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I. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA PAR REA 

1.1 REA juridiskais statuss 
 
Pamatojoties uz Latvijas un Zviedrijas valdību lēmumu no 2013. gada pārtraukt valsts 

finansējumu Rīgas Ekonomikas augstskolai, 2010. gadā tika pieĦemts lēmums pārveidot 

REA no bezpeĜĦas organizācijas par sabiedrību ar ierobežotu atbildību. 

 

2010. gada 2. jūlij ā tika nodibināta sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas Ekonomikas 

augstskola (SSE Riga), kas 100% pieder SSE Riga fondam, kura dibinātāji ir Latvijas 

Universitāte, Stokholmas Ekonomikas augstskola un REA Absolventu asociācija. 

1.2. Misija un stratēăiskie mērėi 

 
REA tika nodibināta 1993. gadā ar Latvijas un Zviedrijas valdību līdzdalību. REA misija 

bija piedāvāt Eiropas līmeĦa bakalaura programmu ekonomikā un finansēs Latvijas un 

pārējo Baltijas valstu studentiem, lai sekmētu jaunu, talantīgu un izglītotu profesionāĜu 

līdzdalību Baltijas valstu ekonomikas attīstīšanā. Paralēli REA attīstījusi profesionālā 

maăistra programmu „UzĦēmējdarbības vadība”, dažādas vadītāju tālākizglītības 

programmas, kā arī aktīvi l īdzdarbojusies pētniecības projektos, kas saistīti ar izglītību un 

valsts makroekonomiku.  

 

REA stratēăiskā perspektīva ir turpināt nodrošināt konkurējoša līmeĦa izglītību Baltijas 

valstu studentiem, kā arī palielināt reflektantu skaitu no citiem tirgiem (galvenokārt, no 

NVS valstīm), tāpat arī tālāk pilnveidot profesionālā maăistra studiju programmu 

„UzĦēmējdarbības vadībā” un ievērojami palielināt savu daĜu Vadītāju tālākapmācības 

tirgū. 
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1.3. Struktūra un pārvald ība 

 
REA vadības struktūra sastāv no trim valdes locekĜiem – rektora, prorektores un  galvenā 

finanšu direktora. Valde atskaitās SSE Riga Fonda valdei. Sākot no 2010./2011.m.g. 

REA darbība ir strukturēta četros biznesa vienībās - Bakalaura programma, Profesionālā 

maăistra studiju programma, Vadītāju tālākizglītības programmas un Pētniecības projekti, 

pie kam katra struktūrvienība ir atbildīga par saviem rezultātiem. Galvenais REA vadības 

mērėis ir izstrādāt plānu, lai panāktu pašefektivitāti attiecībā uz finansējumu pēc 2013. 

gada. 

1.4. REA ieguldījums Latvij ā 

REA aktivitātes ir redzamas plašā darbības spektrā, ko varētu ilustrēt šādi: 

• REA mācībspēki aktīvi piedalās sabiedrībai svarīgu jautājumu publiskā 

apspriešanā, darbojas vairākās valdības izveidotās komisijās un darba grupās, kā 

arī tiek pieaicināti kā eksperti. 

• REA darbojas kā neatkarīga zinātnieku grupa, kas sagatavo politikas veidošanā 

nozīmīgus pētījumus. Šeit jāmin sekojoši nozīmīgi darbi: gada pārskati par 

ekonomiku Latvijā, ikgadējais „ZiĦojums par uzĦēmējdarbību Latvijā” (Glibal 

Entrepreneurship Monitor for Latvia), dažāda veida speciāli sagatavoti ziĦojumi, 

piemēram, „Riska kapitāls Latvijā” un „Konkurence mazumtirdzniecības 

sektorā”. Šie ziĦojumi tiek nodoti politikas veidotāju un politisku lēmumu 

pieĦēmēju rīcībā. REA arī rīko atklātus pasākumus, kuros sabiedrība tiek šiem 

ziĦojumiem. 

• REA ir izveidojusies par nozīmīgu vietu, kurā tiek organizēti sabiedrībā svarīgu 

jautājumu apspriešanas pasākumi un forumi - daudzos gadījumos šie pasākumi 

tiek organizēti sadarbībā ar Latvijas ministrijām, nevalstiskām organizācijām vai 

uzĦēmumiem. Šajos pasākumos tiek apspriesti jautājumi, kas skar ekonomiku un 

uzĦēmējdarbībi, kā arī sociālās zinātnes kopumā. 

• REA sadarbībā ar Baltijas Starptautisko ekonomikas politikas pētījuma centru 

(BICEPS) izdod Baltijas Ekonomikas Žurnālu (Baltic Journal of Economics). Šī 

starptautiskā un zinātniski recenzētā žurnāla mērėis ir atbalstīt vietējos pētniekus, 
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kā arī tos pētniekus, kuri savā zinātniski pētnieciskajā darbībā strādā pie Latvijai 

un pārējām Baltijas valstīm svarīgām tēmām. 

• REA sadarbībā ar BICEPS organizē akadēmisko semināru ekonomikā sēriju, kas 

ir vienīgā Latvijā. Seminārs notiek vismaz reizi divās nedēĜās, un šie semināri ir 

lieliska iespēja vietējiem un ārvalstu pētniekiem diskutēt akadēmiskā vidē par 

savu pētniecības darbu. 

• REA piedalās virknē starptautisku pētniecības projektu, kas ir nozīmīgi Latvijas 

sabiedrībai kopumā. Projektu ietvaros ārvalstu eksperti brauc uz Latviju, un tas 

dod iespēju iepazīstināt viĦus ar Latvijas pieredzi. 

• REA aktīvi veicina Latvijas tēla veidošanu ārvalstīs. Sadarbībā ar Latvijas 

Investīciju un attīstības aăentūru (LIAA) REA ir organizējusi seminārus, kurus 

atbalstījusi Latvijas valdība un Latvijas vēstniecība Zviedrijā. 

1.5. Starptautiskā sadarbība  

 
Kopumā REA ar dažādām universitātēm pasaulē ir noslēgusi vairāk nekā 60 sadarbības 

līgumu gan Erasmus/Socrates ietvaros, gan kā divpusējus sadarbības līgumus. Visi 

sadarbības līgumi arī ietver mācībspēku un administrācijas apmaiĦu, kas sniedz iespējas 

REA katru gadu uzĦemt ievērojamu skaitu apmaiĦas pasniedzēju no plaša valstu spektra. 

 

Katru gadu vismaz divas profesionālā maăistra programmas studentu grupas no SSE 

Sanktpēterburgā un SSE Stokholmā apmeklē REA. Vizīšu laikā profesionālā maăistra 

programmas studentiem ir iespēja gūt ieskatu Latvijas un pārējo Baltijas valstu 

ekonomiskajā situācijā, uzĦēmējdarbības attīstībā reăionā un citos jautājumos. Ciemos 

atbraukušajiem studentiem ir arī iespēja iepazīties ar vietējiem un starptautiskajiem 

uzĦēmumiem, kā arī izveidot kontaktus ar REA profesionālās maăistra programmas 

studentiem un absolventiem.  

 

Gan noslēgto sadarbības līgumu ietvaros, gan atsevišėu projektu ietvaros notiek 

sadarbība pētniecībā, tai skaitā liela apjoma projektu ES 6. ietvarprogrammas, Leonardo 

da Vinci un ZiemeĜvalstu programmas ietvaros.  
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II. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZ ĀCIJA 

2.1. Programmas mērėis 
 
Rīgas Ekonomikas augstskolas profesionālā maăistra studiju programma ir divu gadu 

nepilna laika profesionālā augstākās izglītības programma vadītājiem, kas strādā augstākā 

līmeĦa vadošos amatos privātā, valsts vai nevalsts sektorā vai nevalstiskās organizācijās. 

 

Studiju programmas mērėis ir izglītot profesionāĜus, kas apliecinājuši savas spējas 

praktiskajā darbībā, sniedzot viĦiem zināšanas par uzĦēmumu darbības nozīmīgākajām 

jomām un pilnveidojot viĦu prasmes sekmīgi darboties mainīgajā vietējā un 

starptautiskajā biznesa vidē. 

2.2. Studiju programmas struktūra 

Profesionālā maăistra studiju programma ir veidota, balstoties uz moduĜu principu, Lai 

studentiem būtu iespējams studijas savienot ar darbu, tādējādi nodrošinot apgūto 

teorētisko zināšanu pielietošanu praksē. Nodarbības notiek vienu reizi mēnesī no 

trešdienas līdz sestdienai, un studentu piedalīšanās programmā ir obligāta. Darba slodze 

nodarbības dienās ir 10 stundas no plkst. 9:00 līdz 20:00 (ieskaitot pusdienas laiku), un 

šajā laikā notiek lekcijas, semināri, darbs grupās, prezentācijas un individuālais darbs. 

Pirms katra moduĜa studentiem jāizlasa kursa ievadmateriāls, atsevišėos gadījumos, 

balstoties uz ievadmateriālu, ir jāizpilda tests, bet moduĜa laikā un pēc tā jāraksta 

individuāls vai grupas projekts. 

 

Studiju programma ir intensīva, ar augstām prasībām; studijās apvienots darbs pie kursa 

ievadmateriāla, kas jāapgūst pirms katra kursa, lekcijas, semināra, darbs grupās, 

prezentācijas, projekta darbs un pašmācība. Studentiem nākas Ĝoti daudz, saspringti 

mācīties un strādāt līdzīgi, kā tas ir citās profesionālās MBA studiju programmās Eiropā 

un ASV. Visas trīs iesaistītās puses, t.i. augstskola, studenti un darba devēji ir apmierināti 

ar studiju programmas organizāciju tāpēc, ka darbā iespējams trīs dienas mēnesī plānot 

studijām.  
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2.3. Programmas dalībnieki  

Programmas mērėis ir uzĦemt studijām gan gados jaunos, gan pieredzējušos 

profesionāĜus, kuri strādā vadošos amatos. Lai radītu studijas stimulējošu vidi un veidotu 

pamatu plašiem un lietderīgiem kontaktiem starp absolventiem nākotnē, programmas 

mērėis ir uzĦemt daudzveidīgu studentu grupu ar akadēmisko vai profesionālo izglītību 

dažādās jomās un atbilstošu darba pieredzi. Studentu uzĦemšanā nav vecuma 

ierobežojuma, tomēr potenciālajiem studentiem jābūt vismaz piecu gadu darba pieredzei. 

Studenti, kuri atbilst uzĦemšanas kritērijiem, tiek uzĦemti no jebkuras valsts, tomēr 

vairums pieteikumu tiek saĦemti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, 

Skandināvijas valstīm un Somijas. Studenti no pārējām Eiropas valstīm un citiem 

kontinentiem parasti piesakās tajos gadījumos, ja uzĦēmējdarbības vai citu iemeslu dēĜ tie 

ir saistījušu savu darbību ar Baltijas valstu reăionu. 

 

Gan mācībspēki, gan studenti ir apmierināti ar grupas lielumu, kas aptuveni ir 25 cilvēki 

grupā. Studentu grupā pastāv pozitīva daudzveidība attiecībā uz pieredzi, pārstāvētajām 

nozarēm, pārstāvētajām valstīm, studentu vecumu un sieviešu/vīriešu skaitu. Studentu 

grupa ir dinamiska, un studenti aktīvi iesaistās mācību procesā, piedalās diskusijās, uzdod 

jautājumus un labi darbojas gan kopējā grupā, gan kursa ietvaros uzdevumu veikšanai 

izveidotajās mikrogrupās. Dzīves un darba pieredze Ĝauj studentiem iesaistīties 

padziĜinātās diskusijās. 

 

2.4. Studiju process 

Studiju process sākas ar ievadlekciju nedēĜu, kas koncentrējas uz komandas veidošanu, 

komunikācijas prasmēm (prezentāciju sagatavošanu, eseju rakstīšanu u.c.), iepazīšanos ar 

REA vidi, akadēmiskajām prasībām, nelielu ieskatu par cilvēkiem un viĦu iesaisti 

biznesa procesos, kā arī pārskatu par radošumu uzĦēmējdarbībā. Ievadlekciju nedēĜā katrs 

students nosaka savas prioritātes, lai pielāgotu savas individuālās studiju iemaĦas, un daži 

studenti pievērš lielāku uzmanību komunikāciju prasmju apgūšanai, kamēr citi ir vairāk 

ieinteresēti diskusijā par radošumu uzĦēmējdarbībā. Ievadlekciju nedēĜas ietvaros ir 

ieviests arī vienas dienas kurss grāmatvedības un vadības ekonomikas pamatjēdzienu, 

terminu un definīciju apguvē. 
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Radošums uzĦēmējdarbībā un cilvēki un biznesa procesi ievadkursi sagatavo studentus 

turpmākajiem kursiem finanšu grāmatvedībā, kam seko globālā ekonomika, vadības 

ekonomika un pārējie kursi saskaĦā ar programmu. Izvēlēties piemērotus mācību 

materiālus (rakstus, gadījuma piemērus) un tos piemērot profesionālās maăistra studiju 

programmas vajadzībām ir interesants darbs pasniedzējiem, kuri strādā profesionālajā 

maăistra studiju programmā. Dažkārt studenti domā, ka uzdotā lasāmviela ir pārāk 

sarežăīta, tomēr diskusiju laikā nodarbībās ir redzams, ka kopumā studenti materiālu ir 

labi uztvēruši.  

 

Gan individuālās pārrunās, gan kopējās sanāksmēs ar studentiem tiek spriests par tēmu 

sabalansētību programmā. Mācību materiāli, raksti bieži atspoguĜo ASV un Lielbritānijas 

pieredzi, tāpēc pasniedzēji gatavo gadījumu piemērus, uzaicina prezentētājus no vietējām 

biznesa aprindām, lai studenti gūtu ieskatu vietējā situācijā. Tā kā studentiem ir izglītība 

dažādās nozarēs un bakalaura grāds ekonomikā un uzĦēmējdarbībā ir tikai 35 – 45% 

studentu, tad katram kursam nepieciešams rūpīgi izstrādāts mācību materiāls, lai 

studentiem ar dažādu izglītību būtu vieglāk izprast kursā apgūstamo vielu. Mācību 

materiālā ir izskaidroti pamatjēdzieni un definīcijas, kā arī galvenie saīsinājumi, simboli 

un formulas. 

 

Lekcijas, semināri, izpēte, diskusijas, darbs grupā, kursa darbi, projektu darbi, 

konsultācijas, pašmācība veicina studentu kopējo akadēmisko un profesionālo izaugsmi. 

Studentu grupa tiek sadalīta mazākās darba grupās pa 3-4 studentiem katrā grupā. Darba 

grupām ir liela nozīme gadījumu izpētē un uzdevumu pildīšanā, kā arī projektu darbos. 

 

Studenti saĦem kursa mācību materiālus, izdales materiālus, atbilstošas literatūras 

sarakstus, interneta adreses un saites. Lai studenti varētu vieglāk orientēties plašajā 

piedāvājumā, literatūras sarakstos mācību materiāli ir strukturēti kā primārā nepieciešamā 

literatūra, papildliteratūra un padziĜinātā literatūra.  

 

Papildus pamata kursiem programma iepazīstina studentus ar pētniecības metodoloăiju, 

kas nepieciešama lietišėo pētījumu veikšanai. Studenti apgūst galvenās pētniecības 
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metodes (gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās), kā arī iepazīstas ar noteicošajiem faktoriem 

atbilstošas pētniecības metodes izvēlē. Strādājot pie diplomprojekta, studenti spēj 

pielietot un pierādīt atbilstošas pētniecības metodes izvēli. 

 

Sakarā ar nelielo studentu kopskaitu grupā, kas nepārsniedz 25 cilvēkus, kā arī 

pamatojoties uz to, ka no diviem piedāvātajiem specializācijas kursiem PārmaiĦu vadība 

un UzĦēmējdarbības Eiropas Savienībā tiesiskais konteksts, 2005./2006.m.g. un 

2006./2007.m.g visi studenti izvēlējās PārmaiĦu vadības moduli, kopš 2007./2008.m.g. 

tika nolemts nepiedāvāt izvēles kursus, bet PārmaiĦu vadības kursu iekĜaut pamata kursu 

klāstā. Jāpiebilst arī, ka UzĦēmējdarbības Eiropas Savienībā tiesiskais konteksts modulis 

Ĝoti lielā mērā dublējās ar ES likumdošana vadītājiem kursu. 

 

Svarīga studiju procesa sastāvdaĜa ir mācību brauciens. Ja līdz 2006./2007.m.g. mācību 

brauciens tika organizēts uz Eiropas valstīm, tad kopš 2007./2008.m.g. mācību 

programmā tika ieviests starpkontinentālais mācību brauciens, kas reizē apvienoja arī 

praksi, iepazīstoties ar attiecīgās valsts uzĦēmējdarbību un sagatavojot ziĦojumu, kas 

saistīts ar mācību braucienā apgūto. Mācību braucieni ne tikai sniedz iespēju veikt 

salīdzinošo analīzi ar savā valstī notiekošajiem procesiem ekonomikā un uzĦēmējdarbībā, 

bet saliedē studentu grupu un attīsta grupas dinamiku. 

 

Studiju programmas noslēgumā studentiem jāizstrādā diplomprojekts, kas ir empīrisks 

pētījums, kurā apvienota praktiskā darba pieredze un studiju laikā apgūtas teorētiskās 

zināšanas.  

 

Studentiem pavadot 9-10 stundas augstskolā nodarbības tiek rūpīgi plānotas, vērā tiek 

Ħemti vairāk un mazāk produktīvie darba periodi visas dienas garumā. Lekcijas parasti 

tiek plānotas rīta daĜā, bet pēcpusdienā un jo īpaši vakara pusē vairāk tiek plānotas 

paneĜdiskusijas, kopsavilkums, darba grupu prezentācijas, lai studenti būtu aktīvi iesaistīti 

darbībā. 
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2.5. Studiju programmas vadība un resursi 

Programmas vadība strādā efektīvi, nodrošinot studentus ar visu nepieciešamo 

informāciju par kursiem. Studenti saĦem informatīvo materiālu, kursu aprakstus, mācību 

materiālus un attiecīgos izdales materiālus, ieejas kartes, kā arī reăistrējas kā lasītāji REA 

bibliotēkā. Studenti tiek iepazīstināti ar programmas vadību un tās pienākumiem. Lai 

studenti zinātu, ar ko un par kādiem jautājumiem sazināties, viĦiem ir nepieciešams zināt 

un pazīt programmas vadības grupu. 

 

Programmas vadību nodrošina programmas direktors un programmas administratore. 

Programmas direktora pienākumi un atbildības sfēras ir plānošana, programmas 

stratēăijas veidošana, koordinēšana, jauno studentu uzĦemšana, kontakti ar 

mācībspēkiem un studentiem, budžeta plānošana un pārraudzība, darba līgumi ar 

mācībspēkiem un studentiem, programmas kvalitātes nodrošināšana ar atgriezeniskās 

saiknes palīdzību. Programmas administratores pienākums ir tiešā programmas 

administrēšana, savlaicīga mācību materiālu nodrošināšana studentiem, pārraudzība un 

koordinēšana ar mācībspēkiem un studentiem attiecībā uz studentu pastāvīgajiem 

darbiem, dažādi tehniskie darbi, ieskaitot kafijas paužu organizēšanu, līdzīgu programmu 

maăistru studentu uzĦemšana no SSE Stokholmā un SSE Krievijā un daudzi citi. 

 

Studenti ir nodrošināti ar mācību grāmatām, mācību materiālu kopumu un izdales 

materiāliem. Katrā auditorijā ir portatīvais dators ar nepieciešamajām programmatūrām 

prezentācijām, tāfeles un pārējais palīgaprīkojums. Studentiem ir atvēlētas trīs auditorijas, 

kas piemērotas lekcijām, semināriem un darbam grupās. Bibliotēka piedāvā bagātīgu 

jaunāko grāmatu kolekciju ekonomikā un biznesā. Bibliotēkā ir uzstādīts liels skaits 

datoru, lai lasītājiem būtu iespējams izmantot tiešsaistes katalogu, lielais pieejamo datu 

bāžu skaits un internets. Bibliotēkas krājumā ir vairāk kā 20 000 iespiesto vienību un 

žurnāli. Bibliotēkas darbs ir lielā mērā automatizēts, tāpēc darbinieki var atvēlēt laiku 

profesionālai lasītāju apkalpošanai un konsultācijām. Bibliotēkā lasītājiem ir pieejami arī 

kopēšanas pakalpojumi. Lai studenti uzzinātu, kā lietderīgāk izmantot bibliotēkas 

resursus, ievadlekciju nedēĜā bibliotēkas darbinieki iepazīstina studentus ar bibliotēkas 

katalogu internetā, meklēšanas iespējām un datu bāzēm. 
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Liels klāsts mācību materiālu, prezentācijas, pastāvīgo darbu iesniegšana, vērtējumi u.c. 

noris, izmantojot REA e-apmācību platformu. Studentiem tā ir ērti lietojama un pieejama 

jebkurā pasaules malā, kur ir nodrošināti interneta sakari. Bez tam visā augstskolas ēkā ir 

pieejams bezvadu internets. Lai studenti sekmīgāk un efektīvāk izmantotu e-platformu, 

ievadlekcijas nedēĜas ietvaros Informācijas tehnoloăiju departamenta vadītājs iepazīstina 

studentus ar visiem REA pieejamiem IT risinājumiem, īpaši detalizētu sniedzot praktisku 

ieskatu e-platformas lietošanā. 
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III. STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA 

3.1. REA profesionālās maăistra programmas konsultatīvā padome 
 
Pamatojoties uz REA profesionālās maăistra programmas Akreditācijas komisijas 

ieteikumiem 2005.g., kā arī uz REA vadības norādījumiem, 2006. gada pavasarī tika 

REA profesionālās maăistra programmas konsultatīvā padome. Pirmā padomes sanāksme 

notika 2006. gada 18. jūnijā. Programmas konsultatīvajā padomē ietilpst REA rektors, 

prorektore, vice prezidenti, vadītāju tālākizglītības un profesionālās maăistra programmas 

direktori, diplomprojekta konsultants, pārstāvji no profesionālās maăistra programmas 

absolventu asociācijas un pārstāvji no esošajiem studentiem. Sanāksmes notiek vismaz 

reizi gadā un tajās tiek analizēta studentu atgriezeniskā saikne attiecībā uz programmu, 

tiek pārrunāta programmas attīstība, darba ar absolventiem, mārketinga un sabiedrisko 

attiecību aktivitātes un citi jautājumi. Kopš pārskata sākumā kopumā ir notikušas septiĦas 

profesionālās maăistra programmas konsultatīvās padomes sanāksmes. 

 

Pēdējā konsultatīvās padomes sanāksme notika 2010. gada 9. decembrī. Sanāksmes gaitā 

tika analizēta pirmā un otrā kursa atgriezeniskā saikne attiecībā par programmu. Lielu 

sanāksmes daĜu aizĦēma diskusija par programmas tālāku attīstību, kurā pārstāvji no 

studentu un absolventu vidus uzsvēra nepieciešamību katrā kursā ieviest darbu nelielās 

grupās, kur katram grupas dalībniekam būtu jāsniedz prezentācija. Tāpat tika diskutēts 

par līderības kā mācību priekšmeta iekĜaušanu programmā, ėā arī par kopīga moduĜa, 

piemēram, Stratēăiskā vadība izveidošanu visiem SSE grupas maăistra programmas 

(EMBA) studentiem. Konsultatīvās padomes sanāksmē tika iztirzāts programmas studiju 

grafiks, darbs ar absolventiem, mārketinga plāns 2011.gadam, kā arī tika prezentētas 

pārdomas par grāmatu „Rethinking the MBA: business education at a crossroads” 

(Pārdomas par MBA: izglītība uzĦēmējdarbībā krustcelēs). 
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3.2. Imatrikul ācijas process 

 
Profesionālās maăistra studiju programmas uzĦēmējdarbības vadībā mērėis ir uzĦemt 

piemērotus studentus, kas strādā augstākā vadības līmeĦa amatos valsts un privātos 

uzĦēmumos un iestādēs. Reflektantiem, kuri vēlas studēt profesionālajā maăistra studiju 

programmā uzĦēmējdarbības vadībā, ir jāiesniedz tiešsaistē vai bezsaistē aizpildīta 

pieteikuma anketa, kas ietver arī motivācijas vēstuli, kopija no diploma par pirmo 

augstāko izglītību un divas rekomendācijas vēstules. Atlases procesā potenciāli spējīgākie 

studenti tiek vērtēti, pamatojoties uz šādiem kritērijiem: 

• profesionālie sasniegumi: atbilstoša darba pieredze (ne mazāk kā 5 gadi) un 

karjeras izaugsmes iespējas; 

• intelektuālās spējas: augstākā izglītība jebkurā zinātĦu nozarē; 

• personīgās īpašības: motivācija, gatavība studēt un sociālās iemaĦas; 

• angĜu valodas zināšanas: studijas notiek angĜu valodā, un studentiem jābūt labām 

mutvārdu un rakstīšanas iemaĦām angĜu valodā. 

 

Visi reflektanti, kuri atbilst izvirzītajiem kritērijiem, tiek uzaicināti uz interviju. 

UzĦemšanas process notiek divos posmos: 

1)  pieteikuma dokumentu izskatīšana; 

2)  reflektanti, kuri atbilst izvirzītajiem mērėiem, tiek uzaicināti uz interviju. 

UzĦemšanas komisiju veido augstskolas rektors, REA vecākais vice prezidents un 

profesionālās MBA studiju programmas direktors. Zemāk ievietotajā 1. tabulā ir 

apkopota informācija par reflektantiem un uzĦemtajiem studentiem laika posmā no 

2005./2006.m.g. līdz 2009./2010.m.g. 
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1. tabula. Reflektanti un uzĦemtie studenti 2005./2006.-2009./2010.m.g. 

Reflektanti UzĦemtie studenti Mācību 

gads No 
Latv
ijas 

Pārē
jām 
valst
īm 

Siev
ietes 

Vīri
eši 

Kop
ā 

No 
Latvi
jas 

Pārēj
ām 
valstī
m 

Sievi
etes 

Vīrie
ši 

Kopā 

2005./2006. 18 2 7 13 20 18 2 7 13 20 

2006./2007 23 8 12 19 31 20 5 9 16 25 

2007./2008 23 8 9 22 31 20 4 7 17 24 

2008./2009. 22 8 9 21 30 16 3 5 14 19 

2009./2010. 24 10 9 25 34 18 4 7 15 22 

 

Tā kā jauno studentu pieteikšanās sākas jau no janvāra vidus, bet studentu uzĦemšanas 

process kopumā beidzas jūlija sākumā, tad dati par 2010./2011. m.g. reflektantiem un 

uzĦemtajiem studentiem nav iekĜauti tabulā. 

3.3. Studējošie 
 
Potenciālo profesionālās maăistra programmas studentu atlasei tika izmantota stratēăija, 

kas ietvēra: 

1) profesionālās MBA programmas un bakalaura studiju programmas absolventu 

ieteikumus potenciālajiem programmas reflektantiem; 

2) ciešu sadarbību ar uzĦēmumiem, iestādēm, vēstniecībām, tirdzniecības kamerām 

u.c. un programmas prezentēšanu; 

3) sazināšanos ar REA vadītāju tālākizglītības klientiem, personīgo kontaktu 

izmantošana; 

4) reklāmu, reklāmrakstu ievietošana iespiestajos un elektroniskajos plašsaziĦas 

līdzekĜos. 

 

Lielu lomu reflektantiem lēmuma pieĦemšanā studēt REA profesionālajā maăistra 

programmā spēlē REA un pārējo SSE grupas biznesa augstskolu dalība laikraksta 

„Financial Times” EMBA programmu ranžējumā. REA šajā ranžējumā piedalās kopš 

2008./2009. m.g. Ne mazāk svarīgs faktors ir sistemātiska dažādu mārketinga un PR 
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aktivitāšu organizēšana saskaĦā ar ikgadējo Profesionālās MBA programmas Mārketinga 

plānu.  

 

Lai arī saskaĦā ar 1. tabulu reflektantu skaits kopš 2006./2007.m.g. ir audzis un pārsniedz 

maksimāli iespējamās studentu grupas lielumu, kas ir 25 dalībnieki, tikai 2006./2007. 

m.g. izdevās sasniegt maksimālo studentu skaitu grupā. Galvenie iemesli bija 

profesionālās pieredzes trūkums, kā rezultātā reflektantiem nācās atteikt dalību 

programmā. Nereti uzĦemtie studenti finansiālu, darba un ăimenes apstākĜu dēĜ 

nepieĦēma piedāvājumu studēt profesionālajā MBA programmā. Krīze ekonomikā 

2008./2009.m.g. spilgti atsaucās arī uz grupas komplektēšanu – šajā gadā tika uzĦemts 

vismazākais studentu skaits pēdējo piecu gadu laikā, kam par galveno iemeslu bija 

ekonomiskā nestabilitāte valstī, reăionā un pasaulē. 

