programmā. Pētniecisko  projektu un promocijas darbu izstrādes gaitā gūtās atziņas 
aktīvi tiek izmantotas studiju kursu programmās, kā arī diplomdarbu vadīšanā 
(doc. I. Solovjova,  doc. A. Joppe, doc. S. Saksonova, asoc. prof. V. Ādamsons, 
doc. I. Romānova, doc. K. Subatnieks, doc. M. Kudinska, citi). 

Tiek izmantota pieredze, kas gūta, piedaloties  starptautiskajās zinātniskajās 
konferencēs, ārvalstu pieredzes apmaiņas komandējumos (Norvēģijā, Kiprā, 
Vācijā), stažēšanās laikā  ārvalstu augstskolās (Somijā, Haaga-Helia Universitātē). 
Savu kvalifikāciju 2008.-2009. gadā paaugstināja doc. R. Rupeika-Apoga, doc. S. 
Saksonova, doc. I. Solovjova, doc. K. Subatnieks, prof. E. Zelgalve, doc. M. 
Kudinska, citi. 

Studenti pastāvīgi tiek iesaistīti pētnieciskajā darbā, izstrādājot kursa un 
bakalaura darbus.  

    
Vērtēšanas sistēmas pamatā ir LU pieņemtā 10 ballu sistēma. Pārsvarā 

pasniedzēji izmanto „svērto” studentu zināšanu novērtēšanas pieeju- gala atzīme 
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studiju kursā sastāv no atzīmes par darbu semestrī (kontroldarbi, testi, testi Moodle 
vidē, semināri, laboratorijas darbi) un atzīmes eksāmenā. 
  Zināšanu novērtēšana notiek nepārtraukti. Regulāri notiek arī 
individuālās konsultācijas ar studentiem, bakalaura darbu, kursa darbu, prakses 
darbu izstrādāšanas laikā pasniedzēji nozīmē papildus konsultācijas. 

 
Var izdalīt galvenos studiju procesa kvalitātes paaugstināšanas virzienus: 

• vairāk praktizēt zināšanas kontroles mutiskās metodes, nodrošināt katram 
studentam iespēju regulāri uzstāties, piedalīties diskusijā  semināra laikā, jo 
pašreiz vairāk praktizē rakstiskos darbus un darbu grupās; 

• turpināt sadarbību starp docētājiem studentu zināšanu vērtēšanas kritēriju 
prasību vienotā saskaņošanā.  
 

Studiju programmā studējošie 
 

Studenti aktīvi piedalās pasākumos, kas papildina studiju procesu un padziļina 
studentu zinātniskās un praktiskās iemaņas. 

Komunikācijā ar studentiem notiek arī pa e-pastu, piemēram savlaicīgai 
lekciju materiālu izsūtīšanai tiek pielietota grupu kopēja e-pasta adrese. Lietvedes 
operatīvi informē par izmaiņām studiju grafikā, obligātiem pasākumiem un to 
termiņiem. 
Tā, 2008.-2009.m.g. students K. Svētiņš piedalījās starptautiskā projekta Erasmus 
Intensive program „Investment Funds in Europe: Regulation, Innovation and 
Management Issues” (projekts Nr. M2496-070). Projekta ietvaros LU Finanšu katedra 
2009.gada aprīlī (13.04.2009-25.04.2009) ir organizējusi starptautisko intensīvo 
studentu apmācības 
programmu, kurā piedalījās 24 studenti no 4 Eiropas universitātēm (Hochschule 
Liechtenstein, University of Malta, University of Cyprus un Loughborough 
University), kā arī 6 studenti no Latvijas Universitātes. 
 
Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

- Notiek programmas direktora regulārās pārrunas ar visu kursu un grupu 
studentiem par studiju procesa plānošanu (par studiju kursu secību, 
nodarbībām, par prakses organizāciju un eksāmeniem); 

- Katru gadu notiek aptaujas, kurās studenti izvērtē programmu kopumā. 
Pasniedzēji kopā ar grupu pārstāvjiem vai ar studentiem, kuriem labākas 
sekmes, analizē aptaujas rezultātus un vajadzības gadījumā izdara izmaiņas 
studiju kursā vai nodarbību organizācijā; 

- Katru gadu notiek absolventu aptaujas, kas palīdz vērtēt studentu 
apmierinātību ar programmu un tās aktualitāti;  

- Pēc valsts eksāmena un diplomdarbu aizstāvēšanas, programmas direktors 
kopā ar pasniedzējiem analizē studiju procesa realizāciju, apspriež 
priekšlikumus studiju procesa pilnveidošanai; 

 
Studentu aptaujas  
 

Programmas novērtējums iegūts, analizējot 2009.g. pavasarī veikto absolventu 
aptauju, (sk. aptaujas izvērstos rezultātus 2. pielikumā). Kārtējā aptauja par 
programmu tiek plānota 2010.g. ziemas semestrī, jo tad notiks kārtējais 
izlaidums (nepilna laika studentiem). 
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Kopumā absolventi ir apmierināti ar programmas saturu un iegūtam zināšanām. 
2008.g. pavasarī tika veikta 2. kursa studentu aptauja par studiju kursu 
Statistika ekonomistiem (26 respondenti). 
Aptaujas rezultātus var redzēt 2. pielikumā. 

Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls  
  

Programmā Finanšu Menedžments  iesaistīto docētāju skaits –   25 cilvēki.  
Būtisku izmaiņu akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā nebija. 

Personāla kvalifikācija ir atbilstoša un pilnīgi nodrošina programmas mērķu un 
uzdevumu īstenošanu. Īpašas personāla atlases un apmācības metodes netiek lietotas, 
jo ir jau izveidota docētāju grupa, kas pastāvīgi strādā ar studentiem.  

Neskatoties uz to, ka ESF projekts „Latvijas Universitātes  augstākās 
profesionālas studiju programmas Finanšu menedžments un Finanšu sektora vadība 
studentu mācību prakses realizēšana komercuzņēmumos” (vadītāja doc. S. 
Saksonova, dalībnieki V. Ādamsons, I. Solovjova, V. Baleviča) ir beidzies, kontakti 
ar projektu sadarbības partneriem turpinās un studentiem tiek piedāvātas prakses 
vietas gan komercuzņēmumos, gan Valsts ieņēmumu dienestā.  

Doc. S. Saksonova ir iesaistīta Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projektā 
„Development and Approbation of Applied Courses Based on the Transfer of 
Teaching Innovations in Finance and Management for Further Education of 
Entrepreneurs and Specialists in Latvia, Lithuania and Bulgaria” (projekta Nr. LLP-
LdV/TOI/2008/LV/004 (2008-1-LV1-LEO05-00127, 2008.g.-2010.g.). Projekta 
ietvaros tiek izstrādāti kursi „Finanšu vadība” un „Vadības grāmatvedība lēmumu 
pieņemšanai”, kuru materiāli tiek izmantoti arī programmas studiju procesā. 

97% no programmā iesaistītiem docētājiem strādā Latvijas Universitātē 
pamatdarbā, bet valsts pārbaudījuma komisijas darbā ir iesaistīti speciālisti – praktiķi: 
O. Sorokovaja ( Valsts kancelejas Finanšu departamenta vadītāja vietniece), R. Paņko 
( Latvijas zemes un hipotēku bankas valdes loceklis), I. Stepanova (Finanšu 
ministrijas Budžeta departamenta direktore), M. Jurušs (Starptautiskas auditoru 
kompānijas PricewaterhouseCoopers Latvia Nodokļu politikas konsultants), V. 
Pilsuma (Latvias Bankas valdes locekle), citi. 
  Diplomdarbu vadīšanā tiek iesaistīti profesionālajās institūcijās  strādājošie 
speciālisti, bet diemžēl, ar tendenci vairāk izmantot fakultātes docētājus, kas ir 
izskaidrojams ar finansēšanas problēmām.  

 
Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs (sk.3. pielikumā.) 

 
Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 

Infrastruktūras nodrošinājums uz vienu studentu ir pietiekams. 
Materiāli tehniskais nodrošinājums  ir organizēts tā, ka studenti var izmantot 

LU e-resursus, datu bāzes, fakultātes bibliotēkas grāmatas, periodiskos izdevumus, 
statistiskos  materiālus, Moodle vidē sagatavotos e-kursus (piemēram, finanšu 
grāmatvedība, korporatīvās finanses, statistika, vadības grāmatvedība) kursa darbu, 
diplomdarbu, kā arī referātu izstrādāšanai.  

Bibliotēka regulāri pietiekamā daudzumā saņem finanšu un vadības jomā 
jaunāko mācību un zinātnisko literatūru, periodiskos izdevumus. Jaunākās mācību 
literatūras pasūtīšanu bibliotēka veic pēc studiju programmas direktora un docētāju 
ieteikuma.  
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Būtu vēlams vairāk līdzekļu izdalīt kursu izstrādāšanai Moodle vidē, jo kursu 
elektroniskās versijas ļauj atrisināt tādās problēmas kā studentu nodrošināšana ar 
izdales materiāliem, kā arī pilnīgāk kontrolēt studentu zināšanas. 

Auditoriju skaits, lielums un stāvoklis atbilst programmas mērķiem un 
uzdevumiem. 

3. un 4. stāva foajē ir izvietoti televizori, kas ļauj studentiem iepazīties ar 
ziņām fakultātē, Latvijā un pasaulē, ir vieta grupu darbam, atpūtai.  

Mācību resursi studentiem ir pieejami (datorlaboratorijas, bibliotēka, 
kopētavas, fakultātē ir pieejams bezvadu Internernets). 
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Ārējie sakari 
Sadarbība ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām notiek  

atsevišķu mācībspēku līmenī, vācot materiālus lekcijām un praktiskajām nodarbībām.  
Laba sadarbība programmas mācībspēkiem  izveidojusies ar Latvijas Banku, 

Latvijas komercbankām, Latvijas Komercbanku asociāciju (doc. S.Saksonova, doc. 
M.Kudinska, prof. E.Zelgalve),  ar VID un citām valsts finanšu institūcijām (as.prof. 
V.Ādamsons, lekt. A.Joppe, prof. L. Kavale), kā arī ar Latvijas Darba Devēju 
konfederāciju. Sadarbība ar darba devējiem notiek arī organizējot studentu prakses 
(doc. V. Baleviča, doc. S. Saksonova, doc. I. Solovjova, lekt. V. Šnepste, lekt. L. 
Leitāne, lekt. L. Bule, doc. K. Subatnieks, doc. I. Romānova).  

Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām: 
• Banku augstskola, RSEBA, Rēzeknes augstskola, Ventspils augstskola 

(Latvija) 
• Kauņas Vitauta Dižā Universitāte, Haaga - Helia universitāte 

(Helsinki). 
Programmas direktore un citi programmas mācībspēki apmainās ar pieredzi ar minēto 
augstskolu pārstāvjiem, piedalās zinātniskas konferencēs. 

2009.g. janvārī S. Saksonova bija pieredzes apmaiņā BI Norwegian School of 
Management, Norvēģija, Oslo, (Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta „Cilvēkresursu attīstība un 
izglītība” Stipendiju grantu shēmas ietvaros, projekta Nr. EEZ08B-2-19). 

2009.g. aprīlī ir notikusi kvalifikācijas celšana Leonardo da Vinci projekta Nr. 
LLP-LdV-PLM-2008-LV-214 ietvaros Cyprus International Institute of Managament 
(CIIM), Kiprā, Nikosijā (doc. S. Saksonova). 

Tiek uzturēti kontakti arī ar darba devēju institūcijām-  ar Latvijas 
tirdzniecības kameru,  Latvijas darba dēvēju konfederāciju, Latvijas mazo un vidējo 
uzņēmumu konfederāciju, Latvijas zvērināto revidentu asociāciju. 

Sadarbībā ar Latvijas darba devēju konfederāciju, Kauņas Vitauta Dižā 
Universitāti, Bulgārijas tirdzniecības un rūpniecības kameru, kā arī Haaga-Helia 
Universitāti (Somija) tiek realizēts projekts Development and Approbation of Applied 
Courses Based on the Transfer of Teaching Innovations in Finance and Management 
for Further Education of Entrepreneurs and Specialists in Latvia, Lithuania and 
Bulgaria” (projekta Nr. LLP-LdV/TOI/2008/LV/004 (2008-1-LV1-LEO05-00127, 
2008.g.-2010.g.). 

Programmas studenti apmeklē  Latvija Universitātes vieslektoru lekcijas (K. 
Sarkans, citi). 

Darba devēju aptauja 2008.-2009.m.g. netika veikta.  
Programmas docētāji plāno piedalīties Erasmus programmas pasniedzēju 

apmaiņas programmā ar vieslekcijām ārzemēs.  
 
Studiju programmas attīstības metodiskais darbs  
 
Ar mērķi pilnveidot studiju kursu programmu un prakses programmu saturu ir 
izstrādāti un nopublicēts  metodiskais materiāls: 

Saksonova S. Augstākās profesionālās studiju programmas Finanšu menedžmenta 
studiju prakses nolikums, pārskatu izveides metodiskie norādījumi un programmas, 
Rīga, Latvijas Universitāte, 2008.g., 26 lpp. 
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Strādājot pie studiju programmas attīstības un studiju procesa pilnveidošanas 
programmas direktore un docētāji  

• nepārtraukti aktualizē praktisko nodarbību un semināru saturu studiju kursos; 
• sniedz studentiem studiju kursu terminus arī angļu valodā ar mērķi nodrošināt 

speciālo terminu un problemātikas zināšanas svešvalodā; 
• aktīvāk izmanto datorlaboratorijas (doc. S. Saksonova, doc. K. Subatnieks, 

doc. A. Joppe) studiju procesā; 
• piedāvā studentiem starptautiskas prakses un studiju   iespējas ārzemēs; 
• pilnveido savu kvalifikāciju, piedaloties pieredzes apmaiņas pasākumos un 

projektos. 
Diemžēl, tautsaimniecības finanšu speciālistu - praktiķu iesaistīšana studiju procesā 
tiek piebremzēta finansējuma problēmu dēļ.  

Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 
 

Stiprās puses Vājās puses 

• programmas studiju kursu sabalansētība 
pēc sastāva, kas nodrošina jaunajiem 
speciālistiem nepieciešamo 
profesionālo zināšanu un iemaņu 
iegūšanu finanšu menedžmentā; 

• darba tirgū specialitātes absolventi ir 
pieprasīti, kas liecina par to, ka 
programma sniedz nepieciešamas 
zināšanas; 

• ir nodrošināti cieši profesionālie sakari 
ar darba tirgus pārstāvjiem – Latvijas 
darba devēju konfederāciju, Latvijas 
komercbanku asociāciju, Latvijas 
Banku, Latvijas zvērināto revidentu 
asociāciju, citiem;  

• studentu apmācībā piedalās augsti 
kvalificētais akadēmiskais personāls;  

• labas savstarpējās sadarbības attiecības 
starp pasniedzējiem un studentiem, par 
ko liecina absolventu aptauja; 

• regulāra datortehnoloģiju izmantošana 
mācību procesā, iespēja no mājas 
datoriem pieslēgties pie LU bibliotēkas 
e- datu bāzes. 