 

SaskaĦā ar 1. tabulu katrā studentu grupā ir vismaz 2-5 dalībnieki no ārvalstīm, kas 

sastāda 10-20%. Pārstāvēto valstu vidū jāmin studenti no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, 

Ukrainas, Vācijas, Skotijas, Nīderlandes, Dānijas, Izraēlas, ASV un citām valstīm.  

 

Komplektējot studentu grupas vienmēr tiek mēăināts nodrošināt pēc iespējas lielāku 

daudzveidību dalībnieku pārstāvēto nozaru ziĦā, jo tas daudz labāk ar diskusiju 

starpniecību palīdz izprast teorijas pielietojumu dažādās jomās. Ja profesionālās maăistra 

programmas pirmajos pastāvēšanas gados dominēja banku, apdrošināšanas, finansu 

konsultāciju, informācijas tehnoloăiju un telekomunikāciju sektori, reklāmas aăentūras, 

tad pēdējo piecu gadu laikā lielā mērā ir pārstāvēti dažādi ražošanas uzĦēmumi, 

farmācijas un medicīnas sektors, loăistika, tūrisms, jurisprudence, enerăētikas sektors, kā 

arī valsts un nevalstiskās iestādes un organizācijas.  

 

Tālāk ievietotajā 2. tabulā ir apkopota informācija par profesionālās maăistra 

programmas pirmajā un otrajā kursā studējošajiem laika posmā no 2005./2006.m.g. līdz 

2010./2011.m.g. 
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2. tabula. Informācija par 1. un 2. kursa studentiem 2005./2006.-2010./2011.m.g. 

1. kurss 2. kurss Mācību 

gads No 
Latv
ijas 

Pārē
jām 
valst
īm 

Siev
ietes 

Vīri
eši 

Kop
ā 

No 
Latvi
jas 

Pārēj
ām 
valstī
m 

Sievi
etes 

Vīrie
ši 

Kopā 

2005./2006. 16 1 6 11 17 16 2 6 12 18 

2006./2007 18 2 7 13 20 16 1 6 11 17 

2007./2008 20 5 9 16 25 18 2 7 13 20 

2008./2009. 20 4 7 17 24 20 5 9 16 25 

2009./2010. 16 3 5 14 19 20 4 7 17 24 

2010./2011. 18 4 7 15 22 16 3 5 14 19 

 

3.4. Programmas daĜas 

Pamata kursi 
 
Pārskata perioda laikā studenti vairākus kursus ir atzinuši par īpaši veiksmīgiem – tādi 

moduĜi, kā radošums uzĦēmējdarbībā, globālā ekonomika, mārketings, starpkultūru 

pārvaldība un e-stratēăijas, vienmēr ir saĦēmuši augstus vērtējumus. Balstoties uz 

studentu ieteikumiem, novērojumiem, vairāki kursi ir gan satura, gan struktūras ziĦā 

pārveidoti, piemēram, pēc izmaiĦu ieviešanas un jaunu pasniedzēju piesaistes, Ĝoti 

pozitīvi ir novērtēti korporatīvās pārvaldības, cilvēkresursu vadības, ES ekonomika, 

politika un tieslietas vadītājiem un citi kursi. Studenti ir augsti novērtējuši interaktivitāti, 

gadījumu izpētes metodes izmantošanu, citas aktīvas un novatoriskas mācīšanās metodes, 

pasniedzēju globālo pieredzi un dziĜo ieinteresētību kursa pasniegšanā. 

 

Finanšu grāmatvedības un vadības ekonomikas kursos studenti ir sastapušies ar grūtībām 

dažādo priekšzināšanu dēĜ. Tāpēc jau kopš 2005./2006.m.g. ievadlekciju nedēĜā viena 

diena ir veltīta finanšu grāmatvedības un vadības ekonomikas pamatjēdzienu, definīciju 

un terminu apguvei, lai tādējādi saskaĦotu programmas dalībnieku zināšanu līmeni un 

attiecīgajos kursos varētu aplūkot sarežăītāku materiālu. 
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Gan stratēăiskās vadības, gan pārmaiĦu vadības kursi bija viduvēji novērtēti un galvenā 

kritika tika vērsta uz pasniedzēju nepietiekamo praktisko pieredzi un spēju parādīt, kā 

lekcijās apskatītos teorētiskos modeĜus ir iespējams īstenot dažādās nozarēs. Tāpēc 

2011./2012.m.g. attiecīgajos kursos ir nolemts piesaistīt citus pasniedzējus un pašus 

kursus padarīt dinamiskākus, vairāk analizējot dažādus gadījuma piemērus un balstoties 

uz tiem veidojot prezentācijas. 

 

PārmaiĦas saturiskā un pasniedzēja ziĦā skars arī biznesa ētikas kursu. Lai arī kopš 

2008./2009. m.g. šis kurss tiek organizēts Stokholmā un kursa ietvaros studenti ne tikai 

apgūst teorētiskos pamatus, bet arī uzĦēmumu apmeklējumu laikā iepazīstas ar 

praktiskiem biznesa ētikas piemēriem (2010./2011.m.g. studenti apmeklēja Nordea, Telia 

Sonera un Halvarsson & Halvarsson), pasniedzēja monotonais pasniegšanas veids ir 

izpelnījies kritiskas piezīmes no studentiem. 

 
Specializācijas kursi 
 
2005./2006. m.g. studentiem līdzīgi kā pirms tam tika piedāvāti divi specializācijas kursi 

– uzĦēmējdarbības Eiropas Savienībā juridiskais konteksts un pārmaiĦu vadība. Tomēr 

visi studenti izvēlējās pārmaiĦu vadības moduli, jo otrs specializācijas kurss nedaudz 

dublēja ES tieslietas vadītājiem pamata kursu. Tāpēc kopš 2006./2007.m.g tika nolemts 

iekĜaut pārmaiĦu vadības moduli pamata kursa daĜā, bet specializācijas kursus 

nepiedāvāt. DaĜēji šis lēmums tika pieĦemts arī pamatojoties uz to, ka studentu skaits 

kopumā grupā ir neliels. 

 

Mācību brauciens 
 
Pārskata periodā pavisam ir notikuši septiĦi mācību braucieni – 2005./2006.m.g. un 

2006./2007.m.g. tie attiecīgi bija uz Stokholmu (Zviedriju) un Sanktpēterburgu un 

Maskavu (Krieviju), bet kopš 2007./2008.m.g. tika organizēti starpkontinentālie braucieni 

- pirmais uz Buenosairesu Argentīnā, bet pārējie uz Šanhaju un Honkongu Ėīnā. 

Pamatojoties uz studentu un absolventu pārdomām, profesionālās maăistra programmas 

konsultatīvās padomes ieteikumiem, kā arī vadoties no citu Eiropas un pasaules biznesa 

skolu pieredzes tika nolemts, ka mācību braucieni ir jāorganizē ar konkrētu mērėi t.i. 
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iepazīt globālos, ātri attīstošos tirgus un starpkultūru attiecības. Studentiem mācību 

brauciena laikā, kā arī pirms un pēc tam tika izvirzīti konkrēti uzdevumi un, kā 

galarezultāts, bija jāiesniedz prezentācija un ziĦojums, kas tika izstrādāti darba grupās. 

Mācību brauciena laiks tika paildzināts līdz vienai nedēĜai, un tas tika strukturēts šādā 

veidā: katru dienu vairākas stundas tika veltītas lekcijām un diskusijām, kuras organizēja 

uzĦemošā universitāte, bet pēcpusdienā notika dažādu uzĦēmumu apmeklējumi.  

 

Viens no sekmīgākajiem mācību braucieniem notika 2010./2011. m.g., kuru noorganizēja 

Honkongas zinātnes un tehnoloăiju universitātes (HKUST) biznesa skola un kura laikā 

studenti guva detalizētu ieskatu Ėīnas uzĦēmējdarbībā, ekonomikā un biznesa attīstībā, 

kā arī apmeklēju dažādu nozaru starptautiskos un vietējos uzĦēmumus. Kopumā jāuzsver, 

ka mācību braucieni ir lietderīgi ne tikai akadēmiskā ziĦā, bet tie pilnveido grupas 

dinamiku un sniedz iespējas veidot starptautiskus kontaktus. 

 

Diplomprojekts 
 
2010./2011. m.g. tika aizstāvēti 17 diplomprojekti (aizstāvēto diplomprojektu saraksts ir 

ievietots 2. pielikumā). Divi studenti darba un ăimenes apstākĜu dēĜ pārtrauca 

diplomprojekta rakstīšanas procesu un to atsāks nākamajā mācību gadā. Pēc 

profesionālās maăistra programmas konsultatīvās padomes ieteikuma, kā arī balstoties uz 

citu augstskolu pieredzi līdzīgās programmās, šajā mācību gadā pirmo reizi studenti 

diplomprojektu varēja rakstīt pārī. Tā rezultātā ir iespējams daudz detalizētāk veikt tēmas 

izpēti, kā arī pašam darbam pieaug pievienotā vērtība. 

 

Diplomprojekta tēmu ietvaros tika pētīts nekustamo īpašumu tirgus, individuālā veselības 

apdrošināšana Latvijā, IT joma, klientu orientēti biznesa modeĜi, ar līderību saistīti 

jautājumi, darbinieku motivācija finanšu sektorā Igaunijā un citi jautājumi. Dr. Ăirts 

DimdiĦš darbojās kā diplomprojektu konsultants. ViĦš nodrošināja komunikācijas 

nepārtrauktību un caurspīdīgumu visā diplomprojektu rakstīšanas procesa gaitā, sniedza 

individuālās konsultācijas un organizēja procesu atbilstoši augstiem akadēmiskiem 

standartiem. Šī darba rezultātā ievērojams skaits diplomprojektu tika novērtēti ar atzīmi 

teicami un labi. Nebija neviena plaăiātisma gadījuma. 
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3.5. Studiju programmas īstenošanas resursi  

Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana 
 
Profesionālās maăistra programmas direktors Kārlis KrēsliĦš pārskata perioda laikā ir 

regulāri ticies ar pārstāvjiem no SSE Stokholmā un SSE Krievijā. Pārrunu laikā ir 

diskutēts gan par MBA programmas harmonizāciju, gan par dalību laikraksta „Financial 

Times” ranžējumā, gan par absolventiem. Iznācis arī piedalīties diskusijās par 

programmu mārketinga aktivitātēm, kas tikušas organizētas gan Rīgā, gan Stokholmā, kā 

arī Sanktpēterburgā. 2010./2011.m.g. programmas direktors mācību brauciena laikā tikās 

ar Honkongas zinātnes un tehnoloăiju universitātes biznesa skolas pārstāvjiem, lai 

pārrunātu tālākas sadarbības iespējas gan programmu, gan augstskolu līmenī. Mācību 

brauciena laikā bija iespēja veidot jaunus kontaktus ar pasniedzējiem un uzĦēmumu 

pārstāvjiem. Līdzīgas tikšanās notika arī Stokholmā, kad programmas direktors vadīja 

profesionālās maăistra programmas studentu grupu biznesa ētikas kursa ietvaros. 

 

Profesionālās maăistra programmas koordinatore Maira RjabiĦina arī regulāri ir tikusies 

ar MBA programmu koordinatorēm no SSE Stokholmā un SSE Krievijā, lai apmainītos 

pieredzē par efektīvāku dažādu procesu organizēšanu programmas ietvaros. Parasti šīs 

tikšanās un viedokĜu apmaiĦa noris tad, kad maăistra studenti kopā ar programmu 

direktoriem un koordinatoriem no attiecīgajām augstskolām ierodas vizītē Rīgā. Bez tam 

katru gadu REA noris nodarbināto individuālo attīstības plānu izvērtēšana. Programmas 

direktors un programmas koordinatore katrs individuāli aizpilda šo plānu, raksturojot 

gada laikā sasniegto, radušās problēmas un iespējamos risinājumus un attīstību. 

Programmas direktors šo plānu pārrunā ar augstskolas rektoru, prorektori un 

personāldaĜas vadītāju, savukārt programmas koordinatore paveikto un nākotnē plānoto 

iztirzā ar programmas direktoru. 

 

Telpas un aprīkojums 
 

Lai profesionālās maăistra programmas studentiem nodrošinātu ērtāku vidi, katrā 

programmas kursā tiek rezervētas speciālas telpas grupu darbam. 6. stāva 603. telpā, kas 

ir galvenā profesionālās maăistra programmas norises vieta, 2011.g. vasaras atvaĜinājuma 
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laikā ir plānots veikt vairākus uzlabojumus, ieskaitot interaktīvās tāfeles uzstādīšanu, 

telpas aprīkojuma (galdu, datortehnikas) reorganizāciju u.c. Studenti augsti novērtē pirms 

diviem gadiem uzstādīto kondicionēšanas sistēmu 607. telpā.  

 

Tā kā 614. telpā ir četras darba vietas un tās visas ir noslogotas, ir jāpadomā par darba 

vietas nodrošināšanu vieslektoriem kursu laikā. Profesionālās maăistra programmas 

direktora KārĜa KrēsliĦa darba vieta ir iekārtota 618. telpā. Darba telpas iekārtojums 

paredz arī vietu individuālām pārrunām, kas Ĝoti noder, organizējot atgriezeniskās saites 

intervijas ar studentiem un pārrunas ar reflektantiem uzĦemšanas procesa laikā.  
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IV. KVALIT ĀTES NODROŠINĀŠANAS MEHĀNISMS 

 
Lai nodrošinātu augstu akadēmisko standartu ievērošanu, profesionālās maăistra 

programmas studentu līgumiem kā pielikums ir pievienoti REA Iekšējās kārtības 

noteikumi. Visi profesionālās MBA programmas studenti ir informēti par akadēmiskajām 

prasībām, par kurām arī tiek pastāvīgi atgādināts studiju laikā. Pārskata laikā ievērojami 

ir uzlabojies studentu disciplīnas vispārējais līmenis un mājas darbu iesniegšanas 

savlaicīgums. 

 

Kvalitātes nodrošinājumu kursiem gan saturiskā, gan organizatoriskā, strukturēšanas un 

pasniegšanas ziĦā nodrošina atgriezeniskās saites anketas tiešsaistē, kuras studentiem ir 

obligāti jāaizpilda pēc katra mācību moduĜa. Atgriezeniskās saites anketā studenti 7 

punktu skalā vērtē kursa organizāciju, vērtīgumu zināšanu ieguvē, dažādu mācību metožu 

izmantošanu uz vietas, literatūras atbilstību, pasniedzēja prezentēšanas prasmi, kā arī 

sniedz ierosmes kursa pilnveidošanā. 

 

Vēl viena būtiska kvalitātes nodrošinājuma metode ir individuālās pārrunas ar katru 

pirmā un otrā kursa studentu, kas tiek organizētas vienu reizi gadā rudenī. Šajās 

atgriezeniskās saites pārrunās studenti dalās savās pārdomās par programmu kopumā, par 

mācībspēkiem un mācīšanas metodēm, par programmas saturisko daĜu un tās atbilstību 

studentu praktiskajām vajadzībām, par grupas dinamiku, par REA infrastruktūru. 

Studentu individuālās atgriezeniskās saites interviju apkopojums pēc tam tiek prezentēts 

un diskutēts profesionālās maăistra programmas konsultatīvās padomes sanāksmēs. 

 

Kopš 2009./2010. mācību gada ir ieviesta visaptveroša studiju nobeiguma atgriezeniskās 

saites anketa, kuru ikviens students ir lūgts aizpildīt pēc diplomdarba aizstāvēšanas. Šajā 

anketā studenti sniedz savu vērtību par programmu kopumā, gan detalizēti par atsevišėām 

programmas daĜām, procesiem un metodēm, kā arī sniedz savu ieskatu par to, kas būtu 

jāmaina, kādus jaunus kursus būtu lietderīgi ieviest nākotnē. Visbeidzot, studiju 

programmas kvalitāti nodrošina arī specializēta plaăiātisma kontroles programmatūra, ar 

kuras palīdzību tiek pārbaudīti studentu iesniegtie darbi un diplomprojekts. 
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V. STUDIJU PROGRAMMAS AKAD ĒMISKAIS PERSONĀLS 

5.1. Programmā iesaistītie mācībspēki 
REA profesionālajā maăistra programmā kopumā ir iesaistīts 21 pasniedzējs. Zemāk 

ievietotajā 3. tabulā ir sniegts pārskats par mācībspēku sadalījumu attiecībā pēc 

akadēmiskajiem amatiem, kā arī pēc vecuma. 

 

3. tabula. Mācībspēku sadalījums attiecībā pēc akadēmiskajiem amatiem un vecuma 

Nr.p.k. Rādītāji Skaits 

1. Akadēmiskie amati  

1.1. Asociētie profesori 3 

1.2. Lektori 3 

1.3. Vieslektori 15 

2 Vecums  

2.1. Līdz 30 gadiem 0 

2.2. 31-44 9 

2.3. 45-54 7 

2.4. 55-64 3 

2.5. 65 un vairāk 2 

Pārskata periodā ir palielinājusies REA mācībspēku iesaistīšanās profesionālajā MBA 

programmā. Kopš 2009./2010. gada ES tieslietas vadītājiem kurss ir papildināts ar ES 

ekonomika un politika vadītājiem, kuru vada REA mācībspēks Morten Hansen. Modulis 

ir izpelnījies Ĝoti atzinīgu studentu novērtējumu, jo ir dinamisks, interesants un noderīgs 

studentiem. Arī turpmāk ir plānots programmā iesaistīt vairāk REA mācībspēku, 

piemēram, 2011./2012. gadā Ievadlekciju nedēĜas kursus vadīs REA pasniedzējs 

uzĦēmējdarbības un inovāciju jomā Fionn Dobbin. Nākotnē finanšu ekonomikas kursa 

pasniegšanā plānots iesaistīt šobrīd bakalaura programmā atzinību ieguvušo pasniedzēju 

Tāli PutniĦu. 

 

Tālāk ievietotajā 4. tabulā ir sniegta mācībspēku-studentu un mācībspēku absolventu 

attiecība pārskata periodā no 2005./2006. līdz 2010./2011. m.g. 
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4. tabula. Profesionālās maăistra programmas studentu/mācībspēku un 
absolventu/mācībspēku attiecība 2006./2007. – 2010./2011. m.g. 
 
Mācību gads Mācībspēki Studentu skaits Absolventu 

skaits 
Studentu skaits 
uz vienu 
mācībspēku 

Absolventu 
skaits uz vienu 
mācībspēku 

2005.-2006.  19 35 11 1,84 0,58 

2006.-2007. 19 37 14 1,94 0,74 

2007.-2008. 17 45 23 2,64 1,35 

2008.-2009. 17 49 21 2,88 1,23 

2009.-2010. 19 43 20 2,26 1,05 

2010.-2011. 21 42 22 2,00 1,05 

 

Pēdējos gados programmā ir iesaistīti arī vairāki jauni vieslektori, kas ieguvuši neviltotu 

studentu atzinību. Tā, piemēram, augstus vērtējumus ir ieguvis starpkultūru vadības kursa 

pasniedzējs Richard Pooley, cilvēkresursu vadības pasniedzējs Liam Ulvhag un 

korporatīvās pārvaldības kursa mācībspēks Tomislav Rimac. Īss mācībspēku biogrāfijas 

kopsavilkums ir sniegts 5. pielikumā. Vieslektori parasti tiek izvēlēti, balstoties uz 

ieteikumiem no citām augstskolām Eiropā un pasaulē, kā arī pamatojoties uz personīgiem 

kontaktiem. Parasti potenciālais mācībspēks pirms iesaistīšanās programmā tiek 

uzaicināts sagatavot publisku prezentāciju, vieslekciju, kā arī tiek piedāvāts piedalīties 

diplomprojektu vadīšanas un/vai vērtēšanas procesā.  Sekmīgas sadarbības gadījumā 

vieslektoram tiek piedāvāts vadīt konkrētu kursu programmā. 

 

Līdzīgi kā studentiem, arī programmā iesaistītajiem mācībspēkiem ir jāizpilda konkrētas 

saistības gan attiecībā uz savlaicīgu kursa literatūras iesniegšanu, gan individuālo un 

grupu darbu novērtējumiem konkrētā termiĦā. Nereti atsevišėi mācībspēki kavējās ar 

vērtējumu sniegšanu studentiem, bija gadījumi, kad atzīmes no pasniedzējiem tika 

iesniegtas bez izvērsta vērtējumu par darbā pozitīvo un trūkumiem. Lai uzlabotu minēto 

situāciju, 2009./2010.m.g. tika izstrādāts un 2009. gada 26. novembra programmas 

konsultatīvās padomes sanāksmē tika apstiprināts Nolikums profesionālās maăistra 

programmas mācībspēkiem. Pēc nolikuma apstiprināšanas tas tika nosūtīts gan esošajiem, 

gan jaunajiem programmas mācībspēkiem, un situācija ir būtiski uzlabojusies. 
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5.2 Pētniecības aktivitātes 
 
Gan REA mācībspēki, gan vieslektori ir aktīvi iesaistījušies pētnieciskajā darbībā. 3. 

pielikumā kopā ar mācībspēku biogrāfij ām ir sniegts arī viĦu nozīmīgāko publikāciju 

saraksts. Detalizēts pārskats par pasniedzēju pētniecības aktivitātēm ir sniegts katra 

mācību gada pašnovērtējuma ziĦojumā (7.-11. pielikums).  

 

Vairums mācībspēku ir nozīmīgu zinātnisko monogrāfiju autori attiecīgajā zinātĦu 

nozarē, viĦi regulāri publicējas referatīvajos žurnālos, aktīvi piedalās starptautiskās 

konferencēs un semināros, ir iesaistīti dažādos pētniecības projektos. Diplomprojektu 

vadīšanā un vērtēšanā parasti tiek piesaistīti tikai tādi savas nozares eksperti, kuriem ir 

doktora grāds attiecīgajā zinātĦu nozarē. REA mācībspēki un vieslektori arī aktīvi 

iesaistās REA rīkotājās zinātniskajās konferencēs, REA-BICEPS semināros, 

zinātniskajos projektos un daudzās citās ar pētniecību saistītās aktivitātēs. 
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VI. STUDENTU AKAD ĒMISKO SASNIEGUMU V ĒRTĒŠANAS SISTĒMA 
 
Studentu akadēmisko sasniegumu vērtēšanā tiek ievērots pozitīvo akadēmisko 

sasniegumu princips, un iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot pozitīvos sasniegumus. 

Studentu vērtējums tiek veikts, pamatojoties uz vairākiem kursa komponentiem: testiem, 

kas balstās uz izlasīto literatūru, mājas darbiem, kursa darbu, problēmsituāciju 

semināriem un citiem rādītājiem. Gala atzīmes procentuālais sadalījums atšėiras no kursa 

specifikas, piemēram, ekonomikas un finanšu moduĜos lielāks akcents tiek likts uz mājas 

darbiem, kamēr biznesa vadības kursos lielāks svars ir gadījumu izpētes analīzei un 

darbam grupās uz vietas. 

 

Atzīmju sadalījums ir sekojošs: 

160 – 200 punkti izcili  E 

140 – 159 punkti labi  PWM 

100 – 139 punkti apmierinoši P 

0 – 99 punkti  nenokārtots F 

 

Kopš 2003./2004.m.g. šīs atzīmes diplomā tiek pielīdzinātas ECTS vērtējuma skalai, 

saskaĦā ar kuru: 

A augstākās 10 percentīles 

B nākošās 25 percentīles 

C  nākošās 30 percentīles 

D nākošās 25 percentīles 

E atlikušās 10 percentīles 
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VII. REA PROFESIONĀLĀS MAĂISTRA PROGRAMMAS SAL ĪDZINĀJUMS 
AR L ĪDZĪGĀM PROGRAMM ĀM 
 
Lai salīdzinātu Rīgas Ekonomikas augstskolas Profesionālā maăistra programmu 

„UzĦēmējdarbības vadība” (Executive MBA programme) ar citu augstskolu piedāvātām 

līdzīgām maăistrantūras programmām, REA profesionālā maăistra programma tika 

salīdzināta ar Eiropas MBA vadlīnijām, kā arī programmām, kuras tiek piedāvātas 

Tallinas Ekonomikas un biznesa vadības skolā pie TTU, Igaunijā, SSE Stokholmā un 

Rīgas Tehniskās Universitātes Biznesa skolā. 

 

REA profesionālā maăistra programma uzĦēmējdarbības vadībā pēc savas struktūras 

atbilst Eiropas MBA programmu vadlīnijām, par kurām vienojušās vadošās biznesa 

izglītības asociācijas Eiropā (European Quality Link EQUAL - http://www.efmd.org). 

SaskaĦā ar šīm vadlīnijām profesionālā maăistra programmai uzĦēmējdarbības vadībā ir 

jāietver: 

• UzĦēmumu un iestāžu vadības studijas tādās galvenajās jomās, kā grāmatvedība, 

finanses, mārketings, informācijas sistēmu vadība, personāla vadīšana un 

tieslietas. 

• Teorētisko bāzi nodrošinošus vispārizglītojošus ekonomikas un vadības zinību 

priekšmetus, kā ekonomika un pētniecības/analīzes metodes. 

• Zināšanas un prasmes integrējošus priekšmetus (darbs komandā, vadības prasmju 

apgūšana, uzĦēmējdarbības studijas, uzstāšanās prasmes). 

 

Bez tam, izstrādājot diplomprojektu, studenti padziĜināti apgūst konkrētu jomu gan 

darbojoties individuāli, gan konsultējoties pie REA mācībspēkiem un diplomprojektu 

vadītājiem. 5. tabula sniedz pārskatu par REA profesionālās maăistra programmas 

priekšmetiem un to sadalījumu pa blokiem. REA profesionālās maăistra programmas 

katra moduĜa īss apraksts ir sniegts nākamajā VIII nodaĜā. 

 

 

 



 
 

 29 

5. tabula. REA profesionālās maăistra programmas priekšmetu sadalījums pa blokiem 

UzĦēmumu un iestāžu vadības studiju 
galvenie priekšmeti 

Finanšu grāmatvedība 
Vadības ekonomika 
E-stratēăijas 
Finanšu ekonomika un stratēăija 
Starpkultūru vadība 
Stratēăiskā vadība 
Mārketinga vadība 
ES tieslietas, ekonomika un politika 
vadītājiem 
Cilvēkresursu vadība 

Teorētisko bāzi nodrošinošie 
vispārizglītojošie ekonomikas un vadības 
zinību priekšmeti 

Globālā ekonomika 
Biznesa ētika 
Pētniecības metodes 
PārmaiĦu vadība 
Korporatīvā pārvaldība 

Zināšanas un prasmes integrējošie 
priekšmeti 

Komandas veidošana, grupas dinamika un 
komunikāciju prasme 
Radošums uzĦēmējdarbībā 

 

Kā redzams 5. tabulā REA profesionālās maăistra programmas studentiem tiek 

nodrošināta iespēja apgūt būtiskākos priekšmetus visos trīs galvenajos blokos. Tālāk 

ievietotā 6. tabula sniedz studiju satura salīdzinājumu ar līdzīgām programmām Rīgas 

Tehniskās Universitātes Biznesa skolā, Tallinas Ekonomikas un biznesa vadības skolā 

(TSEBA) un SSE Stokholmā. Minētās augstskolas salīdzinājumam izvēlētas arī tāpēc, ka 

REA ar tām sadarbojas gan pētniecības projektos, gan profesionālo maăistra programmu 

ietvaros un saistībā ar vadītāju tālākizglītības programmām. 
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6. tabula. Programmu satura salīdzinājums  

Studiju 
priekšmeti 

Rīgas 
Ekonomikas 
augstskola 

Rīgas Tehniskās 
Universitātes 
Biznesa skola 
(RBS) 

Tallinas 
Ekonomikas un 
biznesa vadības 
skola (TSEBA) 

Stokholmas 
Ekonomikas 
augstskola 
Stokholmā 

Galvenie vadības 
zinību priekšmeti 

    

Grāmatvedība Finanšu 
grāmatvedība 

 Grāmatvedība Finanšu 
grāmatvedība un 
analīze 

Finanses Vadības 
ekonomika 
Finanšu 
ekonomika un 
stratēăija 

Vadības 
ekonomika 
Finanšu plānošana 
un lēmumu 
pieĦemšana 

Korporatīvās 
finanses 

Finanšu 
pamatprincipi 
Vadības 
grāmatvedība 

Mārketings Mārketinga vadība Mārketinga vide Bizness-biznesam 
mārketings 

Mārketings 

Ražošanas vadība    Vērtību radīšana 
Informācijas 
sistēmu vadība 

E-stratēăijas Informācijas 
pakalpojumi un 
zināšanu 
pārvaldība 

Biznesa 
informācijas 
sistēmas 

Informācijas 
tehnoloăija un 
biznesa procesu 
atjaunošana 

Personāla vadība Cilvēkresursu 
vadība 
Starpkultūru 
vadība 

Līderība un 
organizācijas 
attīstība 

Starptautiskā 
cilvēkresursu 
vadība 

Lēmumu 
pieĦemšana un 
racionalitātes limiti 

Vadības stratēăija Stratēăiskā vadība 
PārmaiĦu vadība 

Stratēăiskā un 
konkurējošā vide 

Stratēăiskā vadība Stratēăija 
 

Tieslietas ES tieslietas, 
ekonomika un 
politika vadītājiem 

Biznesa juridiskā 
vide 

Eiropas Kopienas 
likums 

Biznesa 
likumdošana 

Vispārizglītojošie 
ekonomikas un 
vadības zinību 
priekšmeti 

Globālā 
ekonomika 
Biznesa ētika 
Pētniecības 
metodes 
Korporatīvā 
pārvaldība 

Starptautiskā un 
globālā biznesa 
vide 
PārmaiĦu vadība 
un biznesa ētika 

Starptautiskā 
ekonomika 
Statistiskā analīze 
Biznesa ētika 
Vadība 

Ekonomika 
Organizāciju 
teorija un vadība 
Ilgtspējīga vadība 
un biznesa ētika 
Korporatīvā 
pārvaldība 

Zināšanu un 
prasmes 
integrējošie 
priekšmeti 

Komandas 
veidošana, grupas 
dinamika un 
komunikāciju 
prasme 
Radošums 
uzĦēmējdarbībā 

Darbs komandā un 
grupas dinamika 

Komunikācija 
daudzkultūru vidē 
UzĦēmējdarbība 
un mazais bizness 

Apvienības globālā 
sabiedrībā 
Inovāciju procesu 
vadīšana 
UzĦēmējdarbības 
organizēšana 
 

 

 

Salīdzinājums ar citām studiju programmām (skat. 6. tabulu) pierādīja, ka REA 

profesionālās maăistra programmas saturs ir līdzīgs ar studiju saturu salīdzinātajās 

līdzīgās profesionālā maăistra programmās citās augstskolās. Jāpiezīmē, ka ir grūti iedalīt 
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priekšmetus pa atsevišėiem blokiem, jo jomas ir savstarpēji integrētas un globālā biznesa 

kontekstā tēmas bieži tiek aplūkotas vienkopus (piemēram, pārmaiĦu vadība un biznesa 

ētika, starptautiskais mārketings un vadība, IT sistēmu vadība un ražošanas vadība u.c.). 
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VIII. STUDIJU PROGRAMMAS APRAKSTS (MODU ěI) 
 
Šajā nodaĜā sniegts studiju programmas kursu apraksts. Katra moduĜa attiecīgo 

kredītpunktu un ECTS skaits ir sniegts profesionālās maăistra programmas studiju plānā 

1. pielikumā. 

 

Ievadlekciju nedēĜa 

 

Komandas veidošana, grupas dinamika un komunikācijas prasme 

Komandu veidošanas moduĜa mērėis ir sniegt studentiem pamata zināšanas par komandas 

darbību un dot iespēju pašiem praktiski veidot un darboties komandā. ModuĜa ietvaros 

studenti uzzinās komandu nozīmīgumu mūsdienu biznesa pasaulē, komandu attīstības 

pakāpes, komandas vadīšanu, tipiskās komandu problēmas un kā tās var risināt. Šī 

moduĜa ietvaros studentiem būs arī iespējas uzlabot komunikāciju prasmes, apgūt 

efektīvas saziĦas iemaĦas, akadēmisku eseju rakstīšanu un iemaĦas uzstāties auditorijas 

priekšā. Studenti tiks arī iepazīstināti ar REA akadēmisko kultūru. Kursa laikā studenti 

pilda virkni praktisku, interaktīvu uzdevumu, kas balstīti uz prasmju pilnveidošanu reālās 

situācijās. 

 

Cilvēki un biznesa procesi 

Šis modulis piedāvā sociālu un kultūras perspektīvu attiecībā uz biznesa procesiem, īpaši 

akcentējot esošās ievirzes biznesa domāšanā, piemēram, radošās industrijas, kultūras 

patēriĦu un pētījumus par cilvēku apmierinātību. Sociālā vide un kultūras modeĜi lielā 

mērā ietekmē veidu, kā cilvēki patērē preces un pakalpojumus, reaăē uz reklāmas 

ziĦojumiem, attiecas viens pret otru organizāciju iekšienē un sazinās viens ar otru pāri 

robežām starptautiskā arēnā.  

 

Radošums uzĦēmējdarb ībā 

Kurss kritiski aplūko domāšanas veidu un darbības mūsdienu uzĦēmumos, kas arvien 

darbojas saskaĦā ar stingri kanonisku attieksmi un uzvedību, kas radās „rūpniecības 

gadsimtā". Radošums uzĦēmējdarbībā apskata tādu sistēmu un procesu veidošanu, kas 
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atalgo nevis peĜ strādājošos par radošu un uzĦēmējdarbību veicinošu rīcību. Šādas 

sistēmas un procesi virzās no savstarpējas mijiedarbības līderības domāšanas veidiem un 

praktiskām darbībām uz līderības domāšanas veida un darbības pārveidi, tādējādi 

izveidojot un attīstot vitālus uzĦēmumus, kas piemēroti zināšanu ekonomikai. 

 

Grāmatvedības un vadības ekonomikas pamati 

Šis ir vienas dienas izvēles kurss, kas izveidots, lai iepazīstinātu studentus ar 

grāmatvedības un vadības ekonomikas terminu un finanšu pārskatu pamatiem. Šis kurss 

ir paredzēts programmas dalībniekiem bez priekšzināšanām grāmatvedībā un vadības 

ekonomikā. 

 

Pamata kursi 

 

Globālā ekonomika 

Šis kurss veido izpratni par globālās ekonomikas vidi, kurā vadītāji strādā. Modulis 

aplūko sakarības starp galvenajiem mainīgajiem, kas ietekmē biznesa lēmumus: procentu 

likmēm, valūtas maiĦas kursu un inflāciju. Īpaša uzmanība tiek pievērsta monetārās, 

fiskālās un valūtas maiĦas politikas ietekmei uz biznesa vidi un veidiem, kādos izmaiĦas 

vienas valsts makroekonomikā rezonē citās valstīs. 

 

Finanšu grāmatvedība 

Finanšu grāmatvedības kursa mērėis ir veicināt studentu izpratni par peĜĦas un 

zaudējumu pārskata, bilances un naudas plūsmas pārskata saturu, novērtēšanu, 

savstarpējo mijiedarbību, kā arī šo finanšu dokumentu analīze. Studenti iemācās izvērtēt 

uzĦēmuma darbību no rentabilitātes, finansiālā stāvokĜa un maksātspējas viedokĜa, kā arī 

iepazīstas ar uzĦēmuma kapitāla novērtēšanas metodēm un veido datorizētu finanšu 

plānošanas modeli, kas veic finanšu analīzi un pašu kapitāla vērtēšanu. 
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Vadības ekonomika 

Vadības ekonomikas kurss iepazīstina ar vairākiem vadības jēdzieniem un metodēm, kas 

nepieciešami dažāda veida problēmu risināšanā. Kurss aplūko cenu noteikšanas 

mehānismu, analizē produkcijas ienesīgumu un izmaksas, lēmumu pieĦemšanu attiecībā 

uz kapitālieguldījumiem, budžeta sastādīšanu, novērtēšanas metodes un optimizācijas 

modeĜu pielietošanu lēmumu pieĦemšanā. 

 

E-stratēăijas 

Kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar jaunu domāšanas veidu saistībā ar jauno 

ekonomiku. Modulis sniedz pārskatu par jaunākajām tendencēm, kā arī par eksistējošiem 

modeĜiem, lai studentiem jaunajā digitālajā pasaulē rastos izpratne un spējas analizēt 

uzĦēmumus un izvērtēt biznesa idejas. Kursa laikā studenti iepazīstas ar jaunām biznesa 

stratēăijām un modeĜiem, ko piedāvā jaunās tehnoloăijas, kā arī studentiem būs iespēja 

izprast un izvērtēt biznesa idejas un to ieviešanas iespējas tehnoloăiju sektorā. 

 

Mārketinga vadība 

Panākumus starptautiskajos tirgos veicina aktīva biznesa vides politiskās, ekonomiskās 

un kultūras ietekmes izzināšana. Šajā kursā tiek uzsvērta nepieciešamība uzĦēmumiem 

iekšēji veidot spēcīgas daudzfunkcionālas darba grupas, kas spējīgas stratēăiski reaăēt uz 

klientu vajadzībām, veidot globālus zīmolus un efektīvi konkurēt tirgū. Studentiem ir 

iespējas gan individuāli, gan grupās, pielietojot netradicionālas metodes, konceptuāli 

analizēt globālas problēmas un sagatavot priekšlikumus saviem uzĦēmumiem efektīvas 

mārketinga stratēăijas attīstīšanai. 

 

ES tieslietas, ekonomika un politika vadītājiem 

Kurss sniedz studentiem izpratni par Eiropas Savienības (ES) likumdošanu, ko ir 

nepieciešams zināt arī tiem, kas nedarbojas tieslietu jomā. Modulis sniedz ieskatu par 

dažādām ES institūcijām un to nozīmi, kā arī iepazīstina ar ES juridiskajiem aktiem un 

tieslietu procedūru. Balstoties uz gadījuma piemēriem, kursā tiek apskatīta preču, personu 

un pakalpojumu brīva aprite, tās izveidošana, kā arī tiek analizēts ES konkurences 

likums. Kursā tiek apskatīti starptautiskās likumdošanas jēdzieni, it īpaši attiecībā uz 
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saikni starp vietējo likumdošanu, ES likumdošanu un starptautisko likumdošanu. ModuĜa 

ietvaros tiek arī apskatīti ES ekonomiskie un politiskie aspekti, piemēram, kopējais tirgus 

un Ekonomiskā un monetārā savienība, kā arī saikne ar Eiroparlamentu, ES komisiju un 

Ministru Padomi un to attiecības ar atsevišėām dalībvalstīm.  

 

Starpkultūru vadība 

Galvenais šī kursa mērėis ir sekmēt lielāku izpratni par starpkultūru attiecībām un to 

sensitīvo raksturu, darbojoties pāri robežām. Kurss palīdzēs nostiprināt pārliecību un 

efektīvus starpkultūru sakarus ar kolēăiem, partneriem un klientiem citās valstīs, 

izvairoties no pārpratumiem. Modulī tiks arī apskatīta attieksme un pieĦēmumi par citām 

kultūrām. 

 

Starptautiskais bizness – mācību brauciens un prakse 

Šis modulis ietver dažādus globalizācijas aspektus ar īpašu fokusu uz Ėīnu. Tā ietvaros ir 

mācību brauciens uz Honkongu. DaĜa no materiāla, kas saistīts ar šo moduli, tiks 

apskatīts citos kursos, piemēram, Globālās ekonomikas un Starpkultūru vadības kursos. 

Pasniedzējs Chris Torrens sniegs ieskatu Ėīnas ekonomikā, ieskaitot politiskos, 

ekonomiskos un biznesa riskus. Īpaša nozīme tiks pievērsta Ėīnai no starpkultūru 

aspekta, uzsākot šajā valstī uzĦēmējdarbību. Mācību brauciens uz Honkongu ietvers 

vietējo profesoru pasniegtās lekcijas un diskusijas, uzĦēmumu apmeklējumus un tikšanos 

ar dažādiem biznesa aprindu cilvēkiem. 

 

Finanšu ekonomika un stratēăija 

Kursa pamatā ir akcionāru vērtības radīšana, pārnese un destrukcija, kā to praksē īsteno 

korporatīvo finanšu vadītāji (uzĦēmuma iekšienē) un to komerciālie un investīciju 

baĦėieri (ārpus uzĦēmuma), kas konsultē un palīdz izveidot nepieciešamos fondus. 

Korporatīvo finanšu teorija ir veidota, koncentrējoties uz literatūru, kas ir atbilstoša četru 

dienu modulim, un ir papildināta ar praktisko lietojumu konkrētiem piemēriem, 

izmantojot gadījuma izpētes piemērus un finanšu modelēšanu, izmantojot Excel. Kursā 

apskatītās tēmas ietver kapitāla politiku, kapitāla budžeta veidošanu, finansēšanu ar 

parādiem un pašu kapitālu, dividenžu politiku, vērtēšanu un investīciju bankas riska 
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kapitāla, privātā pamatkapitāla, sākotnējā publiskā piedāvājuma, labuma gūšanas 

izpirkšanas un vadības izpirkšanas kontekstā/. Finanšu tirgus loma atvērtē sabiedrībā tiek 

apskatīta 2008./2009. gada finanšu panikas kontekstā.  

 

Korporat īvā pārvald ība 

Šī kursa mērėis ir sniegt studentiem ieskatu kritiskā izpratnē par korporatīvās pārvaldības 

teorijas jaunākajiem aspektiem, atbilstošu regulēšanu un starptautiskajiem uzvedības 

kodeksiem. Valžu locekĜiem šobrīd jāsastopas ar pieaugošu spiedienu attiecībā uz 

ieinteresētajām pusēm, lai izpildītu viĦu prasības, tajā pašā laikā uzlabojot 

uzĦēmējdarbības izpildi. Intensīvais kurss ir veidots, pamatojoties uz četrām galvenajām 

tēmām, lai šodienas vadītājiem dotu iespēju orientēties globalizētajā tirgū, attīstot un 

pilnveidojot izpratni par esošajiem instrumentiem riska pārvaldībā un kontrolē. Modulis 

arī apskata pārvaldību un valdes lomu, valdes saistības attiecībā uz finanšu pārskatiem un 

auditu, riska pārvaldību un valdes un valdes atbildību attiecībā uz kontroli. 

 

Stratēăiskā vadība 

Stratēăiskās vadības modulis koncentrējas uz vadītāju mēăinājumiem un metodēm mainīt 

nākotni ar nodomu. Tā mērėis ir attīstīt stratēăiskās vadības prasmes, lai veicinātu 

korporatīvos sasniegumus gan mazos, gan lielos uzĦēmumos. Modulis ietver trīs plašas 

un savstarpēji saistītas stratēăijas analīzes, stratēăijas izvēles un stratēăijas realizācijas 

tēmas. Stratēăiskās vadības fokuss ir uz visas organizācijas vadīšanu. Kursā arī tiek 

apskatīti korporatīvās pārvaldības jautājumi un kurss palīdz labāk pilnveidot kursa laikā 

iztirzātās idejas, analizējot dažādus gadījuma piemērus. 

 

PārmaiĦu vadība 

Kurss koncentrējas uz plānotu un neplānotu pārmaiĦu teoriju , pētniecību un praksi, īpaši 

pievēršot uzmanību pārmaiĦu metožu attīstībai attiecībā uz procedūru un mentālo 

struktūru, kas diagnosticē, īsteno un novērtē organizācijas pārmaiĦu procesus. Kurss 

veicinās izpratni par pārmaiĦu sarežăītību un dinamiku organizācijā. Tiks arī pārrunātas 

un novērtētas dažādas pārmaiĦu metodes, kā arī iztirzāta labākā prakse un trūkumi 

pārmaiĦu procesu vadīšanā. Modulis arī piedāvās metodes pārmaiĦu nepieciešamības 
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konstatēšanai un atbildības uzĦemšanai, kā arī attīstīs prasmes, veicot pārmaiĦas, 

izmantojot novērojumus, analīzi un eksperimentēšanu. 

 

Cilvēkresursu vadība 

Šī moduĜa filozofijas pamatnē ir doma, ka visi vadītāji ir cilv ēkresursu vadītāji. 

Personālvadības funkcijas veiksme, veidojot konkurējošo priekšrocību savam 

uzĦēmumam, ir atkarīgs no struktūrvienību vadītājiem, kas izprot un darbojas kā sava 

uzĦēmuma cilvēku kapitāla vadītāji. Struktūrvienības vadītājs ir cilvēks, kas pilnībā 

novada uzĦēmuma cilvēkresursu stratēăiju l īdz strādājošajiem, un tā rezultātā tiek 

sekmēta personālvadības funkcija kopā ar stratēăiju, procesiem un politiku. Tomēr 

struktūrvienību vadītājiem ir jāizprot personālvadības mērėis un potenciālā ietekme. 

Kursā studenti padziĜināti apgūs moderno domāšanu, praksi un stratēăiju attiecībā uz 

personālvadību. Studenti arī apskatīs vairāku struktūrvienību vadītāju galvenās 

ieteicamās raksturiezīmes attiecībā uz personāla vadību. Studenti analizē, kritizē, sniedz 

priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiĦām savu organizāciju pastāvošajās 

personālvadības stratēăijās un praksē. 

 

Pētniecības metodes 

Kurss iepazīstina studentus ar pētījumu metodoloăiju, kas nepieciešama lietišėu pētījumu 

veikšanai. Tiek apskatītas galvenās pētniecības metodes (gan kvantitatīvās, gan 

kvalitatīvās) un analizēti faktori, kas nosaka atbilstošas pētniecības metodes izvēli. Kursa 

mērėis ir sniegt studentiem zināšanas pētniecības metodoloăijā, lai viĦi varētu izdarīt 

pareizo izvēli, strādājot pie diplomprojekta. 

 

Biznesa ētika un korporat īvā sociālā atbild ība 

Biznesa ētikas un korporatīvās sociālās atbildības kursa mērėis ir iepazīstināt ar 

pamatjēdzieniem un argumentāciju saistībā ar pamatvērtībām un rīcību biznesā, 

ieinteresēto pušu modeli, ētisku lēmumu pieĦemšanu, starptautisko biznesa ētiku un 

uzĦēmumu sociālo atbildību. Kursa laikā, kurš tiek organizēts Stokholmā, Zviedrijā, 

studentiem ir iespēja apmeklēt vairākus uzĦēmumus un novērtēt korporatīvās sociālās 

atbildības jautājumu īstenošanu dažādās biznesa vidēs. 
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Diplomprojekts 

Studiju programmas nobeigumā studentiem jāizstrādā apjomīgs lietišėās izpētes 

diplomprojekts, kurā integrētā veidā tiek atspoguĜotas studijās iegūtās teorētiskās un 

praksē iegūtās zināšanas.  
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IX. REA PROFESIONĀLĀS MAĂISTRA PROGRAMMAS REZULT ĀTI 

9.1. Programmas absolventi 
 
REA profesionālā maăistra programmu kopš tās pirmsākumiem kopumā ir absolvējuši 

151 absolvents. Tālāk ievietotā 7. tabula sniedz informāciju par absolventiem, kuri 

absolvējuši REA profesionālā maăistra programmu pārskata periodā no 2005./2006. m.g. 

līdz 2010./2011.m.g. 

 

7. tabula. Informācija par REA profesionālās maăistra programmas absolventiem 

2005./2006.-2010./2011. m.g. 

Absolventi Mācību 

gads No Latvijas Pārējām 
valstīm 

Sievietes Vīrieši Kopā 

2005./2006. 9 2 4 7 11 

2006./2007 13 1 5 9 14 

2007./2008 21 2 7 16 23 

2008./2009. 18 3 7 14 21 

2009./2010. 19 1 5 15 20 

2010./2011. 16 6 6 16 22 

 

Aptuveni 20-25% absolventu pārstāv finanšu un banku sektoru, 15-20% darbojas 

informācijas tehnoloăiju un telekomunikāciju nozarē, 15% pakalpojumu, 

mazumtirdzniecības segmentā, 15% ražošanā, bet pārējie pārstāv gan transporta un 

loăistikas, gan mēdiju un sabiedrisko attiecību, juridisko, farmācijas un citas nozares. 

 

Absolventu sadarbība ar augstskolu un tās turpināšana sniedz ieguldījumu REA vērtību 

uzturēšanā un veido drošu pamatu attīstībai nākotnē. Absolventi ir arī galvenie 

profesionālās maăistra programmas popularizētāji. Sadarbība ar absolventiem norit 

dažādās jomās – gan uzturot nepārtrauktu komunikāciju ar absolventiem, gan iesaistot tos 

augstskolas aktivitātēs, gan organizējot dažādus, īpaši absolventiem veltītus pasākumus. 

 



 
 

 40 

Attiecībā uz komunikāciju ar absolventiem, it īpaši pēdējā gada laikā ir aktualizēta visu 

absolventu kontaktinformācija. MIRA datubāze Ĝauj ātri un efektīvi informēt absolventus 

par augstskolā notiekošiem pasākumiem, vieslekcijām, semināriem. Kopš pagājušā 

mācību gada regulāri tiek izdota absolventiem paredzētā elektroniskā avīze, kurā ir 

informācija par jaunumiem augstskolā, izmaiĦām programmā, interesantiem kursiem 

vadītāju tālākizglītībā. Arī programmas direktors regulāri sazinās ar absolventiem un 

informē par jaunāko augstskolā, kā arī apspriež visdažādākās sadarbības iespējas. 

 

Kopš REA profesionālās maăistra programmas konsultatīvās padomes nodibināšanas tās 

darbībā un sanāksmēs vienmēr ir aktīvi iesaistījušies absolventi, daloties pārdomās, kā 

modernizēt un padarīt interesantāku mācību procesu, kādus jaunus elementus iekĜaut 

studiju programmā, kā efektīvāk popularizēt profesionālā maăistra programmu. Šajā 

mācību gadā profesionālās maăistra programmas absolventi arvien vairāk iesaistās gan 

augstskolas rīkotajos semināros, konferencēs, ar savu pieredzi piedalās diskusijās, kā arī 

sniedz vieslekcijas un prezentācijas bakalaura programmas studentiem. Vairāki REA 

profesionālās maăistra programmas absolventi ir aktīvi iesaistījušies REA Mentoru klubā, 

sniedzot padomu un atbalstu jaunajiem uzĦēmējiem. 

 

Šī mācību gada laikā ir organizēti vairāki absolventiem paredzēti pasākumi. Piemēram, 

programmā iesaistoties jauniem, interesantiem pasniedzējiem, tika rasta iespēja uzaicināt 

absolventus noklausīties prezentācijas par aktuālām tēmām, viĦiem bija iespēja 

iesaistīties diskusijās un socializēties savā starpā. REA ierodoties profesionālas maăistra 

programmas studentiem no pārējām SSE grupas augstskolām, vienmēr tiek organizēts 

pasākums kontaktu veidošanā ar mūsu absolventiem. Lai popularizētu profesionālā 

maăistra programmu, tika organizēti braucieni uz Lietuvu un Igauniju, kurā neatĦemama 

sastāvdaĜa bija satikšanās un sarunas ar programmas absolventiem. Viens no centrālajiem 

pasākumiem, kurā tiekas gan bakalaura, gan profesionālās maăistra programmas 

absolventi, ir augstskolas dibināšanas gadadiena novembrī, kas reizē ir arī absolventu 

salidojums un kurš arī šajā mācību gadā bija kupli apmeklēts. 
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ěoti ciešas un pastāvīgas saiknes uzturēšana ar absolventiem ir katras augstskolas 

stūrakmens. Absolventi augstu novērtē savu saistību ar augstskolu un vēlas pēc iespējas 

vairāk palīdzēt augstskolai gan ar savu pieredzi, gan arī materiāli. Spilgts piemērs 

minētajam ir 2010./2011. m.g. absolventu sarūpētā un svinīgi izlaidumā pasniegtā 

stipendija vienam bakalaura programmas studentam studijām Rīgas Ekonomikas 

augstskolā. 

9.2. Programmas reputācija 
 
REA profesionālā maăistra programma „UzĦēmējdarbības vadība” kopš tās desmit gadu 

pastāvēšanas tirgū ir sasniegusi zināmu reputācijas līmeni gan Latvijā, gan apkārtējo 

valstu reăionā. Vieni no programmas reputācijas nodrošinātājiem ir programmas 

absolventi, kuri popularizē saviem kolēăiem, draugiem un paziĦām. 

 

Ne mazāk svarīgs programmas reputācijas rādītājs ir augstskolas un tās akadēmisko 

programmu sasniegumu novērtēšana ar reitingu starpniecību. REA kopā ar pārējās SSE 

grupas augstskolām kopš 2008. gada piedalās laikraksta „Financial Times” Eiropas 

biznesa augstskolu ranžējumā, bet kopš 2009. gada arī profesionālā maăistra programmu 

ranžējumā, kurā piedalās 100 pasaulē vadošās universitātes un augstskolas ekonomikā un 

uzĦēmējdarbībā. Eiropas biznesa augstskolu ranžējumā Rīgas Ekonomikas augstskola 

kopā ar SSE Stokholmā un SSE Sanktpēterburgā ierindojas pirmajā divdesmitniekā. 

Attiecībā par SSE grupas profesionālā maăistra programmu, tā ranžējumā ieĦem augsto 

pirmo vietu Centrālās un Austrumeiropas, ZiemeĜvalstu, kā arī Baltijas valstu vidū. Šajā 

ranžējumā galveno lomu spēlē absolventi, kuri trīs gadus pēc studiju beigšanas tiek 

aicināti aizpildīt „Financial Times” anketu. Anketā absolventiem ir jāsniedz programmas 

vērtējums dažādos aspektos, jāvērtē ieguvumi no studijām programmā tālākās karjeras 

veidošanā, kā arī jāatbild uz citiem jautājumiem. 

 

Lai stiprinātu programmas reputāciju, daudz pūĜu un centienu ir jāveltī nepārtrauktai 

programmas pilnveidošanai, jaunu mācību metožu izmantošanai savienojumā ar 

modernām tehnoloăijām. Programmas reputācija ir lielā mērā arī atkarīga no visas 

augstskolas panākumiem, tāpēc svarīga ir tālāka REA attīstība un pilnveidošana kopumā. 
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X. REA PROFESIONĀLĀS MAĂISTRA PROGRAMMAS ATT ĪSTĪBA 
 

10.1. SVID analīze 
Stiprās puses 
  
1) REA zīmolam ir ietekme uz profesionālā 
maăistra programmas popularitāti. 
2) REA profesionālās maăistra 
programmas dalībai laikraksta „Financial 
Times" ranžējumā ir nozīmīga loma jaunu 
studiju programmas dalībnieku piesaistei. 
3) Gan maăistra, gan bakalaura 
programmas absolventi palīdz izplatīt 
informāciju par augstskolu un 
programmām. 
4) Starptautiskajiem studentiem ir liela 
nozīme maăistra programmā. 
5) Svarīga ir programmas kvalitāte un tās 
uzturēšana, lai tā būtu vienā līmenī ar 
līdzīgām programmām vadošajās biznesa 
augstskolās. 
6) Nozīmīga ir jauno metožu un 
tehnoloăiju izmantošana, ieskaitot e-
platformu. 
7) Svarīga loma ir absolventiem 
izsniegtajiem gan REA, gan SSE 
diplomiem. 

Vājās puses 
 
1) Starptautisko studentu skaits nav 
pietiekams (vajadzētu līdz 50%). 
2) Programmas administratīvais atbalsts 
varētu būt vēl efektīvāks, īstenojot jaunas 
pieejas. 
3) Nepieciešams piesaistīt vairāk vietējo 
REA mācībspēku ar pieredzi biznesā un 
akadēmisko pieredzi. 
4) Jaunās tehnoloăijas netiek izmantotas 
pilnā apjomā.  
 
 
 

Iespējas 
 
1) Ciešāka sadarbība ar SSE grupu 
(Stokholma, Sanktpēterburga), ieskaitot 
jauna kopēja moduĜa izveidi. 
 
2) Potenciālo programmas kandidātu 
piesaistīšana jaunos tirgos, ieskaitot 
Lietuvu, NVS valstis un Ėīnu. 
 
3) Profesionālā maăistra programmas 
studentu sadarbība ar bakalaura 
programmas studentiem (vieslekcijas, 
prakses vietas, dalība projektos). 
 
4) Programma var būt vēl vairāk 
konkurētspējoša, lai panāktu to, ka tā būtu 
vienā līmenī ar vadošajām biznesa 

Draudi 
 
1) Darbaspēka migrācija, kas ietver 
augstākā līmeĦa vadītājus.  
2) Tirgus piesātinājums Latvijā gan 
programmu, gan potenciālo dalībnieku 
ziĦā. 
3) Konkurenti reăionā (noteicošais 
elements ir studiju programmas maksa). 
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augstskolām pasaulē. 
 
5) Ciešāka sadarbība ar citām biznesa 
augstskolām (kopīgas programmas ar 
labākajām augstskolām) 
 
6) Jaunu profesionālā maăistra programmu 
īstenošana (piemēram, kopīga akadēmiskā 
grāda profesionālā maăistra programma 
lauksaimniecībā). 
 