 
 

• ir grūtības nodrošināt prakses vietas 
studentiem atbilstoši to dzīves vietām; 

• ir grūti apmierināt darba devēju prasības 
prakses norises laikā pēc augsti 
kvalificētiem speciālistiem;  

• nepietiekoša docētāju mobilitāte un 
ārzemju lektoru iesaistīšana studiju 
procesā. 

 

Iespējas Draudi 

• tautsaimniecības attīstības tempu 
kritums savā ziņā aktivizē 
uzņēmējdarbības vidi, noved pie kadru 
politikas optimizēšanas, t.sk. finanšu 

• demogrāfiskā situācija valstī, kas var 
būtiski ietekmēt uzņemto studentu skaitu; 

• studiju maksas pieaugums (šī problēma 
pastāv visām programmām), kas varētu 
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jomā; 

• sabiedrības prasības pret darbaspēka 
kvalifikācijas paaugstināšanu – vadības 
prasmes un finanšu zinību  padziļināta 
apgūšana; 

• ar ES fondu saistīto iespēju 
izmantošana, sekmējot studiju procesa 
pilnveidošanu un konkurētspējīgo 
speciālistu sagatavošanu, kā arī 
docētāju kvalifikācijas celšanu; 

• inovatīvo tehnoloģiju ieviešana un 
attīstība studiju procesā, kas atbilst 
modernam prasībām speciālistu 
sagatavošanā; 

• iespējas vecāko kursu studentiem 
apvienot studijas ar darbu, vienlaikus 
paaugstinot studējošo praktisko 
zināšanu līmeni. 

 

radīt grūtības studējošiem; 
• konkurence ar citu augstskolu 

programmām; 
• nepieciešamība apvienot darbu ar 

studijām var apgrūtināt zināšanu 
apgūšanas procesu pilna laika studentiem 
un studiju programmas prasību izpildi  
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1. pielikums. Kvantitatīvie dati.  
 

8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 
atskaites 
gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

Eksma-
trikulēto 

skaits 
(Atbi-
rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006 54 54 74 73 71 57 - 329 329 57 15 
2006. /2007. 15 15 50 60 53 69 - 247 247 69 12 

2007./2008. 69 69 110 67 85 52 - 383 383 50 2 

2008./2009. 25 25 61 112 68 46 - 312 312 44 2 
 
 
8.2. Absolventu aptaujas 
 Absolventu 

aptauja: 
aptaujāto 

absolventu skaits 
2005./2006. 40 PLK studenti 
2006./2007. 62 NLK studenti 
2007/2008 51 PLK  studenti 
2008/2009 33 PLK studenti 

 
8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. 
oktobri): 

Amats, grāds 2007. 2008 2009 

Profesori 2 2 6 

Asociētie profesori 3 3 2 

Docenti 5 6 7 

Lektori: 15 15 10 

t.sk:       ar doktora grādu  1 0 0 

ar maģistra grādu  14 15 10 

citi* 0 0 0 

Asistenti: 3 2 0 

t.sk:       ar doktora grādu  1 0 0 

ar maģistra grādu  2 2 0 

citi* 0 0 0 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 28 28 25 
* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
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8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 
oktobri) 

Amats  2007. 2008. 2009. 

Viesprofesori 0 0 0 

Viesdocenti 0 0 0 

Vieslektori: 0 0 0 

Studiju kursu docētāji (stundu 
pasniedzēji) 

2 2 2 

t.sk:       ar doktora grādu  0 0 0 

ar maģistra grādu  2 2 2 

citi* 0 0 0 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 2 2 2 
* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 
 

8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2007. 2008. 2009. 

Studē doktorantūrā 3 2 0 

Ieguvuši doktora grādu 0 2 3 

Apguvuši profesionālās pilnveides 
programmu 

6 6 4 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 0 0 0 

 
 
 
8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 

 2007. 2008. 2009 

Dalība pētnieciskos, akadēmiskos 
un citos projektos (projektu skaits) 

11 13 1 

Dalība zinātniskās konferencēs 
(konferenču skaits)  

11 15 19 

Pārskata gada laikā tapušo 
publikāciju skaits 

13 20 29 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 
projektos (studējošo skaits) 

4 4 6 
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8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2006./2007. 2007./2008. 2008/2009 
Mācībspēku apmaiņa     

No Latvijas uz 
ārvalsti 

    
 - 3  
    

No ārvalsts uz 
Latviju 

    
 - -  
    

Studējošo apmaiņa     

No Latvijas uz 
ārvalsti 

Vācija   1 
Krievija 2   
Malta  2  

No ārvalsts uz 
Latviju 

   24 
 - -  
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2. pielikums. 
2008./2009.ak. gada veiktas profesionālās  augstākās izglītības programmas 
Finanšu menedžments absolventu aptaujas rezultāti (aptaujā piedalījās 33 PLK 
absolventi):   
   
 

15. Kā Jūs vērtējat apgūto programmu kopumā? 
● pozitīvi       100%   
  
● negatīvi        0%   
  
● vidēji        0%   
  
 

16. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās zināšanas? 
● noderīgas       73%   
  
● daļēji noderīgas      27%   
  
● nederīgas        0%   
  
 

17. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtas praktiskās iemaņas? 
● noderīgas       52%   
  
● daļēji noderīgas      48%   
  
● nederīgas        0%   
  
 