7) Plašāka sadarbība ar Vadītāju 
tālākizglītības departamentu.  
 
8) Aktīva jaunāko un modernāko 
tehnoloăiju izmantošana. 
 
 
 
 
 

10.2 Mārketinga elementu kopums 
 
Produkts 
 
Augstas kvalitātes profesionālā maăistra programma, kuras mērėauditorija ir augstākā 

līmeĦa vadītāji (lielu uzĦēmumu gadījumā vidējā-augstākā līmeĦa vadītāji) Baltijas 

valstīs, Centrālajā un Austrumeiropā un NVS valstīs, kā arī pārstāvji no citām valstīm, 

kuriem ir sadarbība ar Baltijas reăionu. 

 

REA profesionālā maăistra programma ir nepilna laika profesionālā grāda programma 

augstākā līmeĦa vadītājiem ar vismaz 5 gadu darba pieredzi. Programmas garums ir divi 

gadi un tā ietver ievadlekciju nedēĜu, 14 pamata kursus, mācību braucienu ar praksi un 

diplomprojektu. Programma ir veidota pēc moduĜu principa un katrs modulis notiek reizi 

mēnesī no trešdienas līdz sestdienai. Visās šajās dienās ir nepieciešama studiju 

programmas dalībnieku klātbūtne. 
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Vieta 
 
Visi kursi, izĦemot mācību braucienu un biznesa ētikas un korporatīvās sociālās 

atbildības moduli, notiek REA ēkā Rīgā, Strēlnieku ielā 4a. REA ir aprīkota ar modernām 

tehnoloăijām, ieskaitot iebūvētus klēpjdatorus, multimediju projektorus, bezvada 

internetu un e-apmācības platformu. Studentu kafetērija, bibliotēka un datorklase 

nodrošina ērtu studiju procesu, un šīs iespējas lielā mērā izmanto arī profesionālā 

maăistra programmas studenti. REA bibliotēka ar vairāk nekā 20 000 iespiedvienībām, 

plašu periodisko izdevumu, kā arī tiešsaistes avotu datu bāžu klāstu ir viena no labākajām 

bibliotēkām ekonomikas un finanšu nozarē. 

 

Ēkas 6. stāvs ir pielāgots REA profesionālās maăistra programmas un Vadītāju 

tālākapmācības vajadzībām. Lai uzlabotu darba apstākĜus pasniedzējiem un darbiniekiem, 

ir veikti vairāki papildu uzlabojumi, ieskaitot gaisa kondicionēšanas sistēmas 

uzstādīšanu, klēpjdatoru atjaunināšanu un galdu nomaiĦu. Nodarbībām un darbam grupās 

ir atvēlētas trīs telpas. 

 

Plānots, ka viens kurss varētu būt kopīgs visām trim SSE grupas augstskolām. Katru gadu 

modulis tiks organizēts vienā no SSE grupas augstskolām, bet studenti no pārējām divām 

biznesa skolām pievienosies modulim attiecīgajā augstskolā. 

 

Cena 
 

Studiju maksa par visu programmu ir 21 500 eiro, ja visa summa tiek samaksāta vienā 

maksājumā, vai 24 000 eiro, ja maksājums tiek sadalīts četrās daĜās. Maksa sedz visus 

izdevumus par mācību materiāliem, REA infrastruktūras izmantošanu, kafijas pauzes, kā 

arī daĜēji sedz mācību braucienu un moduli Stokholmā (studentiem pašiem ir jāsedz ceĜa 

izdevumi līdz konkrētajai valstij). 

 

Salīdzinot ar pārējām abām SSE grupas augstskolām, maksa par REA profesionālā 

maăistra programmu ir viszemākā - tā ir 30% zemāka, salīdzinot ar maksu attiecīgajā 

programmā SSE Sanktpēterburgā, un 50% zemāka par mācību maksu SSE Stokholmā. 
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Sakarā ar izmaksu palielināšanos t.i. paaugstinoties tiešajām izmaksām mācībspēkiem un 

citiem izdevumiem, plānots, ka studiju maksa programmai 2012./2013. m.g. pieaugs līdz 

25 000 eiro. 

 

Veicināšana 
 

Lai veicinātu REA profesionālā maăistra programmu, tiek izmanto vairāki komunikāciju 

kanāli, ieskaitot tiešo mārketingu, tiešo pārdošanu, REA profesionālā maăistra un 

bakalaura programmu absolventu iesaisti programmas popularizēšanā, programmas 

prezentācijas uzĦēmumos, kontaktu nodibināšanu semināru, konferenču laikā, tīmekĜa 

vietnes izmantošanu, reklāmjoslas internetā, publikācijas periodiskajos izdevumos, 

reklāmas iespiestajos un elektroniskajos mēdijos.  

 

Tomēr visnozīmīgākais komponents programmas veicināšanā ir REA profesionālā 

maăistra programmas ikgadējam mārketinga plānam, kas tika izstrādāts sākot no 

2008./2009.m.g. Plānā ir skaidri norādīti kopējie un ikmēneša mērėi un aktivitātes, kas 

jāveic šo mērėu sasniegšanai. Visi potenciālie profesionālā maăistra programmas 

kandidāti tiek ievadīti MIRA datu bāzē un pēc tam ar tiem notiek regulāra kontakta 

uzturēšana, ieskaitot individuālas tikšanās, interesantu lekciju un semināru organizēšana, 

neformāli pasākumi un programmas popularizēšana braucienos ārpus Latvijas. 

 

Cilvēki 
 

Ar REA profesionālās maăistra programmas organizēšanu un īstenošanu tieši ir saistīti 

divi pilna darba laika cilvēki. Programmas direktors kopā ar programmas koordinatori ir 

atbildīgi par visiem ar programmu saistītiem jautājumiem, ieskaitot uzĦemšanas procesu, 

programmas attīstību, visiem programmas procesiem un aktivitātēm, darbu ar 

profesionālās maăistra programmas absolventiem.  
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10.3. Profesionālās maăistra programmas stratēăija 2011.-2017. 
 
Misija 
REA misija ir veicināt Baltijas reăiona un citu valstu, ieskaitot NVS valstis, labklājību, 

piedāvājot augstas kvalitātes izglītību ar bakalaura un profesionālā maăistra programmu 

starpniecību un veicinot pētniecību ekonomikas un uzĦēmējdarbības jomā.  

 

Vīzija 
REA profesionālā maăistra programma augstas kvalitātes starptautiska programma 

augstākā līmeĦa vadītājiem. Augsti akadēmiskie standarti, mazas studentu grupas, kas 

pārstāv dažādas tautības un nozares un programmas starptautiskais raksturs ir galvenie 

aspekti, kas atšėir REA profesionālā maăistra programmu no citām programmām. REA 

bakalaura un profesionālā maăistra programmu studentu un absolventu sasniegumi un 

aktivitātes nodrošina augstu programmas reputāciju dod iespēju piesaistīt jaunus 

studentus studiju programmai. Programmas starptautiskais konteksts tiek nodrošināts ar 

trim pamata elementiem: pasniedzēji ar starptautisku pieredzi, starptautisku studentu 

grupu un programmas starptautisko saturu. 

 

Pasniedzēji ar starptautisku pieredzi 

Visiem programmā iesaistītajiem mācībspēkiem ir starptautiska akadēmiskā izglītība un 

starptautiska pieredze akadēmiskajā un biznesa jomā. REA profesionālās maăistra 

programmas mācībspēki ir iesaistīti ne tikai akadēmiskajā darbā, bet arī dažādos 

pētniecības projektos, kā arī viĦiem ir tieša saikne ar biznesa pasauli, kas ir stimulējošs 

faktors un nodrošina iespēju demonstrēt to, kā teorētiskos modeĜus un teorijas var 

pielietot vienā vai otrā jomā. 

 

REA profesionālā maăistra programmā nodarbinātie mācībspēki tiek izvēlēti, balstoties 

uz citu Eiropas un ASV biznesa augstskolu ieteikumiem, kā arī izmantojot esošo 

mācībspēku ieteikumus un kontaktus. Īsi REA profesionālā maăistra programmas 

pasniedzēju dzīves gājumi ir ievietoti pielikumā. 
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Starptautiska studentu grupa 

Programmas formāts, kas ir četras dienas mēnesī, Ĝauj programmai piesaistīt 

starptautiskus studentus. Potenciālo kandidātu vidū ir interesenti no apkārtējā reăiona, 

piemēram, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Zviedrijas, no NVS valstīm, kā arī tie ārzemju 

dalībnieki, kuru uzĦēmējdarbības vai cita veida aktivitātes ir saistītas ar Latviju vai tās 

kaimiĦvalstīm. Tomēr programmas struktūra vispiemērotākā ir kandidātiem no Latvijas. 

Nākotnē tiks attīstīta vēl ciešāka sadarbība ar vēstniecībām, tirdzniecības kamerām un 

ārvalstu investīciju asociācijām, lai nākamo sešu gadu laikā palielinātu starptautisko 

studentu skaitu programmā. 

 

Starptautisks programmas saturs 

Pasniedzēji ar starptautisku pieredzi nodrošina programmas starptautisko saturu. Mācību 

procesā tiek aplūkotas starptautiskas teorijas, piemēri un gadījuma izpētes piemēri, kā arī 

pasniedzēji savās prezentācijās izmanto starptautisko profesionālo pieredzi. Obligātais 

mācību brauciens ir vitāls programmas komponents, jo tas sniedz iespēju ielūkoties 

globālos, ātri augošos tirgos, izmantojot mācību brauciena akadēmisko daĜu un 

uzĦēmumu apmeklējumus, ko nodrošina uzĦemošā organizācija. Mācību brauciens arī 

konsolidē studentu grupu un spēlē nozīmīgu lomu grupas dinamikas attīstībā. Visbeidzot, 

mācību brauciens paver arī lielisks iespējas biznesa kontaktu nodibināšanā. 

 

Kopš 2008./2009.m.g. REA profesionālā maăistra programmas biznesa ētikas un 

korporatīvās sociālās atbildības modulis tiek organizēts Stokholmā un sniedz lielisku 

ieskatu attiecīgajā nozarē, izmantojot praktiskus uzĦēmumu apmeklējumus savienojumā 

ar teoriju. Tiek plānots izveidot jaunu, kopīgu moduli visiem SSE grupas profesionālā 

maăistra programmas studentiem. Tāpat arī ir ideja izveidot dubultā grāda un/vai kopīga 

akadēmiskā grāda profesionālā maăistra programmu, piemēram, lauksaimniecībā.  
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REA profesionālā maăistra programmas mērėi (vidēji ilgam termiĦam – 6 gadiem) 

• Programma ir starptautiska un tās starptautisko kontekstu nodrošina mācībspēki ar 

starptautisku pieredzi, starptautiska studentu grupa , starptautisks programmas 

saturs, kas ir apvienots ar novatoriskām mācīšanas metodēm un jaunākajiem 

tehnoloăiskajiem risinājumiem. 

• Viena profesionālā maăistra studentu grupa, kurā ietilpst 30 cilvēku. Iespēja 

uzĦemt vēl vienu profesionālā maăistra grupu, kas sāktu studijas janvārī.  

• Vismaz 40-50% starptautisko studentu grupā – dalībnieki, kas nav Latvijas 

rezidenti. Programmas būtiska sastāvdaĜa ir starptautiskās attiecības, starpkultūru 

komunikācija un pieredze. 

 

Programma ir finansiāli neatkarīga un darbojas ar peĜĦu. 
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XI. PIELIKUMI 
 

1. pielikums. Profesionālās maăistra programmas studiju plāns 2010./2011. m.g. 
 
Kursa nosaukums Semestris/ 

studiju gads 
Kred ītpunkti  ECTS Mācībspēki 

Ievadkursi     
Komandas veidošana, grupas 
dinamika un komunikācijas prasme 

Rudens/1 1 1,5 Sean Gaffney, Ăirts 
DimdiĦš, Kārlis 
KrēsliĦš 

Radošums uzĦēmējdarbībā, cilvēki un 
biznesa procesi 

Rudens/1 1 1,5 Fredrik Haren, 
Roberts Ėīlis 

Grāmatvedības un vadības 
ekonomikas pamati 

Rudens/1   Elvi Sederlin 

Pamata kursi     

Globālā ekonomika Rudens/1 3 4.5 Edwin Dolan 

Finanšu grāmatvedība Rudens/1 5 7,5 Katherina Hellstrom 

Vadības ekonomika Rudens/1 3 4.5 Andris Strazds 

E-stratēăijas Rudens/1 2 3 Ola Ahlvarsson 

ES politika, ekonomika un tieslietas 
vadītājiem 

Pavasaris/1 4 6 Katrin Nyman, Morten 
Hansen, Daunis Auers 

Mārketinga vadība Pavasaris/1 5 7,5 John Branch 

Starpkultūru vadība Pavasaris/1 4 6 Richard Pooley 

Finanšu ekonomika un stratēăija Pavasaris/1 4 6 Neil Cohen 

Korporatīvā pārvaldība Pavasaris/1 3 4,5 Tomislav Rimac 

Stratēăiskā vadība Rudens/2 4 6 Gregory Reilly 

PārmaiĦu vadība Rudens/2 3 4,5 Daina Mazutis 

Cilvēkresursu vadība Rudens/2 3 4,5 Liam Ulvhag 

Pētniecības metodes Rudens/2 2 3 Ăirts DimdiĦš 

Biznesa ētika Rudens/2 3 4,5 Hans De Geer 

     

Mācību brauciens un prakse Pavasaris/1 10 15 Kārlis KrēsliĦš 

     

Diplomprojekts Rudens/2, 
Pavasaris/2 

20 30 Ăirts DimdiĦš 

     

Kopā kredītpunkti un ECTS:   80 120  
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2. pielikums. 2010./2011.m.g. REA aizstāvēto profesionālās maăistra programmas 
diplomprojektu saraksts 
 
 

1 

MākoĦskaitĜošanas iespējamie īstermiĦa un ilgtermiĦa biznesa 
apdraudējumi un iespējas ZiemeĜvalstu un Rietumeiropas IT infrastruktūras 
kompānijās un tām atbilstošās biznesa pārmaiĦas. 

2 
Informācijas tehnoloăiju izmantošana Latvijas uzĦēmumos fizisko aktīvu 
pārvaldībai 

3 
Neracionāli investīciju un finansēšanas lēmumi ekonomikas uzplaukuma 
gados. Pierādījumi no Latvijas. 

4 
Konsultantu pievienotā vērtība uzĦēmumu apvienošanas un 
pārĦemšanas (M&A) procesā. 

5 
Vecie Ĝaudis - apgrūtinājums vai biznesa iespēja:biznesa modeĜa izstrāde 
vecāka gadagājuma iedzīvotāju iesaistīšanai uzĦēmējdarbībā. 

6 Vadlīnijas nekustamo īpašumu kompānijas starptautiskai paplašināšanai 

7 
Privātās preču zīmes  attīstības perspektīvas Latvijas lielveikalu tīklu 
sektorā- patērētāju pētījums" 

8 
Latvijas cilvēkkapitāls: kritisks faktors Ārvalstu Tiešo Investoru 
piesaistīšanai rūpniecībā 

9 
Vadītas evolūcijas modelis kā uzĦēmuma stratēăijas lēmumu pieĦemšanas 
instruments uzĦēmumu vadītājiem  

10 Patērētāju viedoklis par dzīvokĜu tirgu Rīgā 

11 
Individuālā veselības apdrošināšana Latvijā - problēmu cēloĦu analīze un 
veiksmīgas attīstības risinājumi. 

12 

Jaunveidojamo pēcpadomju bruĦoto spēku līderības un pārmaiĦu 
izaicinājumi: Faktori, kas veicina Latvijas bruĦoto spēku pāreju uz 
profesionālu instruktoru korpusu 

13 Saistība starp darbinieku izdegšanu un iesaistīšanos darbā. 

14 
Patērētāju pirkšanas lēmumu ietekmējoši faktori degvielas 
mazumtirdzniecībā Latvijā   

15 
Darbinieku motivēšana dažādos ekonomiskā cikla posmos Igaunijas finanšu 
sektorā 

16 Saistība starp vērtspapīru tirgotāju panākumiem un personības iezīmēm 

17 
Uz klientu orientēts biznesa modelis kā līdzeklis produktivitātes celšanai: 
AERODIUM piemērs 
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3. pielikums. Īss programmas mācībspēku dzīves gājums (CV) 
 
OLA AHLVARSSON 

Ola Ahlvarsson ir atpazīstams un veiksmīgs uzĦēmējs, kurš galvenokārt specializējas 

jaunāko tehnoloăiju jomā. ViĦš ir vairāku komercsabiedrību akcionārs un dibinātājs, 

turklāt arī viens no Boxman pamatlicējiem, tādējādi O.Ahlvarsson var dēvēt par vienu 

no European Internet izveidotājiem. ViĦš vada Zviedrijas ievērojamāko elektronisko 

portālu Torget un ir tā lielākais akcionārs. O.Ahlvarsson ir arī sabiedrības Result 

(www.result.com; dibināta 1999.gada jūnijā, specializējas starptautisko sakaru un e-

komercijas apmācības jomā) izpilddirektors un ir iesaistīts apmēram 70 projektos 

Eiropā, ASV un Āzijā. 

Žurnāls The Wall Street Journal O.Ahlvarsson ir nominējis kā vienu no 1999.gada 

Eiropas desmit vadošajiem e-komersantiem. Līdzīgā sarakstā viĦš iekĜauts arī 

2000.gada janvāra Business Week numurā un Financial Time 2000. gada maija numurā. 

O.Ahlvarsson ir piedalījies World Economic forumā Davosā un ievēlēts par Global 

Leader of Tomorrow. 

O.Ahlvarsson bieži uzstājas starptautiskajās konferencēs un skolās, piemēram,  

Hārvardas Biznesa skolā, ASV, World Knowledge forumā Seulā, Korejā, Global 

Internet samitā, European Online Publishing  konferencē u.c. 

O.Ahlvarsson ieguvis Biznesa administrācijas maăistra grādu Stokholmas universitātē. 

 
DAUNIS AUERS 

 
 
Dr. Daunis Auers ir LU  Sociālo zinātĦu fakultātes  Politikas zinātnes studiju nodaĜas 

docents. Daunis Auers ir pabeidzis Londonas Ekonomikas augstskolu un Londonas 

Universitāti. LU pasniedz gan bakalauru, gan maăistru programmās. Studiju kursi 

(bakalauriem): Ievads Salīdzināmā Politikā, Eiropas Savienības Vēsture un Institūcijas, 

Zinātniskās metodes un rakstīšana, Svešvaloda (Politikas terminoloăija) 
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MsC (London School of Economics) 

BA Hons (University of Nothern London/ London Metrolopitan University) 

 
Publikācijas: 
 
“ Russians versus Latvians: The (Absent) European Discourse in the 2009 European 
Parliament Election in Latvia”. In Robert Harmsen and Joachim Schild (eds), National 
European Debates and the 2009 European Parliament Elections. 2010.  
 
“The 2009 European Parliament Elections in Latvia”. In Juliet Lodge (ed), The 2009 
European Parliament Elections. Palgrave MacMillan: London. 2010.  
 
“Green, Black, and Brown: Uncovering Latvia’s Environmental Politics”.  Journal of 
Baltic Studies. Special issue ‘From Phosphate Springs to Nordstream’, 40(3), 333-349, 
September 2009. Ar David Galbreath.  
 
“Explaining the electoral failure of extreme-right parties in Estonia and Latvia”. Journal 
of Contemporary European Studies. 17(2), 241-254, August 2009. Ar Andres Kasekamp. 
 
 
JOHN D.BRANCH 
 
Dr. John D. Branch  pasniedz mārketingu un starptautisko biznesu gan studentiem, gan 

arī uzĦēmumu augstākā līmeĦa vadītājiem. Pirms darba Ross Business School at the 

University of Michigan, ASV, viĦš piecus gadus pasniedza Starptautisko komercdarbību 

John M. Olin School of Business at Washington University, ASV. UzĦēmējdarbības 

vadības maăistrantūrā un profesionālo studiju programmā studējošajiem viĦš mācīja 

mārketinga principus un stratēăiju, klientu vadību, pakalpojumu mārketingu, 

starptautisko mārketingu un citus priekšmetus. J. D. Branch aktīvi iesaistījās John M. 

Olin School of Business organizētajās starptautiskajās aktivitātēs.ViĦš tika apbalvots ar 

OlinReid Teaching godalgu par ieguldījumu starptautiskajā mārketingā un Houghton 

Mifflin  Pride/Ferell Innovation Teacher in Marketing godalgu, ko piešėīrusi Society for 

Marketing Advances. 

 

Kā konsultants un mācību spēks J. D. Branch ir iesaistīts vairākos Eiropas Savienības, kā 

arī citu valstu finansētos attīstības projektos, pārsvarā bijušajās PSRS republikās, 
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piemēram, Kirgizstānā, Ukrainā, Uzbekistānā, kā arī Centrālās un Austurmeiropas valstīs. 

ViĦš ir piedalījies vairākās starptautisko sabiedrību un organizāciju, piemēram, British 

American Tobacco, Coca-Cola, Nestle, Cargill, Michelin, British, Telecom, organizētajās 

programmās. 

 

J. D. Branch zinātnisko darbību var iedalīt trīs galvenajos virzienos. Pirmais - ar 

interpretējošās metodes palīdzību viĦš pētījis patērētāja ikdienas patēriĦam nozīmīgus 

objektus (piemēram, savā doktora disertācijā - hi-fi audio iekārtu mikrokulturālo nozīmi). 

Otrs izpētes virziens ir saistīts ar mārketinga filozofiskajām pamatvērtībām: pēdējā darbā 

J. D. Branch pievēršas katastrofu teorijas izmantošanai mārketinga stratēăijā. Savukārt 

trešais virziens ir saistīts ar mārketinga izglītības pedagoăiskajiem un politikas 

jautājumiem. Savā doktora disertācijā, viĦš veic daudzpusīgu modulārā akadēmiskā gada 

situācijas analīzi. 

 

Publikācijas: 

 

Jackson  S; and Branch J. Mind Your Own Business: A Strategic Approach to Managing 
Your Career. Initial chapters of forthcoming book which is used in required first year 
M.B.A. career course. 

 

Branch J.; and Briggs E. The Nature of Green Advertising: A Content Analysis of 
Magazines in the United Kingdom. Society for Marketing Advances 2002 Conference. 
12-16 November 2002. Saint Petersburg, U.S.A. 
 

Branch J. A Picture Says a Thousand Words: The Collage Method in Qualitative 
Research. Advances in Qualitative Methods Conference. 22-24 February 2001. 
Edmonton, Canada. 

 

Branch J. An Introduction to Concept Development for Consumer and Marketing 
Research. Society for Marketing Advances 2000 Conference. 8-11 November 2000. 
Orlando, U.S.A. 
 

Branch J. and Kehoe B. International Marketing: Pedagogical Perspectives and Practices. 
Society for Marketing Advances 2003 Conference. 4-8 November 2003. New Orleans, 
U.S.A. 
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Branch J. Concepts and Concept Development in Management Research. In: 2002 
AoM/IAom 20th Annual International Conference Proceedings. Chesapeake, U.S.A.: 
Maximilliam Press Publishers, 2002, pp. 669-673. 
 

Branch J. and Kehoe B. International Marketing: Pedagogical Perspectives and 
Practices.” Society for Marketing Advances 2003 Conference. 4-8 November 2003. New 
Orleans, U.S.A. 
 

Branch J. and Jackson S. Experiential Learning: Theory and Practice. The 8th Annual 
MMA Fall Educations’ Conference 11-12 September 2003. Nashville, U.S.A. 
 
 
NEIL COHEN 

 

Neil Cohen ir asociētais profesors George Washington University, ASV, viesprofesors 

William Davidson Institute, University of Michigan un viesprofesors Central European 

University Business School, Budapeštā, Ungārijā. ViĦam raksturīgs aktīvs pasniegšanas 

veids. Studenti novērtē reālas finansu problēmas un piedāvā iespējamo rīcību plānus. 

 

Neil Cohen ir veicis situāciju analīzi uzĦēmējdarbības, finanšu, investīciju, portfeli 

pārvaldības un personisko finanšu jomā. ViĦš vada menedžmenta attīstības programmas 

tādos uzĦēmumos kā ABB Prague, Coca-Cola Moscow, Creditanstaldt, Kraft Jacobs 

Suchard, Hungarian Oil & Gas Company, US Steel-Slovakia, and Oracle, kā arī vadītāju 

tālākizglītības programmas Horvātijā un Latvijā. 

 

Izglītība: 

MBA - University of Michigan, ASV 

D.B.A. – Darden Business School, University of Virginia, ASV 

 

Publikācijas: 

Obstacles to Trade, Growth, Investment and Competitiveness: Ten Case Studies on 
Balkan Businesses. 
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ĂIRTS DIMDI ĥŠ 

 

Dr. Girts Dimdins ir diplomprojektu konsultants Rīgas Ekonomikas augstskolas 

profesionālajā maăistra programmā „UzĦēmējdarbības vadība”  un asociētais profesors 

Latvijas Universitātē. Doktora grādu psiholoăijā viĦš ir ieguvis Stokholmas Univeritātē, 

Zviedrijā. 

 

ViĦš ir mācījis sociālo psiholoăiju, organizāciju attīstību, darba psiholoăiju, politisko 

psiholoăiju, konfliktu risināšanu, un izpētes metodes Latvijas Universitātē, REA un 

RITSEBA. ViĦš ir strādājis FONTES Latvija (kosultants cilvēkresursu vadībā), kur viĦa 

galvenie pienākumi bija darba analīze, darba vērtējums un kompetenču novērtēšana. 

Izglītība: 

 

PhD psiholoăijā – Stockholm University, Zviedrija  

MSc psiholoăijā – Stockholm University, Zviedrija 

 

Publikācijas: 

Dimdins, G. (2002). Ethnic identification and in-group bias. A study of ethnic 
identification and in-group bias among Latvian and Russian students, living in Latvia. In: 
P. Boski, F. J. R. van de Vivjer, & A. M. Chodynicka (Eds.), New directions in cross-
cultural psychology: Selected papers from the Fifteenth International Congress of the 
International Association for Cross-Cultural Psychology (pp. 339-350). Warsaw: Polish 
Psychological Association.  
 
Dimdins, G., Montgomery, H., & Austers, I. (2003). The false polarization effect in 
explanations of attitudinal behavior. Current Research in Social Psychology, 8, 275-301.  
 
Dimdins, G., & Montgomery, H. (2004). Differentiating in-group favoritism from shared 
reality in intergroup perception. Scandinavian Journal of Psychology, 45, 417-427.  
 
Dimdins, G., Montgomery, H., & Austers, I. (2005). Differentiating explanations of 
attitude-consistent behavior: The role of perspectives and mode of perspective taking. 
Scandinavian Journal of Psychology, 46, 97-106.  
 
Dimdins, G., & Montgomery, H. (2005). Attitudes towards freedom and equality among 
Swedish and American students. In: F. Tersman (Ed.), Democracy unbound: Basic 
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explorations. Stockholm Studies in Democratic Theory (pp. 29-43). Stockholm: 
Filosofiska Institutionen, SU.  
 
 

EDWIN G. DOLAN 

 

Dr. Edwin G.Dolan ir Jēlas universitātes ekonomikas zinātĦu doktors. ViĦš ir ieguvis 

maăistra grādu Indianas universitātes Krievijas un Austrumeiropas institūtā. 

 

E.G.Dolan ir mācījis ekonomiku Dartmouth College, University of Chicago, George 

Mason University ASV. No 1990. līdz 2001.gadam viĦš strādāja Maskavā, kur nodibināja 

un vadīja American Institute of Business and Economics. 

 

E.G.Dolan ir autors vairākām pasaulē plaši pazīstamām grāmatām par makroekonomiku, 

mikroekonomiku un banku sektoru. Tās izdotas ASV, Krievijā, Spānijā, Japānā, Francijā, 

Taizemē u.c. valstīs. 

 

1996.gadā E.G.Dolan bija Kazahstānas nacionālās bankas vecākais padomnieks 

ekonomikas jautājumos. Darba pieredzi valsts pārvaldē viĦš ieguva arī ASV Tieslietu 

departamentā kā pretmonopolu ekonomikas speciālists un Starpvalstu tirdzniecības 

komisijas deregulācijas speciālists. E.G.Dolan padziĜināti pēta makroekonomikas krīžu 

un stabilizācijas politiku pārejas ekonomikas un topošā tirgus posmā. 

Publikācijas: 

Edwin G. Dolan and  David E. Lindsey. Economics, Dryden Press, 1977-1993, 2003 
and 2005. 

 

Edwin G. Dolan and David E. Lindsey. Introduction to Microeconomics/ Introduction 
to Macroeconomics, Russia, 2 volumes, 1993, 2003 and 2005. 
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SEAN GAFFNEY 

 
Sean Gaffney (dzimis Dublinā, Īrijā) praktizē kā apmācību un vadības konsultants 

Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Īrijā, Itālij ā, Nīderlandē, Francijā, Spānijā, ASV, Kanādā, 

Singapūrā un Dienvidāfrikā. 

 

ViĦam ir mārketinga menedžera, tirdzniecības menedžera, apmācības un attīstības 

menedžera, struktūrvienības vadītāja darba pieredze Lielbritānijas, Īrijas, Vācijas, Itālijas 

un ASV uzĦēmumos. 

 

S. Gaffney ir strādājis par angĜu valodas skolotāju, Valodu un komunikāciju nodaĜas 

vadītāju, starptautisko sakaru vadītāju, Vadītāju profesionālās izglītības apmācības 

struktūrvienības vadītāju Stocholm School of Economics (turpmāk tekstā - SSE) no 1978. 

līdz 1996. gadam. 

 

Kopš 1996. gada Sean Gaffney ir SSE, Starptautiskās uzĦēmējdarbības vadības 

Zinātnisko līdzstrādnieku kolēăijas biedrs, SSE Advanced Management Program ietvaros  

pasniedz dažādu līmeĦu augstākās izglītības programmu studentiem. Kopš 1990.gada 

Sean ir vieslektors SDA Boconi, Mil ānā, Itālij ā, Starptautiskā biznesa un menedžmenta 

maăistrantūras studiju programmā, kur viĦš strādāja kā Darba grupas un Starptautisko 

attiecību vadītājs. 

 

Sean Gaffney ir ieguvis maăistra grādu Gestalt psihoterapijā. ViĦš ir strādājis par 

psihoterapeitu un pasniedzēju Derbey University, Anglijā; Gestalt Academy of 

Scandinavia un University of North London/London Gestalt Centre. Sean bijis arī 

konsultants un pasniedzējs maăistrantūras studiju programmas ietvaros (Derbey 

University, Anglijā; Gestalt Academy of Scandinavia) un profesionālās kolēăijas loceklis  

Gestalt Institute of Cleveland, ASV, Faculty, Organisational and Systems Dynamics 

International programmas ietvaros. 
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Publikācijas: 
 
Gaffney S. Gestalt at work – a case-study. The Gestalt Review (Cape Cod, USA), 
Autumn, 2004. 
 
Gaffney S. The national training laboratories handbook of OD consulting. On borders and 
boundaries – cross-cultural perspectives for the organizational dynamics consultant, to be 
published by John Wiley (USA) early Spring, 2006. 
 
Gaffney S. On being absurd – sören Kierkegaard. The british gestalt journal. 
 
Gaffney S. Working with groups and teams. The gestalt journal Australia and New 
Zealand. 
 
 
HANS DE GEER 

 

Dr. Hans De Geer 1978.gadā ieguva doktora grādu vēsturē Stokholmas Universitātē, kā 

vēsturnieks specializējies mūsdienu vēsturē. ViĦš ir uzrakstījis vairākas grāmatas un 

rakstus par zinātnisko menedžmentu, datorizāciju, starptautiskajām attiecībām un 

biznesa vēsturi. Sešus gadus H. De Geer bija Zviedrijas Vēstures biedrības sekretārs un 

Zviedrijas Vēstures žurnāla (Historisk tidskrift) galvenais redaktors, bet no 1991. līdz 

1994.gadam - Stokholmas Universitātes, uzĦēmējdarbības vadības institūta 

uzĦēmējdarbības vēstures docents. 

 

80. gadu beigās H. De Geer darbojās kā jaunievedumu nodaĜas vadītājs FA institute 

(privātā zinātniskā organizācijā, kas specializējas uzĦēmējdarbības un darba 

jautājumos), specializējās biznesa ētikā. Kopš 1995.gada H. De Geer ir biznesa ētikas 

un uzĦmējdarbības vēstures docents SSE un Ētikas un ekonomikas centra dibinātājs un 

vadītājs. ViĦš pasniedz biznesa ētiku SSE un Rīgas ekonomikas augstskolā, kā arī 

dažāda līmeĦa augstākās izglītības studiju programmās, tajā skaitā doktorantūras un 

vadītāju profesionālas augstākās izglītības programmās. 
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De Geer pēdējie pētījumi aptver biznesa pamatvērtību izmaiĦas globalizācijas dēĜ 

(apvienošanās, iegūšana, kolektīva sociālā atbildība un riska ētika). 

ViĦa darbi biznesa ētikā galvenokārt ir publicēti Zviedrijā. 1999.gadā De Geer publicēja 

Ievadu publiskā sektora ētikā un šis darbs tika plaši pielietots praksē Zviedrijas valsts 

sektorā. Kopīgi ar vācu un spāĦu kolēăiem, viĦš ir uzrakstījis un izdevis ētikas, vērtību 

un vērtību konflikta rokasgrāmatu, kas domāta profesionālas izglītības studijām. 

 

MORTEN HANSEN 

 

Morten Hansen ir Rīgas Ekonomikas augstskolas Ekonomikas departamenta vadītājs, 

Latvijas Eiropas Kopienas Studiju asociācijas (LECSA) viceprezidents, BICEPS 

asociētais pētnieks un Latvijas Universitātes Eiropas un Sabiedrības attīstības studiju 

akadēmiskā centra (CETS) pētnieciskās grupas loceklis. Iepriekš viĦš cieši sadarbojās ar 

Latvijas Universitātes Eirofakultāti, un Latvijā dzīvo jau kopš 1994. gada. ViĦam ir 

maăistra grāds ekonomikā ar specializāciju ekonometrijā, kuru viĦš ieguvis Aarhus 

Universitātē, Dānijā. 

 

Kompetence: Monetārā politika, ES ekonomika, Izglītības ekonomika, Reăionālās 

atšėirības. 

 
Iepriekšējā pieredze: Eirofakultāte, Latvijas Universitāte, Latvijas Banka (augstākās 

ekonometrijas kurss), Igaunijas Banka (ekonometrijas īsais kurss), Stokholmas 

Ekonomikas augstskola, Krievija. 

 
Publikācijas: 
 
Hansen, Morten (2009): Latvia: Political, Economic and Financial Integration – and then 
Disintegration? p. 30 – 34 in “Our 9/11 of Hope. Short Essays on European Democracy 
since 1989”, ed. Fabrizio Tassinari, DIIS Report 2010:06. 
 
Hansen, Morten and Alf Vanags (2008): Stagflācija Latvijā:Cik ilgi, Cik tālu, Cik dziĜi? 
Baltic Journal of Economics, Vol. 8, No 1, pp. 5 – 29.  
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Hansen, Morten (2006): "Kāpēc tās ir taisnīgi un kāpēc nē turēt Latviju aiz eiro zonas", p. 
220 – 231 in Muravska and King (eds.) European Union Enlargement of 2004 and 
Beyond: Responding to the Political, Legal and Socio-Economic Challenges, Latvijas 
Universitāte. 
 
Hansen, Morten (2006):"Latvijas izaugsmes potenciā ls: Daži ar cilvēkkapitālu saistīti 
jautājumi   (Latvia’s Growth Potential: Some Observations On Human Capital Formation 
in Latvia’s Growth Potential: Some Observations On Human Capital Formation in 
Latvia), Averss un Reverss special issue, Latvijas Banka. 
 
Hansen, Morten and Alf Vanags (2006): Kāpēc tās ir taisnīgi un kāpēc nē turēt Latviju 
aiz eiro zonas? SSE Riga and BICEPS Occasional Paper No 1, Rīgas Ekonomikas 
augstskolas. 
 
Morten Hansen un Alf Vanags: „ Inflācija Baltijas un citās jaunajās ES dalībvalstīs: Vai 
patiešām neatminama mīkla?” BICEPS izpētes ziĦojums, 2006.g.  
 
 
KATERINA HELLSTROM 

 

Katerina Hellstrom strādā Stockhol School of Economics kopš 1997. gada un patlaban ir 

Centre of Financial Analysis in Accounting locekle. ViĦa ir pasniedzēja Rīgas 

Ekonomikas Augstskolas un Stockholm School of Economics uzĦēmējdarbības vadības 

maăistra studiju programmā un vada Rīgas ekonomikas augstskolas Grāmatvedības un 

Finanšu mācību kursa nodaĜu.  

K.Hellstrom specializējas kapitāla tirgus grāmatvedības un īpaši pārejas ekonomikas 

finanšu uzskaites informācijas kvalitātes izpētē. Savā maăistra darbā „Pārejas 

ekonomiku uzskaites informācijas vērtības nozīme” viĦa salīdzināja uzskaites 

informācijas kvalitāti Čehijas Republikā un Zviedrijā. Šobrīd Katerina turpina iesāktos 

pētījumus arī citās postsociālisma valstīs. 

Katerina ir ieguvusi maăistra grādu Stockholm School of Economics  M.Sc. 1997.gadā 

un Licentiale in Economics 2004.gadā), kā arī maăistra grādu literatūrā un valodniecībā 

KārĜa universitātē Prāgā. ViĦa ir apmeklējusi un veiksmīgi pabeigusi Starptautisko 

skolotāju programmu (Manchester Business School, 2002). 
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Publikācijas: 

The Value Relevance of Financial Accounting Information in a Transition Economy: 
The Case of the Czech Republic, European Accounting Review 3, 2006. 

Accounting Quality in Transition: Market-based and Accounting-Based Attributes of 
the Czech Accounting Information, paper presented at EAA Congress, Dublin 2006. 

The Quality of Financial Accounting Information in the Czech Republic, paper 
presented at EAA Congress, Prague 2004. 

Accounting in Times of Transition - A case Study of the Czech Republic, paper 
presented at EAA Congress, Antwerp, 1998.  

 

FREDRIK HAREN 

 

Fredrik Härén ir kĜuvis par vienu no visvairāk pieminētajiem cilvēkiem radošuma jomā. 

2004. gadā vien viĦa nolasīto lekciju un novadīto praktisko semināru skaits pārsniedz 

180. ViĦa lekcijas par radošumu, ideju ăenerēšanu un uzĦēmējdarbību tiek augstu 

novērtētas. Fredrik Härén ir vadījis seminārus  Hewlett Packard, TeliaSonera, Swedish 

Radio, the Swedish Parliament, the Stockholm School of Economics, Ogilvy China, 

Highteam China, Ericsson China,  Chinamobile, kā arī daudzos citos uzĦēmumos. 2003. 

gadā nominēts par Gada labāko uzĦēmēju. 

 

Fredrik Härén ir sarakstījis trīs grāmatas.  The Idea Book 2005. gada aprīlī menedžmenta 

grāmatu kategorijā bija 4. vietā Amazon.co.jp Japānā. 

 

2000. gadā Fredrik Härén izveidoja kompāniju interesting.org, kuras mērėis ir veidot 

biznesu no idejām. ViĦš ir izveidojis arī citas kompānijas (convenient info, Interesting 

China utt). 

 

ROBERTS ĖĪLIS 

 

Dr.Roberts Ėīlis ir Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors. ViĦš pasniedz 

Ekonomikas antropoloăiju un Izpētes metodes. Roberts Ėīlis ir ieguvis filozofijas doktora 

grādu Kembridžas universitātes Sociālās antropoloăijas nodaĜā. ViĦš ir viens no Latvijas 
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Antropologu biedrības dibinātājbiedriem. 2008. gada oktobrī Roberts Ėīlis iecelts par 

Stratēăiskās analīzes komisijas priekšsēdētāju..  

 

R. Ėīlis ir vadījis vairākus zinātniski pētnieciskos projektus, pēdējie no tiem ir 

Ekonomiskie faktori, kas ietekmē dzimstības līmeni Latvijā un Etnisko atšėir ību nozīme 

Latvijas biznesa vidē. ViĦam ir plaša pieredze publiskā un privātā sektora konsultēšanā 

(piemēram, sadarbība ar Pasaules banku, AS Hansabanka, Latvijas nacionālo attīstības 

plānu) un darbā profesionālas izglītības studiju programmā. 

 

Publikācijas: 

(sast.). AtmiĦa un vēsture. No antropoloăijas līdz psiholoăijai. Rakstu krājums. Rīga: 
N.I.M.S., 1998, 139 lpp. 
 

(together with N.Hood and J.-E.Vahlne) Transition in the Baltic States: Micro-level 
Studies, Basingstoke: Macmillan, 1997. Co-editor of the volume, and co-author of 
Introduction and Conclusions. 
 

"Globalizācijas ekonomiskās un sociālās izpausmes"//Latvija: pārskats par tautas attīstību 
1999.gadā, 1.nodaĜa. ANO Attīstības programma, Rīga, 1999 (kopā ar Evitu Luni). 
(together with Evita Lune) "The consequences of globalisation for Latvia's economy and 
society //UNDP Human Development Report: Latvia 1999. Chapter 1. 
 

Social organisation and knowledge of the past in a Latvian Siberian village, PhD 
Dissertation, University of Cambridge, 1999. 
 

KĀRLIS KRĒSLIĥŠ 

 

Dr. Kārlis KrēsliĦš kopš 2005. gada ir REA Profesionālās maăistra programmas 

direktors. K. KrēsliĦš uzsāka darbu REA 1997. gadā kā pasniedzējs Ievads datorzinībās 

un Informācijas vadības kursos. Kārlim KrēsliĦam ir doktora grāds informācijas un 

datorzinātnē un maăistra grāds informācijas zinātnē – abi grādi ir iegūti Lafboro 

universitātē, Apvienotajā Karalistē.  

 

Kārlis KrēsliĦš ir autors vairākām publikācijām, ir sniedzis neskaitāmas prezentācijas un 

piedalījies dažādos starptautiskos un vietēja mēroga semināros un konferencēs. K. 
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KrēsliĦš ir līdzdarbojies un koordinējis vairākus pētniecības projektus, ieskaitot, ES 

finansētus projektus par e-apmācību un biznesa simulācijas spēli, Globālo konkurētspējas 

ziĦojumu, Globālo uzĦēmējdarbības monitoringu, kā arī piedalījies pētījumā par darba 
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I. AUGSTSKOLAS VAD ĪBA 

1.1. REA valde 
 
2005./2006. m.g. REA valde noturēja četras sēdes: 13. septembrī, 27. oktobrī, 8. februārī 

un 27. aprīlī. Valdes darbu vadīja Stokholmas Ekonomikas augstskolas prezidents Lars 

Bergman. Valdes sastāvā ietilpa Arvils Ašeradens (Diena), Birger Karlsson (Zviedrijas 

Ārlietu ministrija), Anita Gradin (bijusī ES komisāre), Māra Katvare (Latvijas 

Republikas Izglītības un zinātnes ministrija), Anders Paalzow (REA rektors) un Jānis 

Teteris (REA Absolventu asociācija). Gunnar Ljungdahl (REA vecākais vice prezidents) 

valdē darbojās kā līdzbiedrs. 

 

Valdes sēdēs tika apspriesti sekojoši jautājumi: nepieciešamība pilnveidot finanšu 

ziĦojumus, finansiālā situācija, kas radusies augstās inflācijas rezultātā Latvijā un zemā 

ASV dolāra kursa ietekmē (jo Latvijas puses ieguldījums augstskolas budžetā ir noteikts 

ASV dolāros), augstskolas juridiskais statuss (pamatojoties uz izmaiĦām Latvijas 

likumdošanā par uzĦēmumu statusu), Latvijas puses ieguldījuma ēkas Strēlnieku ielā 4a 

nodošana augstskolas īpašumā, kā tas paredzēts 1993. gadā parakstītajā Latvijas un 

Zviedrijas starpvalstu līgumā un izmaiĦas Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) statusā.  

 

Latvijas puses iecelto valdes locekĜu termiĦš beidzās 2006. gada jūnijā, un Izglītības un 

zinātnes ministrijai vajadzēs attiecīgi iecelt jaunus valdes locekĜus.  

 

Stokholmas Ekonomikas augstskolas valdes izbraukuma sēde tika noturēta Rīgā  2006. 

gada sākumā. Pirms valdes sēdes Pirms valdes sēdes REA rektors Anders Paalzow 

sniedza ziĦojumu par REA, un REA studenti parādīja augstskolas telpas. Valdes sēdi 

noslēdza svinīgas pusdienas Zviedrijas vēstniecībā, kurās piedalījās Latvijas valdības 

pārstāvji un vadošie uzĦēmēji.  

 

I. Druviete, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre, savā vēstulē izteica 

vēlējumu, lai Stokholmas Ekonomikas augstskola arī turpmāk būtu iesaistīta REA 

darbībā arī pēc pastāvošā līguma termiĦa beigām 2010. gada 30. jūnijā. Līdzīgu vēlējumu 
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izteica Latvijas Republikas premjerministrs A. Kalvītis, tiekoties ar Zviedrijas 

uzĦēmējiem, ko REA bija organizējusi  Stokholmā.   

1.2. Finanšu pārvald ība 
 
Augstais inflācijas līmenis Latvijā, kā arī tas, ka augstskolai ir Ĝoti maz ieĦēmumu latos 

smagi ietekmēja augstskolas budžetu. Līdz ar to tika pieĦemti vairāki mēri, lai 

samazinātu izmaksas.  

 

Turpinājās sadarbība ar Scala, un augstskola saĦēma kā dāvinājumu Scala 

programmatūras jaunāko versiju. Grāmatvedības programmatūras jaunākā versija Ĝaus 

veikt uzlabotu izmaksu uzskaiti un sadalījumu pa dažādiem pasākumiem/projektiem.  

 

Turpinājās darbs pie vadības grāmatvedības sistēmas un regulāro funkciju 

pilnveidošanas, lai nodrošinātu augstskolas vadību ar pilnvērtīgu informāciju lēmumu 

pieĦemšanā. Turklāt, pieaugošais ES finansēto izpētes projektu skaits un ar šiem 

projektiem saistīto ziĦojumu sagatavošana arī prasa efektīvāku finanšu pārskatu 

sagatavošanas kārtību. Nepieciešams uzlabot konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu 

gan Rīgā, gan Stokholmā, lai panāktu efektīvāku ziĦošanas procedūru un rezultātu. 

1.3. Personāla vadība 

Šī mācību gada laikā vairāki REA darbinieki pārtrauca savas darba attiecības ar REA, lai 

mainītu savu darba vietu. Lielākā daĜa vakanto darba vietu palika neaizpildītas sakarā ar 

augsto inflācijas līmeni Latvijā un ar to saistīto nepieciešamo algu pieaugumu.  

 

Lielākās pārmaiĦas notika Tālākizgītības departamentā. Rudenī darba tika pieĦemta 

Gunda Leite, lai palīdzētu EMBA programmas darba administrēšana. EMBA 

programmas direktore Evita Lune beidza darbu REA, tāpēc ar 15. novembri Kārlis 

KrēsliĦš tika iecelts par EMBA programmas direktoru, un Gunda Leite tika norīkota par 

EMBA projektu vadītāju, kā arī par asistenti bakalaura darbu koordinatoram. Rezultātā 

tika veiktas pārmaiĦas darbinieku kabinetu izvietojumā: Ingrīda Loža pārcēlās uz 604. 

kabinetu un Kārlis KrēsliĦš uz 618. kabinetu. Mārketinga vadītājs Lauris Lietavietis 
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pārtrauca darbu 1. martā. Tālākizglītības koordinatore Ineta Miglava ar aprīli devās 

dekrēta un bērna kopšanas atvaĜinājumā. Vienlaikus darbā uz pilnu slodzi tika pieĦemta 

Maira RjabiĦina, lai asistētu EMBA un Tālākizglītības programmu nodrošinājumā. 

 
Biroja vadītāja Inese Slokenberga februārī devās bezalgas atvaĜinājumā. ViĦas darba 

pienākumi tika sadalīti starp kolēăiem, un lielāko darba slodzi uzĦēmās Sandis 

Sniėersproăis un Maija Dreimane. Maijā Inese Slokenberga pārtrauca darba attiecības ar 

REA, un viĦas darba pienākumus uzĦēmās administrācijas darbinieki. 

  

Anders Alexanderson uzsāka darbu REA kā Sabiedrisko attiecību vice prezidents. ViĦa 

darba pienākumos būs veidot attiecības ar uzĦēmējiem Latvijā un Zviedrijā, kā arī 

organizēt īpašus pasākumus.  

 

Lai veicinātu labas kvalitātes darbu un celtu motivāciju, personāla darbinieki tika rosināti 

un finansiāli atbalstīti, lai apmeklētu tālākizglītības kursus, seminārus un conferences. 

Sandis Sniėersproăis augustā devās uz konferenci Tallinā; Lauris Lietavietis un Larry 

Stout septembrī piedalījās Starptautiskās jauniešu kameras (Junior Chamber 

International) seminārā Liepājā; Ilze Puntuka un Sandis Sniėersproăis februārī apmeklēja 

INTERREG semināru par pirmā līmeĦa finanšu kontroli; Sandis Sniėersproăis, Ilze 

Puntuka, Ingrīda Loža un Lauris Lietavietis februārī piedalījās konferencē par “Izmaksu 

attiecināšanas grāmatvedību”. Aprīlī Sandis Sniėersproăis un Ilze Puntuka apmeklēja 

semināru “Jaunie grāmatvedības standarti”, kas notika Amsterdamā. Evita Lūkina devās 

uz Briseli no 4. – 6. maijam, lai piedalītos seminārā “Eiropa un Āzija: Kā plānot 

sadarbību izglītības jomā?” Lai efektīvāk vadītu darbinieku sekmīgu darba pienākumu 

izpildi, tika ieviesta jauna pašnovērtējuma shēma, un līdz 2006. gada 22. jūnijam visiem 

departamenta vadītajiem bija jāiesniedz pašnovērtējuma ziĦojums. 
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1.4. Starptautiskā sadarbība 

Līdz šim REA ir parakstījusi 26 Erasmus sadarbības līgumus. 2005./2006. mācību gada 

laikā tika parakstīti trīs jauni Erasmus studentu un/vai mācībspēku mobilitātes līgumi, trīs 

līgumi tika atjaunoti, un tika parakstīti vēl trīs divpusējie līgumi ar valstīm, kuras nav ES. 

Nākošajā mācību gadā nepieciešams nospraust mērėi atrast sadarbības partnerus starp 

labākajām universitātēm, jo tam ir liela nozīme REA studentu vidū, vai ar universitātēm, 

ar kurām līdztekus studentu apmaiĦai varētu strādāt pie kopīgiem izpētes projektiem. 

Studentu vidū ir arī liela interese par apmaiĦas programmu iespējām ārpus Eiropas 

Savienības, kaut gan šādas apmaiĦas programmas vairums gadījumos prasa no 

studentiem viĦu pašu līdzfinansējumu, t.i. segt ceĜošanas un uzturēšanās izdevumus.  

 
Atsaucoties uz Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas aicinājumu, REA delegācija 

(Anders Paalzow, Diāna Pauna un Morten Hansen) devās vizītē uz Minsku Baltkrievijā, 

lai iepazītos ar iespējām aicināt studentus no Baltkrievijas pieteikties studijām REA. 

Darba vizīte notika decembrī, un tās programma tika veidota sadarbībā ar Latvijas 

vēstniecību Baltkrievijā. Darba programmā bija iekĜautas tikšanās Baltkrievijas Izglītības 

ministrijā, Minskas UzĦēmēju un darba devēju asociācijā, Baltkrievijas Valsts tenoloăijas 

universitātē, Parlamentārisma studiju un uzĦēmējdarbības institūtā un tikšanās 

vēstniecībā ar atsevišėu cilvēku grupu, kurus varētu interesēt studentu apmaiĦas 

programmas un turpmāka sadarbība. 

 

Turpinot pilnveidot kontaktus, kuriem pamatus lika Claudio Rivera (EMBA-3), janvāra 

sākumā Anders Paalzow apmeklēja Universidad Austral, Campus de Pilar Buenosairesā 

Argentīnā. Tikšanās ar augstskolas pārstāvjiem veicināja turpmākās sadarbības 

pilnveidošanu, kā arī sniedza dažas jaunas atziĦas par EMBA programmas attīstību REA. 

 

 

. 
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II STUDENTI 

2.1. Studentu uzĦemšana 

Jau rudenī tika uzsāktas dažādas mārketinga un reklāmas kampaĦas, kas saistītas ar 

studentu uzĦemšanas procesu EMBA programmā. Notika sazināšanās ar jauniem 

iespējamiem programmas interesentiem, kā arī tika kontaktēti EMBA programmas 

kandidāti no iepriekšējiem gadiem. Latvijas lielāko uzĦēmumu augstākā līmeĦa 

vadītājiem un vietējām pašvaldībām tika nosūtītas personīgas vēstules. EMBA 

programma tika prezentēta vairākos uzĦēmumos, ieskaitot Latvijas Pastu un Lattelecom. 

Lai reklamētu programmu, tika izmantoti dažādi mēdiju kanāli un mārketinga līdzekĜi, 

ieskaitot intervijas ar EMBA programmas direktoru avīzēs un žurnālos gan latviešu, gan 

krievu valodā. 

 

Kopumā 2006. gadā REA EMBA programmā pieteicās 20 kandidātu. Visi reflektanti 

atbilda formālajiem kritērijiem un tika uzĦemti EMBA programmā. 

 

1. tabula 2006. gada studentu uzĦemšanas rezultāti 

 Reflektanti UzĦemtie studenti 

Kopā 20 20 

No Latvijas 18 18 

No Lietuvas 1 1 

No Nīderlandes 1 1 

Studenti 13 13 

Studentes 7 7 

 

JaunuzĦemtajiem studentiem bija dažādu nozaru pārstāvoša akadēmiskā izglītība un 

dažāda profesionālā pieredze, kā arī viĦi pārstāvēja dažādas nozares, ieskaitot banku un 

finanšu sektoru, ražošanu, telekomunikācijas, tāpat arī valsts institūcijas un vietējo 

pašvaldību. Studentu grupā bija 18 pārstāvju no Latvijas, viens no Lietuvas un viens no 

Nīderlandes. Dzimumu attiecība grupā bija šāda: 7 studentes un 13 studentu. 

 



 9 

EMBA programmas valdes sanāksmē attiecībā par uzĦemšanas procesu tika norādīts, ka 

studentu grupā visos kursos ir jāsaglabā intelektuālais standarts. Visi studenti kopumā 

uzskata, ka studentu motivācija un kvalitātes standarts ir Ĝoti būtiski. 

2.2 2006. gada absolventi 

REA 10. izlaidums notika 2006. gada 3. jūnijā Rīgas Kongresu Namā. Kopumā 11 

EMBA studentu saĦēma diplomus par maăistra grāda iegūšanu. Galveno runu teica 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža. 

 

2. tabula 2006. gada absolventi (EMBA-3) 

Kopā 11 

Latvija 9 

Somija 1 

Argentīna 1 

Vīrieši  7 

Sievietes 4 

 

SeptiĦi studenti nebeidza studijas programmā, jo atlika maăistra darba rakstīšanu uz 

vēlāku laiku ăimenes apstākĜu un/vai darba dēĜ, vai arī maăistra darba līmenis nebija 

atbilstošs REA kvalitātes standartiem un tādēĜ darbs bija jāpilnveido vai dažos gadījumos 

bija jāmaina pat darba tēma. Vairāki studenti nebija pabeiguši kādus no mācību kursiem, 

tādēĜ tiem bija nepieciešams pabeigt attiecīgos moduĜus un iesniegt trūkstošos uzdevumus 

nākamajā mācību gadā. 
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III. EMBA STUDIJU PROGRAMMA 

2005. gada rudenī sākās EMBA programmas atkārtotas akreditācijas process, kas ietvēru 

dokumentu klāsta sagatavošanu, sanāksmes ar Akreditācijas komisiju u.c. 2005. gada 28. 

decembrī REA EMBA programma tika atkārtoti akreditēta nākamajiem sešiem gadiem 

līdz 2011. gada 31. decembrim. 

3.1 EMBA programmas konsultatīvā padome 

Pamatojoties uz REA EMBA Akreditācijas komisijas ieteikumiem, kā arī uz REA 

vadības norādījumiem, 2006. gada pavasarī tika nodibināta REA EMBA programmas 

konsultatīvā padome, un pirmā padomes sanāksme notika 2006. gada 19. jūnijā. EMBA 

programmas konsultatīvajā padomē ietilpst REA rektors, prorektore, vice prezidenti, 

vadītāju tālākizglītības un EMBA programmas direktori, maăistra darbu konsultants, 

pārstāvji no EMBA Absolventu asociācijas un esošajiem EMBA studentiem. Sanāksmes 

laikā tika sniegts pārskats par esošo EMBA programmu, kas ietvēra arī kvantitatīvo 

novērtējumu. Notika diskusija par kvalitātes kontroli katram kursam, jo dažu moduĜu 

saturs pārklājās. Tika ierosināts, ka Pētniecības metožu kursu ir jāsadala divās daĜās, un 

otrajā daĜā vairāk ir jākoncentrējas uz jautājumiem, kas saistīti ar maăistra darbu 

metodoloăiju. Tika sniegts pārskats par jauno EMBA 5 studentu grupu, kā arī tika 

pārrunāti vispārēji ar uzĦemšanu saistīti jautājumi. 