18. Vai Jūsu pašreizējais darbs ir saistīts ar finanšu menedžmentu? 
● jā        45%   
  
● nē        55%   
  
 

19. Vai apgūtā studiju programma “Finanšu menedžments” veicināja Jūsu 
karjeras attīstību? 

● jā        73%   
  
● nē        0% 
● pagaidām nē       27%   
  
 

20. Kas studiju procesā bija  
● pozitīvs? 
● studiju grafiks      11%    
● noderīgas, aktuālas zināšanas, interesanti priekšmeti 34%   
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● docētāju attieksme, profesionalitāte, atsaucība  61%   
  
● prakses, praktiskās zināšanas    35%  
● viss        3%    
● nav komentāru      6%   
  
● negatīvs? 
● maz praktisko piemēru, uzdevumu    5%   
  
● maz lekciju       23% 
● konsultāciju laiki, dažu pasniedzēju neieinteresētība studiju procesā 9% 
● telpas        6% 
●C daļa       3% 
● nav komentāru      42%   
  
 

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

• Civilā darba aizsardzība    15% 
• C daļa       5% 
• Tādu nebija      57% 
• nav komentāru      20% 

 
17. Kādus priekšmetus Jūs ieteiktu iekļaut studiju programmā? 

● Vairāk grāmatvedības     5%  
● Vairāk finanšu analīzes un vadības    15% 
● Biznesa angļu valoda     16%   
  
● Vairāk prakses      3% 
● Angļu valoda       6% 
● Visi priekšmeti bija noderīgi    35%  
● nav komentāru      24%   
  
 

18. Kādas izmaiņas Jūs ieteiktu studiju procesa uzlabošanai? 
● vairāk prakses      33%   
  
● piesaistīt pasniedzējus-praktiķus    1%  
● vairāk pievērst uzmanību aktualitātēm Latvijā  5% 
● nozīmēt konsultācijas arī sestdienās   14% 
● saīsināt studiju ilgumu     9%   
● nav komentāru      33%   
  
 

19. Vai Jūs iesākāt programmu Jūsu kolēģiem, draugiem? 
● jā        94%   
  
● nē        6% 
● nav komentāru      0%   
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20. Jūsu komentāri par programmu? 

● pozitīvi novērtēja (laba, derīga, interesanta programma)  66%   
  
● iebildumi (vairāk prakses, pārāk izstiepta programma) 5%   
  
● nav komentāru      29%  
    

13. Jūsu novēlējumi un priekšlikumi studiju programmas  
direktoram  
● izteica pateicību (veiksmi darbā, paldies par izturību, 
 ieguldīto darbu, daudz jaunu studentu)   65% 
● iebildumi (piesaistīt pasniedzējus-praktiķus)  0% 
● nav komentāru      35%   
  
 
akadēmiskajām personālam (docētājiem)  
● izteica pateicību (veiksmi darbā, paldies par sapratni, labus 
studentus, daudz pacietības, labu atalgojumu)  76% 
● iebildumi (vairāk pievērst uzmanību studentiem, lielāko  
ieinteresētību)       10% 
● nav komentāru      14%   
  
Lietvedei  
● izteica pateicību (veiksmi darbā, paldies par atsaucību,  
izturību, sapratni)      56% 
● iebildumi        0% 
● nav komentāru      46% 
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Prof. I. Ciemiņa  Statistika ekonomistiem  (Fin.men.2.k.) 

 VĒRTĒJUMA SKALA   (1 - ļoti labi, 2 - labi,  3 - apmierinoši,  4 - 
neapmierinoši)   

    
Vidējais Moda 

* 
Moda 
%** 

Nevar 
pateikt 

*** 

1 
Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām 
kursa apguvei un kursa programmu 1,23 1 77% 0 

2 
Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa 
apguve 1,19 1 81% 0 

3 Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām 1,42 1 65% 0 
4 Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu 1,92 2 54% 0 
5 Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami 2,04 2 50% 0 
6 Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks 2,08 2 50% 1 
7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu 2,29 2 50% 2 

8 
Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto 
vielu 1,55 2 46% 4 

9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama 1,88 2 42% 0 
10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks 1,88 1 38% 1 

11 
Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares 
sasniegumus un problēmas 2,25 2 42% 2 

12 
Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja 
tēmas izpratni 2,04 2 35% 2 

13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu 2,00 1 35% 1 

14 

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates 
līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet 
5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus 2,13 2 31% 3 

15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 1,56 1 46% 1 
16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā 1,75 2 42% 2 
17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei 2,16 2 46% 1 

18 
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa 
apguvei 3,50 5 46% 12 

19 Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā 1,92 1 42% 0 
20 Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga 1,52 1 62% 1 
21 Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju 2,00 2 50% 0 
22 Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās 2,23 3 42% 0 
23 Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju 1,52 2 46% 3 
24 Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja 2,23 1 27% 4 
25 Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi 2,23 2 62% 0 
26 Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis? 1,12 1 88% 0 
*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam   
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli     
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši   
      

 Aptaujāti 26 respondenti   
2008. gada 
decembrī 

   Aptaujas rezultātu kopsavilkums     
 Iepazīšanās ar kursa saturu 1,21      
 Pasniedzēja sagatavotība 1,95      
 Pasniedzēja pasniegšanas stils 1,95      
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 Pasniedzēja attieksme pret studentiem 1,90      
      
 Kursa grūtības pakāpe grūts      



 91 

3. 
pielikums 

Akadēmiskā personālā pētnieciskais darbs 
 

 
1.Dalība konferencēs 
 
Prof. B. Sloka  

• Sloka B., Dzelme J., Vaivads J., Kristaps G. Correspondence of Professional 
and Higher Education Programmes to Labour Market Requirements in Latvia 
// International Scientific Conference „Baltic Futures”.- Riga, Latvia, 
November 24, 2007. 