 

Ievērojama sanāksmes daĜa tika veltīta EMBA programmas attīstībai. Sanāksmē tika 

uzsvērts, ka kopumā EMBA programmas pamata moduĜi atbilst citu Baltijas valstu, 

Zviedrijas, Krievijas, Apvienotās Karalistes un ASV biznesa skolās līdzīgās programmās 

iekĜautajiem kursiem. Tomēr vēlams būtu ieviest jaunus specializācijas kursus, 

piemēram, Korporatīvo pārvaldību, kas ietvertu arī treniĦa elementus. Notika arī viedokĜu 

apmaiĦa par mācību braucieniem un apmaiĦas vizītēm. IlgtermiĦā tika ierosināts 

organizēt vienu mācību braucienu uz Eiropu (Zviedriju, Krieviju) pirmajā EMBA studiju 

gadā, un starpkontinentālo mācību braucienu uz Dienvidameriku, Āziju vai ASV otrajā 

studiju gadā. 
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Nobeigumā tika pārrunāti arī ar mārketinga aktivitātēm saistīti jautājumi, ieskaitot 

tīmekĜa attīstību, reklāmas iespiestos materiālos un citas EMBA programmas reklāmas 

kampaĦas. Klātesošie uzsvēra, ka būtiski ir biznesa kontakti un tīkla izveide starp 

absolventiem un esošajiem studentiem, un tas ir jāizmanto kā efektīvs mārketinga un PR 

rīks. 

3.2 Pamata kursi 

Lai pilnveidotu programmu un izveidotu to vēl saistošāku pamata kursos tikai ieviestas 

vairākas izmaiĦas, piemēram, Biznesa ētikas modulis tika papildināts ar vairākiem 

gadījuma piemēriem ("case studies"), Finanšu grāmatvedības, Vadības ekonomikas un 

Finanšu ekonomikas kursiem tika veikta satura analīze, lai izvairītos no pārklāšanās. 

Zināmas problēmas tika novērotas UzĦēmējdarbības vadības kursā, kuru mācīja 

pasniedzējs Bill Barbour. Studenti nebija apmierināti pasniegtā kursa līmeni un 

pasniedzējs nespēja nodibināt saikni ar studentiem. TādēĜ EMBA programmas 

konsultatīvā padome ieteica esošo moduli aizvietot ar jaunu kursu – Radošums 

uzĦēmējdarbībā. 

3.2 Specializācijas kursi 

EMBA 3 studentiem tikai piedāvāti divi specializācijas kursi – PārmaiĦu vadība un ES 

likumdošana vadītājiem. Tomēr vairums studentu izvēlējās PārmaiĦu vadības kursu, tādēĜ 

otrs modulis tika atcelts. 

3.3 Maăistra darbs 

Pamatojoties uz studentu atgriezeniskās saiknes intervijās sniegtajiem ierosinājumiem, kā 

arī uz diskusiju EMBA programmas konsultatīvās padomes sanāksmē, vairākas izmaiĦas 

tika veiktas EMBA diplomprojekta rakstīšanas procesā: 

• melnraksta variantu un galīgā diplomprojekta iesniegšana, izmantojot REA e-

apmācības platformu; 

• ciešākas saiknes izveidošana starp Pētniecības metožu kursu un diplomprojekta 

rakstīšanas procesu; 

• regulāra un detalizēta atgriezeniskā saikne no darba vadītājiem. 
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EMBA diplomprojekta memorandu pārskatīja un apstiprināja REA Akadēmiskā padome.  

 

Vairākiem studentiem darba un citu iemeslu dēĜ bija problēmas ar laika pārvaldību, kas 

neĜāva ievērot starptermiĦus un beigu termiĦu diplomprojekta iesniegšanai. TādēĜ 4 

studenti pārtrauca diplomprojekta rakstīšanas procesu un atsāka to nākamajā mācību 

gadā. 

3.4 Mācību brauciens 

EMBA 3 studentu grupai tika organizēts mācību brauciens uz Stokholmu, kas notika no 

2005. gada 2. līdz 4. novembrim. Mācību brauciena nosaukums bija „Saglabāt 

konkurētspējas priekšrocību nelielā atvērtā ekonomikā – Zviedrijas piemērs”. Mācību 

brauciena laikā studenti apmeklēja Stokholmas Ekonomikas augstskolu un piedalījās 

lekcijās par dizainu un zīmola lietošanu, un stratēăijas jautājumiem, ar kuriem saskaras 

Zviedrijas uzĦēmumi. EMBA studenti arī apmeklēja vairākus uzĦēmumus, ieskaitot 

banku, mēbeĜu un alkoholisko dzērienu ražošanas uzĦēmumus, kā arī uzĦēmumus, kas 

saistīti ar inovāciju sistēmām un pakalpojumiem. UzĦēmumos studenti tikās ar augstākā 

līmeĦa vadītājiem, kas dalījās savās zināšanās un pieredzē. 

 

Kopumā studenti augstu novērtēja mācību braucienu, jo tā laikā viĦi ieguva papildu 

akadēmiskās zināšanas stratēăijā un uzĦēmējdarbībā, kā arī nodibināja kontaktus ar 

dažādu nozaru augstākā līmeĦa vadītājiem. Mācību brauciens arī spēlēja ievērojamu 

lomu studentu grupas dinamikas veidošanā un stiprināja saiknes studentu vidū. 
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IV. VAD ĪTĀJU TĀLĀKIZGL ĪTĪBAS PROGRAMMAS 

2005./2006. mācību gadā (2005.g. jūnijs – 2006.g. jūlijs) Vadītāju tālākizglītības 

departaments noorganizēja 30 izglītības pasākumus atvērto praktisko semināru un 

semināru un specializētu programmu veidā. 

63% no visiem kursiem tika izstrādāti un ieviesti specializētā, pielāgotā veidā valsts 

(40%) un biznesa (23%) sektoriem. 37% bija atvērtie semināri (1. un 2. attēls). Puse 

programmu tika izstrādātas jauniem klientiem (3. attēls).  

 
1. attēls. Piedāvātie kursi 

 
 
2. attēls. Dalībnieku skaits 

No of Participants

157
 35%

120
 27%

170
 38%

Open courses  

In-house courses business
sector

In-house courses public
sector

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Courses Provided

12
40%

7
23%

11
 37%

Open courses

In-house courses  business
sector

In-house courses  public
sector
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3. attēls. Esoši un jauni uzĦēmumi un iestādes 

Repeated and New Business

Repeated business Ministry of
Welfare  Ministry of Finance
Schneider Electric Latvia

New business TeliaSonera  Siemens
Latvia  Rimi Baltics

 
 

4.1 Programmas 
 
2005./2006. gadā departamenta galvenais mērėis bija palielināt konkrētiem uzĦēmumiem 

un iestādēm paredzēto programmu proporciju Vadītāju tālākizglītības departamenta 

piedāvāto programmu klāstā. Vadītāju tālākizglītības departaments piedalījās uzĦēmumu 

izsludinātajos konkursos (Rimi Baltija, Hansabanka, Latvijas Pasts), reklamēja savas 

aktivitātes Latvijas ministrijās un sadarbībā ar TeliaSonera institūtu Vadītāju 

tālākizglītības departaments izstrādāja un realizēja programmu TeliaSonera korporācijas 

vadītāju grupai. Tika piedāvāti arī nelieli atvērtie semināri (gada laikā bija plānoti 11 

semināri). 

4.2.1 Programmas konkrētiem uzĦēmumiem un iestādēm 

4.2.1.1 Valsts sektors   

 
Labklājības ministrija projekts: daudz pūĜu tika izlietots, lai izveidotu kontaktus ar 

ministrijām un atrastu tajās jaunus sadarbības partnerus. Izmantojot neskaitāmas tikšanās, 

tika noteiktas būtiskākās vajadzības un, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, divu 

mēnešu laikā tika izstrādātas septiĦas jaunas tēmas, ietverot labākos attiecīgās nozares 

speciālistus no Valsts kancelejas, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB). 12 moduĜu programma (ar 80% 

jaunām tēmām) tika izstrādāta un piedāvāta Labklājības ministrijas Kapacitātes 

veidošanas projekta departamentam (EUSF). Sadarbībā ar Rīgas Juridiskās augstskolas 

Vadītāju tālākizglītības nodaĜu tika izstrādāti moduĜi likumdošanas jomā. Programma tika 
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realizēta no 2006. gada februāra līdz jūnijam un daži no moduĜiem tika atkārtoti piedāvāti 

2006.g. rudenī. Kopumā 157 programmas dalībnieki bija no Labklājības ministrijas un 

Izglītības un zinātnes ministrijas. Programma tika augstu novērtēta (4. attēls). 

Divi semināri (Riska pārvaldība un Izmaksu-ieĦēmumu analīze investīciju projektiem) 

tika piedāvāti speciālistiem, kas Finanšu ministrijā saistīti ar strukturālo fondu 

projektiem. 

 
4. attēls. Kursu novērtējums 
 

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6

6,1

6,2

6,3

6,4

OPEN COURSES IN -HOUSE (PUBLIC) IN -HOUSE (BUSINESS)

Evaluation of the Courses                                                                                                                             
(1-7)

Overall evaluation of the event 

Trainer's contribution

 
 
 
 
4.2.1.2 Biznesa sektors  

Specializēti izstrādātas programmas (2 klienti) Līdera attīstībā tika piedāvātas un 

īstenotas augstākā vadības līmeĦa grupām 2006.g. februārī un aprīlī, kā arī programma 

par finansu tēmu tika sagatavota un realizēta mazumtirdzniecības uzĦēmuma speciālistu 

grupām.     

 

4.2.2 TeliaSonera vadības akadēmija 
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2006. gadā tika izstrādāta jauna veida programma, kas ietvēra divus moduĜus (kopumā 4 

dienas). Programma tika izveidota sadarbībā ar TeliaSonera institūtu. 20 augstākā līmeĦa 

vadītāju no TeliaSonera korporācijas (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Dānijas 

un Norvēăijas) piedalījās nodarbībās, kuras vadīja starptautiski pazīstami pasniedzēji un 

nozaru eksperti (piemēram, J.Ridderstråle, K.Karlberg, E.Stendzenieks u.c.). Lai arī 

programma ietvēra virkni jaunu elementu (piem., daudzkultūru auditoriju, daudzus 

runātājus/pasniedzējus – kopā 8 cilvēkus), tai bija panākumi. Programmai nākotnē bija 

potenciāls- Vadītāju tālākizglītības departamentam ir cieši jāsadarbojas ar TeliaSonera 

PersonāldaĜas vadību, lai dotu papildu kvalitāti programmai. 

4.2.3 Atvērtie kursi 

 
Atvērto semināru sērijas 

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, tika ieviests jauns formāts. Tie bija 3 līdz 4 stundu īsi 

semināri/praktiskās nodarbības, kas notika vēlu pēcpusdienās. Formāts tika izstrādāts, lai 

sasniegtu šādus mērėus: 1) paturēt tradicionālās formas produktus/atvērtos kursus 

Vadītāju tālākizglītības departamenta piedāvājumu klāstā, 2) piedāvāt vadītājiem jaunāko 

(mārketingā, finansēs, uzĦēmējdarbībā, IT, personālvadībā un vadībā), 3) popularizēt 

EMBA programmu. Lai atrastu visproduktīvākos un efektīvākos risinājumus, nākamajā 

mācību gadā tika nolemts nopietni pārdomāt stratēăiju attiecībā uz atvērto 

kursu/semināru vajadzībām. 

 
Pārrunāt biznesa lietas angĜu valodā 

Jauns produkts. Šī kursa mērėis bija sniegt iespēju vadītājiem konsolidēt zināšanas, 

izmantojot atjaunotas angĜu valodas zināšanas un pārskatot vispārējas biznesa tēmas. 

Kurss tika izstrādāts no 2005. gada maija un tā izveidei tika pieaicināts speciālists no 

Apvienotās Karalistes. Kurss tika īstenots 2006.g. martā-jūnijā. Šis produkts ir unikāls un 

var būt konkurētspējīgs. Tā kā pedagoăiskās iemaĦas būtu viens no kursa pasniedzēja 

pamatfaktoriem, tad, lai varētu iekĜaut kursu plānā nākamajā gadā, ir jāpiesaista 

profesionāli pasniedzēji. 
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Apmācību valoda 
60 % bija angĜu valodā; 40 % - latviešu.   
 
Programmu sadalījums  
 
Šī mācību gada laikā vēl viens no uzdevumiem bija samazināt nevienmērīgo programmu 

sadalījumu, un šim uzdevumam tika piešėirta augsta prioritāte. Salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu, kad Vadītāju tālākizglītības departamentā bija izteikti liela sezonalitātes ietekme, 

programmas 2005.-2006. gadā tika plānotas vienmērīgāk (5. un 6. attēls). Lai apmierinātu 

klientu vajadzības, 2006.g. pavasarī provizoriski plānotajam grafikam bija tendence 

mainīties; tas neietekmēja nodaĜas darbinieku darba kvalitāti. 

 
5. attēls. Pasākumu sadalījums: kopējais 
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6. attēls Pasākumu sadalījums: skaits mēnesī pēc produkta veida  
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4.2.4 2006. gada Jaltas konference 

 
2006. gada aprīlī notikušā Jaltas konference tika organizēta kā pilota projekts, lai izpētītu 

tirgu jaunam produktam. Konference tika organizēta sadarbībā ar Baltijas starptautisko 

centru ekonomikas politikas pētījumiem (BICEPS). Trīs dienu konference Jaltā tika 

organizēta kā praktiska konference par politisko un ekonomisko attīstību Krievijā, 

Ukrainā un Baltkrievijā. Lai nodrošinātu savstarpēju iesaisti un aktīvu zināšanu 

koplietošanu, maksimālais dalībnieku skaits bija desmit. Runātāju vidū bija vadošie 

politikas veidotāji un analītiėi no Krievijas un Ukrainas, kā arī mācībspēki no REA, 

BICEPS un Vācijas. Pamatojoties uz pilota konferences pieredzi, tika nolemts tālāk 

attīstīt minēto koncepciju un piedāvāt jaunu konferenci 2007. gada pavasarī Krievijas 

kūrortā Sočos. 

4.2.5 Programmas augstākā līmeĦa vadītājiem 

 
Šajā mācību gadā tika piedāvāts jauns produkts: programmas augstākā līmeĦa vadītājiem, 

kas tika speciāli izveidotas augstākā līmeĦa vadītājiem un direktoru padomju locekĜiem, 

kas vēlētos vairāk uzzināt par Baltijas valstīm. Gada laikā tika organizētas divas 

programmas - viena Direktoru padomes locekĜiem no Föreningssparbanken/Swedbank 

(Zviedrija) un otra Zviedrijas uzĦēmumu federācijas augstākā līmeĦa vadītājiem. Programmas 

ietvēra seminārus REA, kā arī tikšanās ar vadošajiem Baltijas valstu politiėiem un biznesa 

līderiem. Swedbank programma aptvēra visas trīs Baltijas valstis un ietvēra tikšanos ar Igaunijas 

premjerministru Andrus Ansip. Zviedrijas uzĦēmumu federācijai piedāvātā programma fokusējās 

uz Latviju un, papildu sanāksmēm ar Latvijas politiėiem, ietvēra arī tikšanos ar pārstāvjiem no 

Latvijas nozaru federācijas un Latvijas tirdzniecības apvienības padomes. 

 

4.2 Pasniedzēji un personāls 
 
Sakarā ar programmas specifiku Vadītāju tālākizglītības departamentā iesaistīto 

pasniedzēju skaits pieauga, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Vadītāju tālākizglītības 

departaments sadarbojās ar 30 pasniedzējiem – gan mācībspēkiem, kas pasniedz REA 

bakalaura un EMBA programmās, gan vietējiem ekspertiem (14 ārvalstu ekspertu un 16 
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no Latvijas). Viens no semināriem par reputācijas tēmu tika sagatavots sadarbībā ar The 

PBN Company – Baltics. 

 

Vadītāju tālākizglītības departamentā ietilpst programmu direktore (vispārējā stratēăija, 

jaunu projektu attīstība un pārraudzība, partnerības, pasniedzēju attīstība), kursa 

administratore (kursu sagatavošana, īstenošana un atgriezeniskā saikne) un pārdošanas un 

sabiedrisko attiecību vadītājs. Sakarā ar izmaiĦām personālā no 2006. gada aprīĜa 

pārdošanu un mārketingu veica Vadītāju tālākizglītības departamenta programmu 

direktore sadarbībā ar uzĦēmumu Baltic Gateway.  Kursu administrēšanu veica jauna 

kolēăe. 2006.-2007. gadā ir plānots pārstrukturēt departamenta darbu. 

 

4.3 Popularizēšana un mārketinga aktivit ātes 
 
Vadītāju tālākizglītības departamenta pasākumi tika reklamēti tieši sazinoties ar 

programmu absolventiem, nosūtot e-pastus uz konkrētiem uzĦēmumiem un izplatot 

reklāmas materiālus biznesa konferencēs un citos atbilstošos pasākumos. Notika efektīva 

sadarbība ar periodiskajiem izdevumiem, piemēram, ar  Neatkarīgo Rīta Avīzi (NRA), 

Latvijas Avīzi, Komersantu, Dienas Biznesu, žurnālu Finansists. Avīzēs tika publicēti 

raksti par interesantiem notikumiem augstskolā. Vislabākā sadarbība tika panākta ar 

NRA – tika sagatavoti un publicēti vairāki raksti un intervijas ar pasniedzējiem. 

Informācija par Vadītāju tālākizglītības departamenta pasākumiem tika ievietota biznesa 

portālos, piemēram, www.biznesam.lv, bestmarketing.lv un mācībspēki uzstājās ar 

lekcijām sabiedrībai, piemēram, lekciju par nākotnes līderiem Jaunatnes starptautiskās 

kameras gadskārtējā konferencē nolasīja L.W. Stout. 

 

Vadītāju tālākizglītības departaments palīdzēja 2. Sabiedriskā vadības vasaras institūta 

(organizēja Latvijas Republikas Valsts kanceleja un Latvijas Sabiedriskās 

administrēšanas skola) projekta vadītājam, iesakot iespējamos ekspertus un sazinoties ar 

tiem. 
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2006. gada maijā Vadītāju tālākizglītības departaments koordinēja Evli programmu 

(Hankena), M-Gruppen semināru REA. Tiek plānota vairāku jaunu semināru 

koordinēšana. 

4.4 Sinerăija ar EMBA programmu 
 
Gan Vadītāju tālākizglītības departamenta programmas, gan EMBA programma kopīgi 

izmanto REA 6. stāvu un šī vide  Ĝauj programmu dalībniekiem uzzināt par jauniem 

Vadītāju tālākizglītības un EMBA programmu piedāvājumiem. Dalībniekiem, kuri ir 

ieinteresēti kādā no programmām, tiek ieteikts uzdot jautājumus un uzzināt vairāk par 

programmām no darbiniekiem vai norunāt tikšanos ar programmu direktoriem. Katru 

gadu noteikts skaits Vadītāju tālākizglītības programmu absolventu piesakās mācībām 

EMBA programmā, un EMBA absolventi, savukārt, pieĦem Vadītāju tālākizglītības 

programmu piedāvājumus. 

4.5 Nākotnes projekti   
 

• Četru moduĜu programma pēc klienta pasūtījuma ir sagatavota un tiks īstenota 

2006. gada rudenī. 

• Darbs pie programmas investīciju profesionāĜiem, kas tika uzsākts 2005. gada 

septembrī, turpinās. Projekts tiek izstrādāts sadarbībā ar Latvijas Vērtspapīru tirgu 

asociāciju. 

• Notiek stratēăijas programmas izstrādne klientam/augstākā līmeĦa vadītāju 

grupai, kas tiks īstenota nākamajā gadā. 

• 2006. gada novembrī un decembrī tiek plānota programma ministriju 

speciālistiem, kas ietvers ES strukturālo fondu projektu analīzi un uzraudzību, 

iespējams, riska pārvaldību (3 grupām). Notiek pārrunas par citiem moduĜiem. 

• Notiek programmas jauniem bezdarbniekiem izstrādne. 
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V. STUDIJU PROCESA NODROŠINĀJUMS UN RESURSI 

5.1. Mācībspēku vadība  

Valsts Izglītības inspekcija apmeklēja augstskolu, lai pārbaudītu akadēmisko procesu 

nodrošinājumu un to atbilstību augstākās izglītības likumdošanai un izdotajiem 

rīkojumiem. Sekojot izteiktajiem norādījumiem un rekomendācijām, tika rediăēti 

“Noteikumi par akadēmiskiem amatiem REA”, konkretizējot vispārējās nostādnes un 

nosacījumus par amatā iecelšanai nepieciešamo akadēmisko kvalifikāciju, pamatojoties 

uz 1995. gada 5. oktobrī pieĦemtā likuma “Par Rīgas Ekonomikas augstskolu” 22. 

paragrāfa 1. apakšpunktu. Turklāt, bija nepieciešams savākt visu vieslektoru izglītības 

dokumentu kopijas, kaut gan vairākos gadījumos tas nebija iespējams, jo viĦu diplomi 

bija pazaudēti vai vispār nebija izĦemti no universitātes, jo attiecīgajās valstīs diploms 

tiek uzskatīts par mazāk svarīgu nekā atzīmju izraksts. Diplomu atzīšanas aăentūra bija 

Ĝoti pretimnākoša un piekrita oriăinālu vietā, kas faktiski tika prasīts, pieĦemt dokumentu 

kopijas, un diplomu atzīšanas formēšana tika uzsākta februārī un pabeigta maijā.  

Sakarā ar pieaugošo pienākumu un uzdevumu skaitu, ka arī lai kvalitatīvi pilnveidotu 

mācību programmu, 2006. gada 1. februārī tika nodibināts Ekonomikas departaments, un 

Morten Hansen tika iecelts par departamenta vadītāju. Dibināšanas sapulcē tika 

apspriestas departamenta darba galvenās vadlīnijas un tika norādīts, ka sākotnēja fāzē 

departamenta darbu būtu nepieciešams koncentrēt uz visu ekonomikas kursu, akadēmisko 

prasību, novērtēšanas un kursu mācību materiālu saskaĦošanu. Baltoties uz kolēău 

ieteikumiem, tika panākta vienošanās padziĜināt matemātikas kursu un statistikas kursu. 

Turklāt, departamentam vajadzētu izveidot REA vietnē savu lapu. 

Gadskārtējā mācībspēku pilnsapulce notika 2006. gada 17. februārī. Sapulces laikā tika 

apspriests nākošā gada mācību plāns un galvenās vadlīnijas studiju programmas 

turpmākai pilnveidošanai. 

Mācībspēki tika rosināti apmeklēt seminārus, konferences un veikt zinātniskās izpētes 

darbu. Marina Pavlova piedalījās mācībspēku pedagoăiskās pilnveidošanās programmā 
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(Teacher Training programme) ESADE Biznesa skolā (ESADE Business School) 

Barselonā. Pēc atgriešanās viĦa septembrī organizēja REA mācībspēkiem radošo 

darbnīcu, lai dalītos savos iespaidos par apgūto un informētu kolēăus par jaunākajām 

tendencēm augstskolu pedagoăijā. Šāds seminārs bija labs ieguldījums jaunā mācību 

gada uzsākšanai. Larry Stout piedalījās starptautiskā konferencē, kura viĦš uzstājās ar 

ziĦojumu “Akadēmisks skatījums uz starptautisko biznesa kultūru”. No 3.-5. maijam 

Roberts Ėīlis piedalījās starptautiskā konferencē “Pilsētu nākotnes iespējas” Stokholmā, 

kas tika organizēta Baltmet projekta ietvaros. ViĦš uzstājās ar priekšlasījumu, kā arī 

vadīja vienu no semināriem. Morten Hansen pārstāvēja augstskolu 20. AABS konferencē 

Vašingtonā 2006. gada jūnijā, un viĦa prezentācija tika augstu novērtēta. Morten Hansen 

kopār ar Alf Vanagu sagatavoja ziĦojumu par inflāciju "Infl ācija Latvijā  - vai šo 

mistēriju var atrisināt?", kas tika prezentēts 30. maijā seminārā, kura uzstājās arī šī 

ziĦojuma recenzenti: MārtiĦš Bitāns no Latvijas bankas, OĜegs Barānovs no Latvijas 

Republikas Ekonomikas ministrijas un Liene Kūle no Hansabankas. 

  

5.2. Bibliotēka 

 
REA bibliotēka iegādājās, kā arī saĦēma ziedojumos kopumā 1340 grāmatas, un mācību 

gada beigās bibliotēkas grāmatu kolekcija sastāvēja no 22 451 vienībām. Tā kā pieaug 

grāmatu skaits, bibliotēka sastopas ar problēmu, ka trūkst vietu grāmatu izvietošanai. 

Tāpēc tiek plānots pārvietot mazāk pieprasītās grāmatas uz agrākajām bibliotēkas telpām 

augstskolas galvenās 6. stāvā. Nepārtraukti pieaug bibliotēkas ārējo lietotāju skaits, un 

kopējais bibliotēkas lietotāju skaits ir sasniedzis 2492 personas.  

 

Profesora Andre Gunder Frank ăimene ziedoja augstskolai daĜu no aizsaulē aizgājušā 

profesora Franka personīgās grāmatu kolekcijas. Grāmatu kolekcija, kas, galvenokārt, 

satur ekonomikas vēstures literatūru, tika izvietota kā atsevišėa bibliotēkas nodaĜa –  

Andre Gunder Franka kolekcija.  

 

Bibliotēka pasūta aptuveni 100 vienības vietējās un ārzemju periodikas (akadēmiskos 

žurnālus, vispārējas nozīmes žurnālus un laikrakstus). Bibliotēka nodrošina pieeju 23 
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datubāzēm (Latvijas un ārzemju) tiešsaistē, kas piedāvā pilna teksta versijā akadēmiskos 

žurnālos publicētus rakstus, statistikas datus, jaunākās ziĦas ekonomikā un 

uzĦēmējdarbībā, utt.. Pašu dārgāko datubāzu abonēšana notiek sadarbībā ar citām 

Latvijas bibliotēkām Valsts Kultūras un informācijas sistēmu aăentūras ietvaros.  

 

Bibliotēka ir veiksmīgi pabeigusi Sorosa fonda atbalstīto HESP projektu (Higher 

Education Support Program/HESP). Šī projekta ietvaros bibliotēka iegādājās 163 

monogrāfijas un labiekārtoja 23 bibliotēkas darba vietas lasītājiem par kopējo summu 10 

000 USD). Līdz ar to bibliotēkas telpas tagad izskatās daudz pievilcīgākas studentiem un 

lasītājiem no ārpuses.  

 

Valsts programmas “Gaismas tīkls” ietvaros REA bibliotēka saĦēma bez maksas 5 galda 

datorus ar to kopējo vērtību 4600.00 LVL) no Valsts Kultūras un informācijas sistēmu 

aăentūras. Šis ieguvums ievērojami uzlabos darba apstākĜus bibliotēkā, jo varēs piedāvāt 

lasītājiem papildus pieejas vietas datubāzēm tiešsaistē, kā arī internetam.  

 

Automatizētā bibliotēkas sistēma tiek regulāri papildināta, un līdz ar to tā spēj piedāvāt 

aizvien ērtāk izmantojas meklēšanas funkcijas. Tagad lasītāji var meklēt pēc grāmatu 

satura rādītāja un izvērtēt grāmatas, atrodoties ārpus bibliotēkas. Bibliotēka ir arī 

izveidojusi bibliotēkas vietnē kataloga lapu tiešsaistē, lai lasītāji varētu iegūt plašāku 

informāciju par bibliotēkas fondiem un varētu tos iepazīt ar meklēšanas funkcijas 

palīdzību. Tādējādi, ar šo gadu bibliotēkas vietnē tiek piedāvātas saites uz apvienoto 

katalogu ALISE, apvienoto katalogu ALEPH un atvērtas pieejas resursiem tiešsaistē. 

Bibliotēka ir izveidojusi bakalauru un maăistrantu diplomdarbu jaunu datu bāzi, kurā 

iespējamas dažādas meklēšanas funkcijas. Bibliotekāre Dace Cīrule strādā pie jaunas datu 

bāzes veidošanas par REA atspoguĜojumu plašsaziĦas līdzekĜos.  