• Krauklis J., Sloka B. Correspondence Analysis for Labour Market Research // 
International Scientific Conference „ New Socio – Economic Challanges of 
Development in Europe 2008”.- Riga, Latvia, October 2 - 4, 2008. 

• Sloka B. Labour Market Requirements for Graduates with Higher Education: 
Experience of Higher Education Quality Evaluation in Latvia, Estonia and 
Lithuania // International Scientific Conference „ New Socio – Economic 
Challanges of Development in Europe 2008”.- Riga, Latvia, October 2 - 4, 
2008. 

 
Asoc. Prof.V. Ādamsons 

• Starptautiska zinātniska konference: „Finance and Accounting: Theory and 
Practice, Development and Trends”, Referāts: „Completion of the Social 
Finance System in Latvia”. LU 2008. g. 18.-19.septembrī. Rīga. 

 
• Starptautiska zinātniska konference: „Tautsaimniecības attīstības problēmas 

un risinājumi” Referāts: „Sociālās nodrošināšanas finanšu problēmas Latvijā”. 
Rēzeknes Augstskola. 2008.g.17.aprīlī. 

 
Doc. R. Rupeika_Apoga. 

• Baltijas Krievu institūta, Psiholoģijas augstskolas un Starptautiskās Baltijas 
akadēmijas starptautiskajā  zinātniski -praktiskajā konferencē: //Higher 
education space: the present state, issues, prospective // Trends of corporate 
capital structure in Latvia as innovations in learning process/ Rīga, Latvija, 
25.-26.05.2008, 56.-57.lp.,ISBN-9984-30-086-2   

• 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 

• Vytautas Magnus University, European Management Association and Baltic 
Management Foundation 10. starptautiskajā  zinātniskajā konferencē/ 
Management Horizons in Changing Economic Environment: visions and 
challenges// Financial globalisation in changing economic environment/ 
Kauņa, Lietuva,  24.-26.09.2009.g., Vitauto Didžiojo Universitetas, 2009 

 
Doc. M. Kudinska 
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• 4 th International Conference „Information Society and Modern Business”, 
14-16 May, 2009, Ventspils, Latvia 

• LU 67. Konference. Apaļais galds: Latvijas komercbanku sistēmas attīstības 
problēmas., Rīga, 2009. gada 3. februārī Referāts „Komercbanku likviditātes 
problēmas” 

• International Scientific Conference „Finance and Accounting. Theory and 
Practice, Development and Trends”, 18-19 September 2008, Riga, Latvia 

• International Scientific Conference „Policies of Economic and Social 
Development in Europe”, 9-12 October 2008, Sofia, Bulgaria. 

• The 4th International Regional Conference „Baltic business and Socio-
Economic Development”, Riga September 30-Oktober 1,2008 

• 14. Baltijas Finanšu Forums. Ikgadējā konference „Bankas un finanses 
Baltijā”, Rīga 2008. gada 29-30. Septembris. 

• International Scientific Conference „Finance and Accounting: Theory and 
Practice, Development and Trends”, Riga, 18th and 19th September 2008. 

 
Doc. S. Saksonova 

• Third International Scientific Conference on Mathematics in Finance, North-
West University, The University of Pretoria, University of Johannesburg, The 
University of Witwatersrand, 1.-6. september 2008, South Africa. Referāts „A 
Model for Optimal Commercial  Bank Asset Structure Determination”; 

• International Scientific Conference”Finance and Accounting, theory and 
Practice, Development and Trends”, University of Latvia, Riga, 18.-19. 
september 2008, referāts „The Indicators for Evaluation of the Extent of 
Achievemnt of Investor Objectivs in the Context of Company  Valuation” 

• International Scientific Conference „Current Issues in Management of 
Business and Society Development-2009”, University of Latvia, Rīga, 7.-9. 
maijā 2009.g., referāts „Applying relevant variable analysis to working capital 
management in short-term operating decisions”; 

 
Doc. I. Solovjova 

• International Scientific Conference Finance and Accounting: Theory and 
Practice, Development and Trends, 18th and 19th September 2008, Riga, 
Latvia. Paper title: “Problems Related to Creation of the System Model of 
Commercial Bank Security Rating”. 

• 49th International Scientific Conference of Riga Technical University, Latvia 
on October 13-15, 2008. Paper title: “Development of the Operational IT Risk 
Governance Concept”. 

• 8th World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) 
International Conference on Applied Computer Science. Recent Advances on 
Applied Computer Science. Venēcija, Itālija, 21.-23. novembrī 2008.g. 

• Latvijas Universitātes 67.konference, 2009.gads janvāris-aprīlis, Ekonomikas 
un vadības fakultāte, Apaļais galds „Latvijas komercbanku attīstības 
problēmas”, referāts „Latvijas komercbanku sistēmas stabilitātes novērtēšanas 
problēmas”. 

 
Doc. K. Subatnieks 
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• Starptautiska zinātniska konference "Finance and accounting": theory and 
practice, development and trends. Rīga, Latvija. 2008. gada 18.-19. 
septembris. 

• Starptautiska zinātniska konference Accounting and performance management 
perspectives in business and public sector organizations. Tartu, Igaunija. 
2009. gada 8.-9. maijs. 

 
Doc. I. Romānova 

• International Scientific Conference Finance and Accounting: Theory and 
Practice, Development and Trends. Riga, Latvia, September 18 – 19, 2008. 

• Latvijas Universitātes 67.konference. Apaļais galds „Latvijas komercbanku 
sistēmas attīstības problēmas”. Rīga, Latvija, 2009.gada 3.februārī. 

 

2.Zinātniskās publikācijas  
 

• B.Sloka, A.Vilciņa, Contribution of Regional Higher Education Institutions 
for Regional Development, Scientific papers, Latvia Agriculture University, 
2009, 75-84. 

• V.Ādamsons Principles of Public Finance Policy and Administration: from 
Theory to Practice. ” Completion of the Social Finance System in Latvia”. 
2009. ISBN 978-9984-45-106-0. 

• V.Ādamsons. „Sociālās nodrošināšanas finanšu problēmas Latvijā”. 
Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi. Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli 2008.g.17.aprīlī. Rēzekne. 33.-38.lpp. ISBN 978-9984-
779-80-5. 

• R. Rupeika_Apoga. Jauna ēra vērtspapīru biržu darbībā// Vadības zinātne, VII/ 
Latvijas Universitātes Zinātniskie raksti, N.721, Zinātniskā redaktore prof. L. . 
Bandeviča, Rīga: Latvijas Universitāte, 2008., 332.-344. lpp., ISSN 1407-2157 

• R. Rupeika_Apoga. A new look at financial globalisation//Ekonomika, VII/ 
Latvijas Universitātes Zinātniskie raksti, N. 737., Zinātniskā redaktore prof. E. 
Dubra, Rīga: Latvijas Universitāte, 2008., 272.-283. lpp., ISSN 1407-2157 

• R. Rupeika_Apoga. Trends of corporate capital structure in Latvia as 
innovations in learning process//Higher education space: the present state, 
issues, prospective/ Proceedings, Rīga: BRI &HSP, 2008, 15-19p.,ISSN1691-
0702   

• R. Rupeika_Apoga. Understanding financial globalisation// Finance and 
Accounting: Theory and Practice, Development and Trends/ Proceedings/ 
Rīga: Latvijas Universitāte, 2009, 443-454 p.,  ISBN 978-9984-45-106-0 

• Rupeika-Apoga R., Zelgalve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes//Mācību 
līdzeklis/Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 118 lpp., ISBN 978-9984-45-
081-0  

• Kudinska M., Kondratovs K. Global Economy Fluctuation Impact on 
Financial Markets of the Baltic States - pieņemts publicēšanai 2009. gada 
augustā 

• Kudinska M. Asset and Liability Manegement in Commercial Bank: Problems 
and Solutions. //Finance and Accounting. Theory and Practice, Development 
and Trends, , ISBN 978-9984-45-106-0, Riga, Latvia, 2009, 274.-285. Pp 

• Kudinska M.Problems of Unbalanced Liquidity in Latvian Commercial Banks 
and Possible Solutions. // Journal of Business Management, 2008, No1 
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Sustainable Business Development under scenarios of possible ecoomic 
slowdown, Proceedings, ISBN 978-9955-12-238-8, Riga, Latvia, 102.-118.pp. 

• Kudinska M. Kreditēšana. Mācību grāmata, ISBN 9984-9794-3-1, Rīga: 
Latvijas komercbanku asociācija, 126. lpp.2008. 

• Saksonova S. Rentabilitātes rādītāju izmantošanas un interpretācijas aspekti 
praktiskajā uzņēmējdarbības analīzē, Raksts LU krājumā Ekonomika 2008.g., 
737.sējums, ISBN 978-9984-45-022-3, 283.-290.lpp. 

• Saksonova S. Finanšu pārskatu sastādīšanas konceptuālo pamatu pielietošanas 
aspekti  
pārvaldīšanas lēmumu pieņemšanai augstās inflācijas apstākļos, ISBN 978-
9984-779-80- 5, 326.-331.lpp.- Tautsaimniecības attīstības problēmas un 
risinājumi, Rēzekne, 2008, aprīlis. 

• Saksonova S. Indicators of Achievement of Investor Objectives in Context of 
Valuing a  Company, International Scientific Conference Finance and 
Accounting, LU, 2008.g. septembris, ISBN 978-9984-45-106-0. 

• Solovjova I., Klimov R., Reznik A., Slihte J. The development of the 
operational IT risks management concept // Rīgas Tehniskās universitātes 
zinātniskie raksti. 5.sēr., Datorzinātne. Informācijas tehnoloģija un vadības 
zinātne. – 36.sēj. (2008), 131.-139.lpp. 