 

Bibliotekāres ir aktīvi piedalījušās Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas darbībā – 

bibliotēkas vadītāja darbojās asociācijas valdē, pārējās bibliotekāres darbojās dažādās 

komitejās, izglītojošās un kvalifikācijas celšanas programmās (Dace Cīrule piedalījās 

seminārā par digitālajām bibliotēkām, Natalja Mickēviča piedalījās seminārā par EBSCO 
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datubāzēm). Bibliotēkas vadītāja tika uzĦemta Bibliotēku zinību maăistrantūras studiju 

programmā Latvijas universitātes Sociālo zinātĦu fakultātē. Mācību maksu par šīm 

studijām sedz Valsts Kultūras un informācijas sistēmu aăentūra. Maăistra diplomdarbs 

tiks izstrādāts 2007. gadā, un tajā tiks pētīta biznesa studentu informācijas lietpratība. 

 

Lai veicinātu efektīvāku kataloga pārraudzīšanu, tika pieĦemts lēmums pārcelt visu 

sistēmu uz EOS.Web, kurā visi dati glabājas EOS Globālajā datu centrā (Global Data 

Center). Tas atbrīvos vietu uz REA serveriem un būs iespējama regulāra sistēmas 

atjaunināšana, ko veiks attiecīgās nozares speciālisti ASV.  

 

Lai integrētu datu bāzes tiešsaistē un elektroniski pieejamos resursus, bibliotēka 

piedalīsies ScholarSFX; tas ir jauns pakalpojums, kas veicina bibliotēkas radīt individuāli 

pielāgotas saites, pamatojoties uz elektroniski pieejamiem akadēmisko žurnālu resursiem, 

un parādīt šīs saites uz ekrāna Google Scholar meklēšanas rezultātā. Tādā veidā 

bibliotēkas lasītāji varēs saistīt Google Scholar meklēšanas rezultātus ar rakstiem, kas ir 

pieejami caur vietējo institūciju kā abonentu vai par brīvu tīmeklī. ScholarSFX piedāvā 

saites uz tūkstošiem šādu brīvi pieejamu akadēmisku žurnālu. 

 

5.3. IT pakalpojumi 

5.3.1 Padarītie darbi 

Darbavietu atjaunināšana: Tā ir kĜuvusi par normālu REA darba kārtību, ka pēc viena 

gada lietošanas nepieciešams iztīrīt un atkārtoti instalēt visu programmatūru. Tas tika 

veikts, pirms studenti atsāk mācības, un, līdzīgi kā iepriekšējos gados, tika izmantota 

publiski pieejama resursa klonēšana. Disku klonēšana (pazīstama arī ka disku 

atveidošana) pamatojas uz to, ka ir nepieciešams izveidot tikai vienu prototipu un tad var 

šo funkciju automatizēt. Šis process Ĝauj acīmredzami lietderīgāk izmantot laiku. Vēlāk 

mācību gada laikā, ja tas bija nepieciešams (t.i.. kad darba stacijas kĜuva pārak lēnas vai 

pārslodzes dēĜ tās nebija iespējams lietot), vairāki datori tika atkārtoti klonēti  
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ECTS informatīvā vietne: Šī mācību gada laikā tika izveidota ECTS informatīvā vietne 

(ECTS Information Pack website2). Tās galvenais mērėis ir strukturēt informāciju ar 

REA tādā veidā, kā to pieprasa ECTS nosacījumi. Vietne ir sagatavota un darbojas, bet ta 

vel nav publiski pieejama, jo tās saturiska daĜa vel nav pilnībā izveidota. Strādājot pie šīs 

vietnes, svarīgi bija paredzēt tās vietu kopējās REA vietnes veidošanas stratēăijā, tāpēc 

tika izvēlētas tādas tehnoloăijas, kas Ĝautu nākotnē šo informatīvo vietni integrēt jaunajā 

REA pamatvietnē. 

5.3.2 Kārtējie darbi 

Diplomu pielikumu sagatavošana: Pilnīgi skaidrs, ka nepieciešams pārskatīt studentu 

uzskaites sistēmas (Students Accounting System/SAS) funkcionalitāti, un tad vajadzētu 

meklēt atbilstošu risinājumu. Šajā posmā nav svarīgi, vai REA izvēlēsies pati veidot savu 

sistēmu vai to iegādāties no citiem piegādātajiem. Patlaban ir svarīgi izstrādāt skaidri 

saprotamus tehniskos nosacījumus, kas balstītos uz šīs sistēmas funkciju aprakstu. Šaja 

procesā nepieciešams iesaistīties visām ieinteresētajām pusēm, taču tas reāli nav 

iespējams līdz nākošā mācību gada sākumam. Ja būtu laiks, tad pa vasaru tomēr 

vajadzētu mēăināt plānot un sagatavot šo nosacījumu uzmetumu. 

 

Klonu armijas veidošana: Pirms iespējams instalēt noteikti izvēlētu skaitu datoru un pat 

pirms tiek izveidots prototips, nepieciešams izplānot, kas tiks darīts katrā darba vietā. 

Šogad tika ievadītas sarunas ar Hansabanku par potenciāli iespējamu jaunu shēmu. Šīs 

idejas pamatā ir tas, ka katrs students, kas Ħem studēšanas kredītu, saĦem arī portatīvo 

datoru. Sarežăījumus rada visa programmatūra, kas studentiem nepieciešama studiju 

laikā REA. Microsoft Windows un Office būs jau iepriekš instalētas, taču jāmeklē 

risinājums priekš SPSS un STATA, kuras nevar ‘iedot’ studentiem, lai viĦi tās lietotu uz 

saviem personīgajiem portatīvajiem datoriem. Studenti nekad nevarēs šo programmatūru 

paši iegādāties, jo to cena ir pārāk augsta. 

 

Portatīvais dators katram studentam: Patlaban tiek izstrādāta shēma, pēc kuras studenti 

galdvirsmas datoru vietā izmantos portatīvos datorus. Ieguvumi būtu milzīgi, sākot ar 

finanšu resursu novirzīšana citiem mērėiem, kas sniegtu lielāku atdevi nekā metāla 
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kastes, līdz fiziskas telpas iegūšanai un lielākām studentu mobilitātes iespējām. SaskaĦā 

ar esošo plānu ‘visam’ jābūt gatavot, lai pilotprojektu varētu uzsākt septembrī.  

 

Lietojumi uz serveriem: Viena no iespējam, kā risināt iepriekš minēto problēmu ar 

programmatūrām ir turēt lietojumus uz servera. Tam būtu nepieciešams atsevišės serveris 

(-ri), uz kura būtu pieejami viens vai vairāk lietojumu, ko studenti no saviem datoriem 

varētu kopīgi lietot. Teorētiski tam vajadzētu darboties, taču praktiski būtu nepieciešams 

vasara veikt nelielu izpēti par to, kādas esošās infrastruktūras izmaiĦas būtu nepieciešams 

veikt, lai nodrošinātu programmatūras savlaicīgu un atbilstošu darbību.  

5.3.3 Turpmākā darbība 

Virtualizācija: Līdztekus tam, ka vārds ‘virtualizācija’ ir izplatīts, tā ir viena no 

tehnoloăijām, kurai patiesi ir jēga un tā ir absolūti saderīga ar ideju par to, ka katram 

studentam ir savs portatīvais dators. Tā rada drīzāk loăisku nevis fizisku datoru resursu 

sadalījumu. Citiem vārdiem sakot, trīs atsevišėu serveru vietā, kas paredzēti e-pastam, 

internetam un dokumentu saglabāšanai, virtualizācijas tehnoloăijas Ĝauj to visu fiziski 

apvienot uz viena servera. Pašlaik tiek izvērtēti divi produkti – XEN7 un VMware8. Tie 

tiks izmēăināti nākošajā rudenī, un iespējams, ka augstskola izvēlēsies iegādāties abus 

produktus. 

 

Video un audio konferences: Audio un video konferences jau kādu laiku ir aktuālas. 

Ieguvumi laika un izmaksu ziĦa ir acīmredzami un izmērāmi, un nav nekādu iemeslu, lai 

REA nevarētu samazināt izmaksas par ceĜošanu un tālsarunām. Pagaidām tiek analizēti 

visi par un pret, vai to īstenot pašiem vai sadarbībā ar kādu uzticamu partnerinstitūciju. 

Tiek plānots vispirms nākošā gada pirmajā pusē sagatavot priekšlikumu.  

 

Klientu apkalpošanas vadība (CRM): Šajā gadā notika nopietnas diskusijas un reāla 

darbība attiecībā uz to, kā risināt augstskolas kontaktu pārvaldīšanu un klientu 

apkalpošanas vadību (CRM). Problēmas rada tas, ka augstskola ir izvēlējusies 

programmatūru bez nopietnas pašu vajadzību analīzes. Lai izveidotu CRM, nepieciešams 

sākt no paša sākuma, definējot katra departamenta vajadzības, utt.  
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Interneta pieeja kopmītnēs:  Jaunajā kopmītnes ēkā, kas tiek atjaunota ir nepieciešams 

nodrošināt pieeju augstskolas IT resursiem, lai tie būtu pieejami tur dzīvojošiem 

studentiem. Mums vienkārši nepieciešams nodrošināt 24/7 interneta pieeju katrā istabā, 

kā arī jābūt gataviem paplašināt interneta pārklājumu uz citiem stāviem, kad tie būs 

gatavi. Visefektīvākais veids, kā to izdarīt, ir izmantot bezvadu tehnoloăijas.  

 

Virtuālais privātais tīkls (VPN): VPN tehnoloăija nodrošina virtuālu privāto tīklu pār 

sabiedrisko infrastruktūru (internetu). Šajā gadījumā tas ir virtuāls, jo nav nepieciešams 

ierīkot nekādus kabeĜus, kas parasti ir dārgi. Šajā kontekstā privāts nozīmē ‘drošs’. To 

droši vien labāk var izskaidrot ar piemēru. REA bibliotēka abonē virkni datubāzu un 

akadēmisko žurnālu tiešsaistē, kuras ir pieejamas tikai tad, ja lietotājs atrodas augstskolas 

telpās. VPN Ĝauj lietotājam virtuāli ‘ apmeklēt’ augstskolas telpas no jebkuras vietas, kur 

ir pieejams internets un var ‘drošā’ veidā saĦemt pieeju visiem resursiem, kas augstskolā 

pieejami. VPN radīs ikvienam (studentiem, darbiniekiem, mācībspēkiem) iespēju kĜūt 

patiesi mobiliem. 

 

Perimetrs, loăiskais sadalījums un kontrole: Radot attālinātas pieejas iespējas augstskolas 

IT resursiem nozīmē arī virkni jaunu apdraudējumu. Noteikti ir pienācis laiks veikt kaut 

kāda veida risku izvērtēšanu un izveidot efektīvu kontroli, lai mazinātu riskus. 

Nepieciešams veikt IT revīziju, lai noteiktu, kādas politikas izmaiĦas vajadzīgas.  

 

Studentu organizāciju vietĦu kosolidācija: Pastāv virkne vietnes, kuras ir izveidojušas 

dažādas studentu organizācijas. Nav šaubu, ka studenti ir Ĝoti radoši un spējīgi. Tomēr, 

šėiet, ka nav īstas intereses par viĦu radītā darba dokumentēšanu un uzturēšanu. Rezultātā 

katru gadu kādam nākas riteni izgudrot no jauna. Dažādu iemeslu dēĜ (piem. Drošības, 

konsistences, pieejamības) būtu daudz labāk, ja būtu vienota struktūra, kurā studenti 

varētu veidot savas individuālās vietnes. Tad arī jaunas vietnes veidošanas process prasīs 

mazāk laika. Tas nenozīmē, ka Je Joue izskatīsies tāpat kā Investment Fund – protams, 

viĦi varēs saglabāt savu individuālo pieeju. 
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EMBA reăistrācija tiešsaistē: B.Sc reflektantu reăistrācija tiešsaistē ir jau lietota vairākus 

gadus, un tā ir izrādījusies daudz efektīvāka nekā darbs ar iesniegtajiem dokumentiem 

papīra formātā. Nepieciešams rosināt EMBA administrāciju sākt izmantot līdzīgu 

sistēmu, jo tā priekš reflektantiem ir noteikti ērtāka. Tāpēc ir nepieciešams izveidot formu 

priekš EMBA reflektantu reăistrācijas tiešsaistē. 

 

WiFi izejas punkts: Cerams, ka jauna shēma ar studentu portatīvajiem datoriem gūs 

atsaucību. Savukārt, tas nozīmē, ka būs vairāk WiFi lietotāju un iespējams, ka būs 

nepieciešams pilnveidot bezvadu tīklu. Tā varētu nebūt pati labāka stratēăija, bet tomēr tā 

vismaz ir stratēăija. Šajā posmā vislabāk ir nogaidīt un skatīties, cik studentiem būs 

vajadzīga WiFi pieeja un tad veikt nepieciešamās izmaiĦas. 

 

Jauna REA vietne: Jau ir paveikti priekšdarbi jaunas vietnes dizaina veidošanai. Šėiet, ka 

visi ir vienisprātis, ka esošajai vietnei ir daži ierobežojumi, un tā nespēj pilnvērtīgi 

atspoguĜot augstskolas darbu. Nākošā gada laikā jāturpina darbs pie jaunās vietnes 

dizaina veidošanas un ieviešanas.  

 

5.4. Saimnieciskais nodrošinājums 
 

Lai sekotu akadēmiskajām tehnoloăijām un pilnveidotu resursu izmantošanu, 303., 311., 

411., 607. un 611. auditorijas tika aprīkotas ar stacionāriem projektoriem. Šajās 

auditorijās mācībspēkiem un asistentiem ir radītas iespējas mācību procesā ērti integrēt 

mēdijus. Tādējādi tiks arī taupīts administratīva asistenta un saimniecības vadītāja laiks, 

jo nebūs nepieciešams veikt tehnisko mācību līdzekĜu rezervēšanu un nest iekārtas no 

vienas telpas uz citu telpu. Turklāt, tika izremontēta 311. auditorija un nosaukta par 

KPMG auditoriju pateicībā par dāsno finansiālo atbalstu, kas līdz šim saĦemts no KPMG. 

Lieldienu brīvlaikā tika pārveidoti kabineti 4. stāva un 6. stāva, un 4. stāva kabineti tika 

izīrēti Baltijas Starptautiskajam ekonomisko pētījumu centram (Baltic International 

Centre for Economic Policy Studies BICEPS).  
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Lai paplašinātu kabinetu platību, nācās samazināt telpas, kas paredzētas studentu 

individuālam studijām. Tāpēc vajadzētu apsvērt, vai vakaros studentiem atstāt auditorijas 

atvērta, lai viĦiem būtu iespējas un vieta patstāvīgam darbam.  

 

Tika konstatētas problēmas ar augstskolas galvenās ēkas jumtu un jumtu virs Sorosa 

auditorijas. Izrādās, ka jumta konstrukcija ir nepilnīga, līdz ar to ir radusies sūce. 

Steidzamākais darbs ir nomainīt galvenās ēkas jumtu. Arī ēkas fasādei nepieciešams 

kosmētiskais remonts. Sakarā ar straujo celtniecības sektora attīstību Latvijā celtniecības 

un remontu izmaksas ir augušas straujāk nekā.  

 

Pamatojoties uz darbinieku un studentu sūdzībām, tika apturēts līgums ar Falck apsardzi, 

un kopš augusta darbu REA uzsāka jauna apsardzes firma. Augustā tika uzsāktas 

pārrunas ar Skanska par fasādes remontdarbiem, un pavasarī viss bija sagatavots jumta 

atjaunošanas darbu uzsākšanai. Tika ieviesta jauna atkritumu apsaimniekošanas sistēma, 

lai varētu šėirotu papīra un plastmasas atkritumus. 14. novembrī tika nolemts uzsākt 

kopmītĦu 1. stāva remontu, lai nākošajā gada tur varētu izmitināt 25 – 30 studentus.  

 

Nepieciešams uzlabot kvalitātes pārraudzību attiecībā uz visām telpām, un it sevišėi tas 

attiecināms uz auditorijām. Nepieciešams veikt regulāras pārbaudes (dažos gadījumos 

katru nedēĜu), lai nodrošinātu, ka auditorijas ir darba kārtībā, t.i. pārbaudīt krēslus, IT 

aprīkojumu un logus.  

 



 30 

VI. ATGRIEZENISK Ā SAIKNE UN KVALIT ĀTES NODROŠINĀJUMS 

2006. gada pavasarī tika noorganizētas atgriezeniskās saiknes intervijas ar EMBA 3 un 

EMBA 4 studentiem. Interviju laikā studenti norādīja, ka nepieciešama saprotamāka 

saikne starp moduĜiem, un katra kursa sākumā būtu nepieciešams sniegt 5-10 minūšu 

pārskatu par skaidri izprotamu saikni ar iepriekšējiem kursiem. 

Studenti arī norādīja, ka Biznesa ētikas un UzĦēmējdarbības kursi ir jāuzlabo, kā arī to, 

ka nav nepieciešams iekĜaut ES likumdošanu kā specializācijas kursu, jo tas pārklājas ar 

Likumdošana vadītājiem kursu. Būtu ieteicamāk to nomainīt ar Korporatīvās pārvaldības 

moduli. Kopumā studenti uzsvēra, ka EMBA programma ir interesanta un noderīga viĦu 

turpmākajā karjerā. 
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VII. PĒTNIEC ĪBAS DARBS 

7.1. TeliaSonera institūts REA 

TeliaSonera institūts strādā divos virzienos: akadēmiskie pētījumi un pasākumi. 

Akadēmiskie pētījumi tika uzsākti 2004./2005.m.g. un turpinājās 2006. gadā, un rezultātā 

tika sagatavotas vairākas prezentācijas konferencēm  Eiropā un ZiemeĜamerikā, tostarp 

vienā no pasaules nozīmīgākajām konferencēm uzĦēmējdarbības pētniecībā Babsona 

koledžas UzĦēmējdarbības konferencē (The Babson College Entrepreneurship Research 

Conference). Šajā gadā pētniecības darbs tika koncentrēts uz četrām galvenajām tēmām: 

 

• UzĦēmējdarbība Latvijā 

• UzĦēmējdarbība paplašinātajā Eiropā 

• Iespēju noteikšana, uzĦēmumu veidošana un uzĦēmumu slēgšana 

• Sievietes uzĦēmējdarbībā Latvijā 

 

Šī gada laikā institūtā darbojās trīspadsmit zinātniskie darbinieki.  

 

Institūts publicē pētījumus politikas veidošanai, kam ir speciāli izveidota TeliaSonera 

rakstu sērija (TeliaSonera Discussion Paper series). Šajā gadā tika publicēti divi darbi.  

 

• Alf Vanags: ES jaunās regulas par elektroniskiem saziĦas līdzekĜiem: ekonomista 

veidoklis (Challenges of the EU New Regulatory Framework (NRG) in Electronic 

Communications: An Economist’s Perspective)  

• Friederike Welter, Susanne Kolb: Sievietes un uzĦēmējdarbība Latvijā (Women 

and Entrepreneurship in Latvia)  

 

ZiĦojums par uzĦēmējdarb ību Latvij ā 2005 (The 2005 Global Entrepreneurship 

Monitor for Latvia /GEM) bija pirmais šāda veida ziĦojums, kas sagatavots Latvijā. Tas 

tika prezentēts semināra jūnijā, kam sekoja preses konference. ZiĦojums tika plaši 

atspoguĜots presē un bija galveno ziĦu sadaĜās Latvijas vadošajos TV ziĦu kanālos.  
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TeliaSonera Biznesa diena (The TeliaSonera Business Day) notika 2005. gada rudenī, 

un galvenā uzmanība tika pievērsta tēmai “Sievietes un uzĦēmējdarbība”. TeliaSonera 

institūta zinātniskie līdzstrādnieki bija sagatavojuši ziĦojumus par šo pētniecības tēmu, 

kas tika šajā seminārā apspriesti. Starp runātājiem bija ievērojami šīs tēmas pētnieki no 

Jaunzēlandes un ASV, kā arī praktiėi no Latvijas. Semināra vienu vai vairākas sesijas 

apmeklēja apmēram 80 dalībnieku, un viĦu starpā bija valdības pārstāvji, diplomāti, 

akadēmiėi un nevalstisko organizāciju pārstāvji.  

 

Latvijas – ASV UzĦēmējdarb ības forums (The Latvia – US Entrepreneurial Forum) 

tika organizēts oktobrī sadarbībā ar ASV Tirdzniecības departamenta Starptautiskās 

tirdzniecības administrāciju. Forumā visas dienas garumā notika paneĜdiskusijas par 

četriem galvenajiem aspektiem uzĦēmējdarbības un uzĦēmumu attīstībā. Anders Paalzow 

sagatavoja foruma rakstu publikāciju, lai dinamiska starpkultūru apmaiĦa ar idejām būtu 

pieejami plašākai publikai t.sk. uzĦēmējiem, valsts ierēdĦiem, riska kapitāla 

pārvaldītājiem un augstskolu pētniekiem.  

 

Sadarbība ar Connect Latvia turpinājās visu 2006. gadu ar mērėi, lai atbalstītu 

uzĦēmējus un veicinātu uzĦēmējdarbības aktivitātes. Tika organizēti vairāki pasākumi, 

tādi kā atklātās lekcijas par riska kapitālu un īpaši pasākumi biznesa eĦăeĜu tīkla 

veidošanai Latvijā.  

 

Sadarbības ar žurnālistiem veicināšanai tika organizēts tika organizēts izpētes 

brauciens uz Barselonu, kurā tika aicināti piedalīties vadošie Latvijas žurnālisti  

telekomunikāciju jomā, lai piedalītos 3. GSM Pasaules kongresā. Brauciena laikā institūts 

organizēja arī speciālu semināru par telekomunikāciju tirgu un tikšanos ar Spānijas 

telekomunikāciju regulatora pārstāvjiem (a la Comisión del Mercado de las 

Telecommunicaciones) Barselonā.  
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7.2. INTERREG projekti 
 

Projekts GRIDS (Best practice guidelines for regional development strategies/GRIDS) 

4. oktobrī organizēja konferenci par “Baltijas labākā reăionālās attītības un telpiskās 

plānošanas pieredze paplašinātajā ES” (Baltic Best Practice on Regional Development 

and Spatial Planning in an enlarged EU). Seminārā piedalījās 100 dalībnieki, ieskaitot 

projekta dalībniekus, asociētos projekta partnerus, ekspertus, profesionāĜus, akadēmiėus 

un politikas veidotājus. Semināra mērėis bija iepazīstināt un apspriest sākotnējos 

secinājumus un iespaidus par gūto pieredzi GRIDS projekta laikā, kā arī stiprināt 

horizontālo un vertikālo sadarbību starp aktīvi iesaistītajām institūcijām telpiskās 

plānošanas un reăionālās attīstības jomā. 

Projekts beidzās 2005. gada 31. decembrī. GRIDS projekta ietvaros veiktā pētniecības 

darba apkopojums parādīsies 2006. gada rudenī, kad Ashgate apgādā tiks izdota grāmata. 

Grāmatas manuskripts tika pabeigts 2006. gada sākumā.  

 

Projekts “UzĦēmējdarb ības iemaĦu un attieksmes veicināšanai pierobežas reăionu 

jauniešu sadarbībā” piedalījās Alūksnes (Latvija) un Rouges (Igaunija) jauniešu centri 

un REA. Visi pasākumi notika Alūksnē un Rougē, un Alūksnes Jauniešu centrs bija 

vadošais projekta partneris. REA projekta grupa, kuru vadīja Aivars Timofejevs, 

izveidoja apmācību koncepciju un apmācīja gan jauniešu grupu, gan instruktorus, kas 

turpmāk strādās ar jauniešiem šajos reăionos, tādēĜ īpaša uzmanība tika pievērsta 

pierobežas reăiona specifikai.  

 

Projekta apmācības grupā bija 60 jaunieši Rougē un Alūksnē. Semināri par 

uzĦēmējdarbības iemaĦām un attieksmi tika organizēti Rougē un Alūksnē, seminārs par 

uzĦēmējdarbības iespējām IT jomā notika Alūksnē un tika organizēta “UzĦēmējdarbības 

diena” priekš dalībniekiem no abiem reăioniem. 

7.3. ES Phare projekti 
 

Projekts “Dizaina izglītības attīstība Latvij ā” tika uzsākts janvārī, un REA darbojās 

projektā eksperta lomā, lai konsultētu Latvijas Mākslas akadēmiju jaunas studiju 
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programmas izveidē priekš dizaina studentiem. REA projekta darba grupu vadīja 

prorektore Diāna Pauna, un darba grupas pienākumos ietilpa aptaujas anketu izstrādāšana 

Latvijas Mākslas akadēmijas un Helsinku Mākslas un dizaina universitātes studentu, 

mācībspēku, absolventu un darba devēju anketēšanai un intervēšanai, kā arī pārejas 

perioda scenāriju veidošana, lai ieviestu jaunu studiju programmu.  

 

Projekta “UzĦēmumu darbības analīze pamatojoties uz vadības novērt ēšanu” 

(Enterprise Performance Analysis through Management Assessment/EPAMA) ietvaros 

tika veikta vidējo un mazo uzĦēmumu aptauja, lai analizētu paredzētās izaugsmes 

parametru atbilstību. No Zviedrijas projektā piedalījās Gotlandes universitāte (Gotland 

University) kā vadošais projekta partneris un no Vācijas Greifsvaldes universitāte 

(University of Greifswald). REA projekta darba grupas vadītājs bija Aivars Timofejevs. 

 

7.4. ES Leonardo da Vinci projekti 
 

Projekts “Interakt īva profesionālās apmācības sistēma” (Interactive System of 

Vocational Training) tika uzsākts februārī, un to vada Nacionālās Lūisa universitātes 

Biznesa augstskola (WyŜsza Szkoła Biznesu – National Louis University/WSB-NLU) no 

Polijas. Projekta mērėis ir izveidot datorizētu spēli "Prosperity" lēmumu pieĦemšanas 

apgūšanai, kas pamatojas uz uzĦēmuma vadību; projekta ietvaros tiek strādāts pie mācību 

metodēm un mācību, kurus varēs izmantot uzĦēmumu vadīšanas apmācību semināros. 

REA projekta darba grupas vadītājs ir Kārlis KrēsliĦš.  

 

7.5. Latvijas Ekonomikas ministrijas projekts  
 

Projektu “Kompetences centra izveidošanas programma” REA pasūtīja Latvijas 

Republikas Ekonomikas ministrija. Konkursa kārtībā REA ieguva tiesības veikt šo 

pētījumu, lai izstrādātu modeli zinātnieku, universitāšu un uzĦēmēju sadarbībai, lai 

tādējādi veicinātu ekonomisko izaugsmi. Pamatojoties uz līdzīgu kompetences centru 

izpēti ES (Austrijā, Igaunijā, Zviedrijā) un esošās situācijas izpēti Latvijā (esošās 
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sadarbības starp zinātniekiem un uzĦēmējiem novērtēšana un potenciālās iespējas), tika 

izveidots atbalsta modelis, sniedzot īstermiĦa un ilgtermiĦa rezultātus, potenciālā atbalsta 

saĦēmēju sarakstu, centra organizatorisko struktūru un juridisko statusu. Tika sagatavots 

arī atbalsta pasākumu saraksts, finanšu aprēėini un kritēriji potenciālo atbalsta saĦēmēju 

novērtēšanai. No novembrī un decembrī pie šī projekta strādāja Diāna Pauna, Arnis 

Sauka un Alf Vanags.  

 

7.6. Citi izpētes projekti 
 

Augstskola sadarbībā ar Baltijas Starptautisko ekonomikas politikas pētniecības centru  

(BICEPS) sagatavoja ziĦojumu par inflāciju visās trīs Baltijas valstīs. ZiĦojums tika 

prezentēts jūnijā, un tas izraisīja Ĝoti lielu plašsaziĦas līdzekĜu interesi – tā bija viena no 

svarīgākajām ziĦām Latvijas laikrakstos kā arī citos plašsaziĦas līdzekĜos.  

 

REA kā Baltijas sadarbības partneris turpināja darboties Globālās konkurētspējas 

ziĦojuma (Global Competitiveness Report) sagatavošanā, ko katru gadu publicē Pasaule 

Ekonomikas forums (World Economic Forum).  
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VIII. SABIEDRISK ĀS ATTIEC ĪBAS 

Septembrī REA uzĦēma grupu Eiropas Komisijas ierēdĦu, kas viesojās Latvijā pēc 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas ielūguma, lai iegūtu plašāku informāciju par 

Latviju. Roberts Ėīlis sniedza lekciju par “Mūsdienu Latvijas sabiedrību”, un galvenās 

šajā lekcijā apskatītās tēmas bija par sabiedrības integrāciju, uzĦēmējdarbības iespējām 

ES, sociālo nevienlīdzību un “smadzeĦu noplūdi”. Lekcijas noslēgumā un pēc tam ES 

ierēdĦiem par šo tēmu bija pārrunas ar studentiem un mācībspēkiem. 