• Solovjova I., Romanovs A., Klimov R., Merkuryev Y. A technique for 
operational IT risk management in Latvian monetary and financial institutions 
// In: Proc. of 8th WSEAS International Conference on Applied Computer 
Science - Recent Advances on Applied Computer Science, Venice, Italy, 
November 21-23, 2008. - 230-235.lpp. (ISBN 978-960-4740028-4); 

• I.Solovjova, E.Zelgalvis Problems related to creation of the system model of 
commercial  bank security rating // In: International Scientific Conference 
Finance and Accounting: Theory and Practice, Development and Trends, 18th 
and 19th September 2008. – 484- 498.lpp.(ISBN 978-9984-45-106-0); 

• Subatnieks K. Streamlining the System of Corporate Cash Flow Ratios// 
International scientific conference "Finance and accounting": theory and 
practice, development and trends: 18th and 19th September 2008, Rīga, 
Latvia: conference briefing, programme, and abstracts. ISBN 978-9984-45-
002-5. Riga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. p. 23. 

• Subatnieks K. Streamlining the System of Corporate Cash Flow Ratios// 
International scientific conference "Finance and accounting": theory and 
practice, development and trends: Proceedings. ISBN 978-9984-45-106-0. 
Riga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. pp. 516-527. 

• Subatnieks K. Cash Flow Prediction: the Case of Latvian Companies// 
Accounting and performance management perspectives in business and public 
sector organizations: Conference proceedings. ISBN 978-9949-19-122-2. 
Tartu: Tartu University, 2009. pp. 77-87. 

• Romanova I. The Assessment of Financial Ratios for the Development of a 
Bank. 
Internal Rating System. – Proceedings. International Scientific Conference 
Finance and      Accounting: Theory and Practice, Development and Trends. 
Riga, Latvia, September 18 – 19, 2008. 

• Romānova I. Iekšējo reitingu sistēma aizņēmēju kredītriska novērtēšanai. 
Monogrāfija. – Rīga, SIA „Izglītības soļi”, 2009. – 174 lpp. 
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Piedalīšanās projektos: 
 
Prof. B. Sloka 

• Latvijas Universitātes finansēts pētījumu projekts – Mārketinga un 
konkurences augstākajā izglītībā novērtējuma problēmas (2008.g.), vadītāja 

• Latvijas Universitātes finansēts pētījumu projekts – Uzņēmumu un iestāžu 
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas un rezultātu novērtēšanas problēmas” 
(LU proj. Nr. 2009/ZP – 159), vadītāja 

• Eiropas Komisijas finansēts pētījumu projekts – Uzņēmējdarbība augstsākajā 
izglītībā, speciāli ar biznesu nesaistītās studijās (Entrepreneuship in higher 
education, especially within non – business studies) (2006. – 2008.g.), 
projekta eksperte;   

• Eiropas Komisijas pētījuma projekts „Reģionu pārvaldība globalizācijas 
kontekstā” („Regional Governance in the Context of Globalization”), (2009. – 
2010. gads), projekta dalībniece 

 
Doc. S. Saksonova 
• Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekta „Development and Approbation of 

Applied Courses Based on the Transfer of Teaching Innovations in Finance and 
Management for Further Education of Entrepreneurs and Specialists in Latvia, 
Lithuania and Bulgaria” izstrādātajs un vadītājs, projekta Nr. LLP-
LdV/TOI/2008/LV/004 (2008-1-LV1-LEO05-00127), 2008.g.-2010.g. 

 
Doc. I. Solovjova 
• Projekts „Informācijas tehnoloģiju pārvaldība: Operacionālo IT risku pētīšana 

finanšu institūcijās”  Latvijas Izglītības Zinātnes ministrijas un Rīgas Tehniskās 
universitātes 2008. gadā pētniecības projekta „Zinātniskās darbības attīstība 
augstākās izglītības iestādēs” ietvaros. 

Doc. I. Romānova 
• Dalība Latvijas Zinātnes padomes zinātniskā projekta Nr. 09.1015 „Finanšu un 

kredīta politika un atbilstošu instrumentu izmantošana ekonomikas cikliskās 
attīstības apstākļos” izstrādāšana 2009.g. 

• Starptautiskā projekta Erasmus Intensive program „Investment Funds in Europe: 
Regulation, Innovation and Management Issues” koordinatore (projekts Nr. 
M2496-070). 

 
Kvalifikācijas celšana- pieredzes apmaiņa 
 
Doc. S. Saksonova 
− pieredzes apmaiņa BI Norwegian School of Management, Norvēģija, Oslo, 

(Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā 
finanšu instrumenta „Cilvēkresursu attīstība un izglītība” Stipendiju grantu 
shēmas ietvaros, projekta Nr. EEZ08B-2-19) 2009.g. janvāris; 

− pieredzes apmaiņa Cyprus International Institute of Managament (CIIM), 
kvalifikācijas celšanas Leonardo da Vinci projekta Nr. LLP-LdV-PLM-2008-LV-
214 ietvaros, Kipra, Nikosija, 2009.g. aprīlis. 
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