Septembrī Zviedrijas, Dānijas un Norvēăijas Tirdzniecības kameras, kā arī Somijas 

Tirdzniecības ăilde REA organizēja Atvērto durvju dienu (Open House). Septembrī REA 

viesojās arī desmit vadoši banku darbinieki no Lielbritānijas.  

 

Šī gada laikā REA tika organizēti divi filmu festivāli. Sadarbībā ar Meksikas Neatkarīgo 

kinematogrāfu asociāciju, Iberobaltica un Latvijas Kultūras akadēmiju tika organizēts 

Meksikas filmu festivāls, un sadarbībā ar Spānijas vēstniecību Latvijā tika organizēts 

SpāĦu filmu festivāls. Starp citiem nozīmīgiem kultūras pasākumiem būtu minama 

tikšanās ar amerikāĦu ievērojamo blūza dziedātāju un cilvēktiesību aktīvisti Odettu, kas 

tika organizēta sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un Dizaina seminārs un Dizaina 

darbnīcas.  

 

Aprīlī REA sadarbībā ar BICEPS Jaltā organizēja semināru par Krievijas, Ukrainas un 

Baltkrievijas ekonomisko un politisko attīstību. Seminārā līdztekus REA un BICEPS 

zinātniskajiem līdzstrādniekiem piedalījās šo valstu vadošie speciālisti. Šis seminārs tika 

speciāli sagatavots priekš šajā reăionā ieinteresētas uzĦēmēju grupas no Zviedrijas.  

 

REA turpināja aktīvu sadarbību ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā. Līdztekus tika dibināti 

un uzturēti kontakti ar Zviedrijas vēstniecībām Igaunijā un Lietuvā. Augstskolas vadība 

tikās arī ar Ėīnas Tautas Republikas vēstnieku un Izraēlas vēstnieku Latvijā.  

 

REA prorektore Diāna Pauna un REA viceprezidents Gunnar Ljungdahl piedalījās 

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīėes-Freibergas un Imanta Freiberga rīkotajā valsts 
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vizītē Izraēlā no 2006. gada 20. – 22. februārim. Vizītes laikā tika parakstīts sadarbības 

līgums starp REA un Telavivas universitātes Rekanati Biznesa skolas Vadības fakultāti 

(Tel-Aviv University, Recanati School of Business) par studentu un mācībspēku apmaiĦu 

un kopīgu projektu attīstīšanu. 

 

Šī gada laikā notika vairākas tikšanās gan ar valsts, gan privātā sektora pārstāvjiem. Šīs 

tikšanās kalpoja vairākiem mērėiem: iegūt atsauksmes par absolventu darba kvalitāti pēc 

augstskolas beigšanas, kā arī veidot savstarpējās attiecības, kas varētu turpmāk: 

• veicināt studentu prakses un darba vietas, 

• piedāvāt tālākizglītības programmas, 

• rast iespēju atbalstīt augstskolu (gan finansiāli, gan citādākā veidā), 

• stiprināt augstskolas pozīcijas sabiedrībā. 

 

Augstskola turpināja pilnveidot darbu ar plašsaziĦas līdzekĜiem. Šī stratēăija sniedza 

ievērojamus panākumus, jo augstskolas klātbūtne presē ievērojami palielinājās, un gan 

vietējā, gan starptautiskajā presē un citos plašsaziĦas līdzekĜos tika atspoguĜotas 

augstskolā notiekošās aktivitātes.  
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IX. KONTAKTI AR ABSOLVENTIEM 

 
REA 11. gadadienas svinības notika no 11. – 12. novembrim. 11. novembrī notika 

seminārs, kurā tika prezentēti REA 2005. gada Zinātniski pētniecisko darbu sērija. Tam 

sekoja Absolventu balle, kurā bez absolventiem piedalījās arī studenti, mācībspēki un 

darbinieki. 12. novembrī notika seminārs, kurā uzstājās divi ievērojami e-komercijas 

uzĦēmēji no Zviedrijas: Johan Staël von Holstein un Kristoffer Schjött-Quist. Turklāt, 

salidojuma otrajā dienā notika vēl vairāki pasākumi: informatīva sesija par to, kas jauns  

augstskolā noticis kopš iepriekšējā salidojuma, Absolventu asociācijas valdes 

prezentācija un Studentu asociācijas prezentācija. Šos pasākumus noslēdza gadskārtējais 

REA jubilejas kora koncerts.  
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X. PIELIKUMI 

1. pielikums. EMBA kursi un pasniedzēji 2005./2006. m.g. 
 
Kursa nosaukums Kredītpunkti  ECTS Pasniedzēji 

    

Komandas veidošana un grupas 
dinamika 

1 1.5 Sean Gaffney 

UzĦēmējdarbības līderība 1 1.5 Bill Barbour 

Globālā ekonomika 3 4.5 Edwin Dolan 

Finanšu grāmatvedība 6 9 Katherina Hellstrom, Elvi Sederlin 

Vadības ekonomika 2 3 Andris Strazds 

E-stratēăijas 3 4.5 Ola Ahlvarsson 

Pētniecības metodes 1 1.5 Roberts Ėīlis 

Starptautiskais mārketings 5 7.5 John Branch 

Tieslietas vadītājiem 4 6 Katrin Nyman Metcalf 

Biznesa ētika 1 1.5 Hans De Geer 

Organizāciju psiholoăija 3 4.5 Sean Gaffney 

Finanšu ekonomika 6 9 Konstantin Kontor 

Prakse 10 15  

Stratēăiskā vadība 3 4.5 Duane Helleloid 

Korporatīvā pārvaldība 3 4.5 Leif T. Larsson 

PārmaiĦu vadība 8 12 Gabriel Vigo 

Diplomprojekts 20 30 Ăirts DimdiĦš 

    

Visi kursi + viens specializācijas 
kurss 

80 120  
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2. pielikums EMBA studenti 2005./2006. m.g. pēc dzimuma un pēc valsts 
 

Studentu skaits pēc dzimuma 2005./2006. m.g. 

      

  Vīrieši  Sievietes Kopā   

EMBA-3 12 6 18   

EMBA-4 11 6 17   

      

Studentu skaits atkarībā no valsts 2005./2006. m.g. 

      

  Igaunija Latvija Lietuva Cita Kopā 

EMBA-3 0 16 0 2 18 

EMBA-4 0 16 1 0 17 

 

3. pielikums. EMBA studentu/mācībspēku un absolventu/mācībspēku attiecība 
2005./2006. m.g. 
 
Mācībspēki Studentu skaits Absolventu 

skaits 
Studentu skaits 
uz vienu 
mācībspēku 

Absolventu 
skaits uz vienu 
mācībspēku 

19 35 11 1.84 0.58 

4. pielikums EMBA reflektanti un uzĦemtie studenti 2006.gadā 
 
  Reflektantu skaits UzĦemto studentu skaits 

Kopā 20 20 

no Latvijas 18 18 

no Lietuvas 1 1 

no Igaunijas 0 0 

citi 1 1 

Vīrieši 13 13 

Sievietes 7 7 
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5. pielikums 2005.-2006.g. notikumu kalendārs un sadarbības projekti 

 
Vieslekcijas, semināri, konferences  
 
Mēn. 

 
Pasākums 

 
Tēma 

 
 
 
 
 
 
 

Runātāji 
 
 
 

IeĦemamais amats 
 
 

Instit ūcija/uzĦēmums 
 

Valsts 
 

Sept. 
  

Vieslekcija 
  

Papīra un plastmasas izstrādājumu 
šėirošana 
  

M. Janvars 
A. Slišāns 

REA absolvents 
REA absolvents 

REA Absolventu asociācija 
REA Absolventu asociācija 

Latvija 
Latvija 

C. Brush 
S. Kolb 
A. de Bruin 
F. Welter 
  

profesors 
profesore 
profesors 
profesore 
  

Babson College 
University of Siegen 
Massey University 
REA/University of Siegen 

ASV 
Vācija 
Jaunzēlande 
Latvija 

 
 
 
 
 
Okt. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Seminārs 
  
  
  
 
Forums 
  
  
  
  

Sievietes un uzĦēmējdarbība 
  
 
 
 
Latvijas - ASV uzĦēmējdarbības 
forums 
  
  
  
  

A. Paalzow 
Randy Mitchell 
V. Dombrovsky 
D. Ganesan 
J. Ortman 

rektors 
direktors 
profesors 
prezidents 
prezidents 

REA 
ASV Komercd. Departaments 
REA 
Intelliworks Inc. 
Public Forum Institute 

Latvija 
ASV 
Latvija 
ASV 
ASV 

Vieslekcija 
  

Studiju iespējas  Ārhūsas Biznesa  
augstskolā 

K. Pedersen 
E.S. Madsen 

programmas direktors 
Starptautisko sakaru 
koordin. 

Aarhus School of Business 
Aarhus School of Business 

Dānija 
Dānija 

 
 
 
Febr.  
  
  

Vieslekcija 
  

Investīciju rentabilitāte radošajās 
industrijās reăionos 

J. Cornford 
  
  

profesors, pētnieks University of Newcastle 
  

Lielbritānija 
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Vieslekcija 
  
  

Cilvēktiesības ASV - apgūtā 
pieredze 
  
  
  

Odetta 
  
  
  
  
  

AmerikāĦu blūza 
dziedātāja 
un cīnītāja par 
cilvēktiesībām 
  
  

Pašnodarbinātā 
  

ASV 
  
  

Vieslekcija 
  
  

Latvijas vīzija un iespējas Eiropas  
Savienībā 
  
  
  

M. Wallström 
V. Dombrovskis 
S. Kalniete 

viceprezidente 
ES parlamentārietis 
bijusī ES komisāre 

Eiropas Komisija 
ES parlaments 
Eiropas Komisija 

Zviedrija 
Latvija 
Latvija 

Seminārs 
  

  
Inflācija Latvijā:  Vai šeit slēpjas 
kāda mistērija? 
  

M. Hansen 
A. Vanags 

pētnieks, lektors 
direktors, pētnieks 

REA 
BICEPS 

Latvija 
Latvija 

Vieslekcija 
  

Kā ietekmēt ES politiku ilglaicīgas  
attīstības veicināšanai Eiropā 
  

T. Long 
U. Rotbergs 

direktors 
  
direktors 
  

European Policy Centre 
Pasaules Dabas fonds Latvijā 

Lielbritānija 
Latvija 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maijs 
  
  
  
  
  
  
  
  

Vieslekcija 
  

Izraēlas ekonomika – no apelsīniem 
līdz augstajām tehnoloăijām 

I. Mani 
  
  

galvenā ekonomiste 
  
  

Israeli Foundation of Chambers 
of Commerce 

Izraela 
  

 
 
 
 
Jūnijs 
  
  
  

Seminārs 
  
  
  

Globalās uzĦēmējdarbības pārskats 
2005 
Latvijas ziĦojums 
  
  
  
  
  
  
  

V. Dombrovskis 
K. KrēsliĦš 
M. Chandler 
  
  

profesors 
profesors 
profesors 
  
  

REA 
REA 
REA 
  

Latvija 
Latvija 
Latvija 
  

 
 
 
 



 43 

 
Sadarbības projekti 2005./2006. m.g. 
 

Laiks 
 

Projekts 
 
 
 

Iesaistītas institūcijas 
 

Valsts Atbildigais 
 
 

Jūnijs - janvāris 
  

  
  
  

  

Baltijas labākā reăionālās attīstības un telpiskās  
plānošanas pieredze paplašinātajā ES 
INTERREG IIIC GRIDS  

  

REA 
  
 6 universitātes 
  
  
  
  

Latvija 
Lietuva 
Īrija 
Belāija 

A. Paalzow 
  
  
  
  
  
  
  

Jūlijs - maijs 
  
  
  
  
  
  
  

UzĦēmējdarbības iemaĦu un attieksmes 
veicināšanai pierobežas reăionu  
jauniešu sadarbībā 
INTERREG IIIA ZiemeĜu projekts  
  

REA 
Alūksnes jauniešu centrs  
Rouges jauniešu centrs  

Latvija 
Latvija 
Igaunija 

Aivars Timofejevs,  
Kaspars Vītols 
Mirko Kand 
  
  
  

Septemb. - jūnijs 
  
  

BICEPS/REA semināri 
  
  
  
  
  
  

REA 
BICEPS 
  
  

Latvija 
Latvija 

Anders Paalzow 
 Alfs Vanags 
  
  

Septemb. - jūnijs 
  
  
  

Zīda ceĜa projekts 
  
  
  
  
  
  
  

REA 
FES 
Rīgas ostas pārvalde 
  

Latvija 
Latvija/Vācija 
Latvija 

Gunnar Ljundahl 
  
Jeff Sommers 
  
  
  
  

23. septembris 
  

Latvijas mūsdienu sabiedrība 
  

REA 
LR Ārlietu ministrija 

Latvija 
Latvija 

Diana Pauna, Roberts Ėīlis 
Ilze Rūse 
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3. oktobris 
  
  
  
  

TeliaSonera biznesa diena 
Sievietes un uzĦēmējdarbība 
  
  
  
  
  

REA 
TeliaSonera 
  
  
  

Latvija 
Zviedrija, Dānija 
Vācija 

Anders Paalzow 
Anders Alexandeson 
Friederike Welter  
  

4. oktobris 
  
  
  
  
  
  
  

Starptautiska konference par reăionālo 
attīstību 
  
  
  
  

REA 
Kārdifas universitāte 
Vides mantojuma dep. 
Flāmu komūnas ministrija 
Latgales Reā. Attīstības 
aāent. 
Rīgas dome 
Dortmundas universitāte 
  

Latvija 
Velsa 
Īrija 
Flandrija 
Latvija 
Latvija 
Vācija 

Anders Paalzow 
Jeremy Alden 
Finian Matthews 
Joris Scheers 
Sandra Ežmale 
Uldis Kiršteins 
Klaus Kunzmann 
 

10. oktobris 
  
  
  
  
  

Latvijas – ASV UzĦēmējdarbības forums  
  
  
  

REA 
ASV vēstniecība Latvijā 
Sabiedriskā foruma institūts 
ASV Komercdarb. Dep. 
  

Latvija 
ASV/Latvija 
ASV 
ASV 

Anders paalzow 
Mark Draper 
Jonathan Ortmans 
Randy Mitchell  
  

11.-12. novembris 
  

Meksikas dokumentālo filmu festivāls 
  
  
  
 
  

REA 
AMCI 
Kultūras akadēmija 
Iberobaltica 
  
  

Latvia 
Meksika 
Latvija 
Latvjia 

Diana Pauna, Alberto Torres 
Adrian Maldonado 
 

12. novembris 
  
  
  
 

Absolventu seminārs par uzĦēmējdarbību 
  
  
  
  

REA 
Absolventu asociācija  
Medialab 
IQube 
  
  

Latvija 
Latvija 
Zviedrija 
Zviedrija 

Gita Grīnberga 
Anna Lebedoka 
Johan Stael von Holstein 
Kristoffer Schjott-Quist 
  

Novembris -  
 decembris 
  
 

Kompetences centru veidošana 
  
  

REA 
Ekonomikas ministrija 
  
 

Latvija 
Latvija 
  

D. Pauna, A. Sauka, A. Vanags 
K. Gerhards 
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Decembris - jūnijs 
  

Globālās uzĦēmējdarbības pārskats 
(GEM) 
 

REA 
BICEPS 
TeliaSoneraInstitute 

Latvija 
Latvija 
Latvija 

Kārlis KrēsliĦš 
Mark Chandler 
Vjaceslav Dombrovsky 

Janvāris - jūlijs 
  
  

Dizaina izglītības attīstība Latvijā 
EU Phare projekts 
  
  

REA 
Mākslas akadēmija  
UIAH 
  
  

Latvija 
Latvija 
Somija 

Diana Pauna 
Barbara Ābele 
Hanna Karkku 
  

Februāris - jūnijs 
  
  
 

Interaktīva profesionālās apmācības sistēma 
Leonardo da Vinci projekts 
  
 

REA 
WyŜsza Szkoła Biznesu 
ABB Mācību centrs 
Molises universitāte 

Latvija 
Polija 
Vācija 
Itālija 

Kārlis KrēsliĦš 
 

Februāris - maijs 
 

Globālās konkurences ziĦojums 
  

REA 
Pasaules Ekonomikas forums 

Latvija 
ASV 

K. KrēsliĦš 
M.Porter 
  
  

Februāris - jūnijs 
  
  
  
  
  

EPAMA 
  
  
  
 

REA 
Gotlandes universitāte 
Greifsvaldes universitāte 
  
  
  
  

Latvija 
Zviedrija 
Vācija 
  

A. Timofejevs 
 Per Lind 
  
  
  
  
  
  

 
 



8. pielikums 

 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA 

ZIĥOJUMS 

Profesionālā studiju programma 

“UzĦēmējdarb ības vadība”(Executive 

MBA) 

2006./2007. mācību gads 
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I. AUGSTSKOLAS VAD ĪBA 

1.1. REA valde 

No Latvijas puses ievēlēto valdes locekĜu termiĦš beidzās 2006. gada 30. jūnijā, un 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai attiecīgi vajadzēja nozīmēt jaunu 

valdes locekĜu iecelšanu. Šis iecelšanas process ieilga līdz 2007. gada pavasarim. Līdz ar 

to lielāko daĜu no 2006./2007. mācību gada augstskolas valde nevarēja strādāt pilnā 

sastāvā.  

 

Līdz 2006. gada beigām no Latvijas puses kā valdes locekĜi darbojās: Māra Katvare 

(Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija), Arvils Ašeradens (Diena), Jānis 

Teteris (REA Absolventu Asociācija).  

 

No Latvijas puses 2007. gada pavasarī ieceltie valdes locekĜi bija: Māra Katvare (Latvijas 

Republikas Izglītības un zinātnes ministrija), Mārcis Dzelme (LDDK, Latvijas Darba 

devēju konfederācija). Pārējie valdes locekĜi bija Valdes priekšsēdētājs Lars Bergman 

(Stokholmas Ekonomikas augstskolas prezidents – ex officio), Anders Paalzow (REA 

rektors – ex officio), Anita Gradin (Stokholmas Ekonomikas augstskolas Valdes 

pārstāve), Birger Karlsson (Zviedrijas Ārlietu ministrijas pārstāvis).  

 

Sakarā ar to, ka lielāko daĜu šī akadēmiskā gada valde nebija pilnā sastāvā, notika tikai 

divas valdes sēdes. Pirmā valdes sēde notika 2006. gada 6. septembrī “vecās” valdes 

sastāvā. Šī sēde notika telefonkonferences veidā. Tā kā trijiem no valdes locekĜīem nebija 

vēlēta mandāta, nekādi lēmumi netika pieĦemti. Otrā 2006./2007. gada REA valdes sēde 

notika 2007. gada 26. aprīlī.  

 

REA valdes sēdēs galvenās pārrunas notika par sekojošiem jautājumiem: 

 

• Augstskolas juridiskais statuss – augstskolai jāturpina darboties kā bezpeĜĦas SIA 

saskaĦā ar 1993. gadā parakstīto starpvalstu līgumu, neraugoties uz to, ka 

likumdošana Latvijā ir mainījusies; 
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• Strēlnieku ielā 4a zemes nodošana saskaĦā ar līgumu, ko Latvijas un Zviedrijas 

valdības parakstīja 1993. gadā;  

• ar Rīgas Juridisko augstskolu (RJA) saistītie jautājumi; 

• finanšu pārskatu turpmāka pilnveidošana.  

 

1.2. Finanšu pārvald ība 

Augstā (un aizvien pieaugošā) inflācija Latvijā Ĝoti spēcīgi ietekmēja augstskolas 

finansiālo stāvokli, ko vēl vairāk pasliktināja tas, ka Latvijas valdības ieguldījums 

augstskolas darbības nodrošināšanai bija noteikts ASV dolāros (kura vērtība gada laikā 

ievērojami samazinājās). Šādā situācijā tika samazināti izdevumi (galvenokārt, samazinot 

darbinieku izmaksas un palielinot nodarbību skaitu, kuras vada vietējie mācībspēki) un 

palielināti ieĦēmumi (peĜĦa) no Tālākizglītības programmām un profesionālās MBA 

studiju programmas, kurā tika palielināta studiju maksa. Profesionālās MBA programmas 

mācību maksa tika paaugstināta, un studentiem, kuri uzsāks mācības 2007. gadā, tā tika 

noteikta 18 000 eiro, ja visa mācību maksa tiek nomaksāta vienā maksājumā, un 20 000 

eiro, ja tiek veikts dalītais maksājums. 

 

1.3. Personāla vadība 

1.3.1 Personāla izmaiĦas 

REA bibliotēkas vadītāja Daina Puntuka pārtrauca darbu augstskolā un 2007. gada 

janvārī pārgāja darbā kā bibliotekāre uz Latvijas Banku. ViĦas darbu pārĦēma REA 

bibliotekāre Dace Cīrule, kura, savukārt, 2007. gada pavasarī devās dekrēta atvaĜinājumā. 

Līdz ar bibliotēkas vadītājas vieta ir atbrīvojusies, un, sakot ar 2007. 2008. mācību gadu 

būs nepieciešams pieĦemt darbā jaunu bibliotēkas vadītājas vietas izpildītāju.  

 

Evita Lukina pārĦēma no Gitas Grīnbergas studentu uzĦemšanas procesa vadību, tajā pat 

laikā saglabājot savus iepriekšējos pienākumus saistībā ar starptautiskām studentu, 

mācībspēku un darbinieku apmaiĦām.  
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Gitai Grīnbergai tika uzticēti jauni pienākuni saistībā ar sabiedriskām attiecībām, iekšējo 

un ārējo komunikāciju, kā arī attiecības ar absolventiem.  

 

1.3.2 Darbinieku sapulces 

Katru otrdienas rītu notika regulāras darbinieku un administrācijas (reizēm piedalījās arī 

mācībspēki) sapulces. Darbinieku sapulces kalpoja kā veids, lai sniegtu informāciju, 

plānotu pasākumus un apmainītos ar idejām. Sapulces tiek protokolētas, un protokols pēc 

katras sapulces tiek elektroniski nosūtīts visiem darbiniekiem un mācībspēkiem.  

 

Lai gan darbinieku sapulces kalpo savam mērėim sniegt informāciju, iespējams, ka tās 

vajadzētu papildināt ar citiem informācijas apmaiĦas veidiem, izmantojot informācijas 

tehnoloăijas. Kā viena no alternatīvām būtu izveidot iekšējo elektroniskās saziĦas 

interneta vidi priekš darbiniekiem un mācībspēkiem, izmantojot e-platformu.  

 

Sakarā ar augstskolas darbības paplašināšanos, kā arī ar pieaugošo darbinieku skaitu, 

būtu loăiski katrā departamentā organizēt savas regulāras departamenta iekšējās sapulces, 

lai apspriestu tuvākos pasākumus, sasniedzamos mērėus, utt.  

 

1.3.3 Individuālie pašnovērtējuma ziĦojumi 

2007. gada pavasarī tika ieviesti individuālie pašnovērtējuma ziĦojumi. Individuālo 

pašnovērtējuma ziĦojumu sagatavošanas procesa mērėis ir pēc grupu apspriedes un 

kopīgas diskusijas sagatavot individuālo darba plānu nākošajam gadam. Šāda veida 

apspriedes notiek katrā departamentā, piemēram, grāmatvedības departamentā, 

tālākizglītības departamentā un bibliotēkā. Pēc šādām apspriedēm katrs darbinieks 

sagatavo savu individuālo ziĦojumu, novērtējot savu individuālo sniegumu un iezīmējot 

mērėus nākošajam gadam. Katra individuālais pašnovērtējuma ziĦojums kalpo kā 

pamatdokuments individuālām pārrunām ar rektoru un prorektori.  

 

Individuālie pašnovērtējuma ziĦojumu koncentrējās uz sekojošiem darbinieka individuālā 

snieguma aspektiem un viĦa izpratni par situāciju darba vietā: 
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• Galvenie pienākumi un individuālā snieguma darba kvalitāte, individuālie un 

institucionālie ierobežojumi un pilnveides plāni.  

• Darba veiktspējas elementi: spēja pašam organizēt savu darbu, darba process un 

spēja sasniegt rezultātus, laika plānošana, spēja ieviest jauninājumus un izmaiĦas 

un sajūta, ka paveiktais darbs tiek novērtēts.  

 

Individuālie pašnovērtējuma ziĦojumi tika ieviesti, lai: 

 

• veicinātu savstarpējo komunikāciju; 

• palielinātu komandas darba sajūtu un noskaĦojumu; 

• celtu katra darbinieka atbildību par savu lomu organizācijā un uzticētajiem 

pienākumiem; 

• novērtētu individuālos centienus un katra ieguldījumu; 

• uzklausītu un reaăētu uz darbinieku rūpēm; 

• risinātu problēmas, kas saistītas ar neapmierinošu darbu; 

• atbalstītu katra darbinieka individuālās pilnveides plānus; 

• identificētu jomas, kurās nepieciešami papildu resursi, nepieciešamas izmaiĦas 

ikdienas darba procesos, utt.;  

• uzlabotu fiziskos darba apstākĜus; 

• nodrošinātu papildu informāciju budžeta plānošanas procesā.  

 

Pamatojoties uz individuālo pašnovērtējuma ziĦojumu mērėi un sasniegtajiem 

rezultātiem, šo procesu nepieciešams turpināt nākošajā 2007./2008. mācību gadā. Visa 

procesa laikā pārrunas tika dokumentātas. Šīs piezīmes kalpos kā atskaites punkts nākošā 

gada pārrunu procesā. Līdzīgu procesu vajadzētu ieviest arī darbā ar mācībspēkiem.  

 

Individuālo pārrunu un ziĦojumu procesa laikā tika iegūta informācija par tam jomām, 

kurās būtu nepieciešamas izmaiĦas, lai darbinieku sniegums būtu apmierinošs un paši 

darbinieki būtu apmierināti, un tas īpaši zīmējas uz grāmatvedības un finanšu pārskatu 

sagatavošanu, sabiedrisko attiecību pilnveidošanu, kā arī iekšējo un ārējo komunikāciju.  



 8 

 

1.3.4 Personāla kvalifikācijas celšana 

Personāla kvalifikācijas celšanas nolūkos katram darbiniekam bija iespēja apmeklēt 

dažādus kursus, izglītības pilnveides programmas, seminārus, utt. Augstskola dažādos 

veidos atbalsta personāla pilveides plānus: apmaksājot dalības maksu (daĜēji vai pilnā 

apmēra), apmaksāts atvaĜinājums kvalifikācijas celšanas laikā, kā arī iespēja par brīvu 

apmeklēt noteiktus augstskolā rīkotos tālākizglītības kursus. Mācībspēkiem un 

darbiniekiem ir iespēja piedalīties augstskolā notiekošajos svešvalodu kursos. Lēmumus 

par to, vai augstskola atbalsta personāla kvalifikācijas celšanas plānu, pieĦem augstskolas 

vadība.  

 

Šajā gadā augstskola atbalstīja sekojošu trīs darbinieku dalību dažādās akadēmisko 

studiju programmās: bibliotēkas vadītāju Dainu Puntuku (bibliotēku zinātne), IT 

departamenta vadītāju Romanu Jašinu (IT drošības sistēmas) un grāmatvedi Ilzi Puntuku 

(MBA). Izmantojot TeliaSonera ziedojumu, REA finansiāli atbalstīja ArĦa Saukas 

doktorantūras studijas uzĦēmējdarbības jomā Zīgenas universitātē (University of Siegen) 

Vācijā. 

 

Turklāt, vairāki darbinieki apmeklēja īsākus mācību kursus, seminārus, u.tml. šādās 

jomās kā tālākizglītīvas programmu vadība, finanšu līdzekĜu piesaiste un sabiedrisko 

attiecību viedošana. Tika piedāvāta arī iespēja papildināt angĜu valodas zināšanas.  

1.4. Starptautiskā sadarbība 

Augstskolas starptautisko attiecību departamenta galvenais darbs ir saistīts studentu un 

mācībspēku apmaiĦu. Pastāv trīs dažāda veida apmaiĦas veidi: 

• Eiropas Savienības finansiāli atbalstītā Erasmus apmaiĦas programma; 

• apmaiĦas, kas notiek Augstākās izglītības atbalsta programmas (Higher Education 

Support Program /HESP) ietvaros, ko finansē Atklātās sabiedrības institūts (Open 

Society Institute), kas aptver Centrālo un Austrumeiropu, Krieviju un NVS 

valstis; 

• divpusējie līgumi.  
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2006./2007. mācību gada beigās augstskola bija parakstījusi 35 Erasmus partnerattiecību 

līgumus, no kuriem 9 tika parakstīti šajā mācību gadā. Turklāt, tika parakstīti arī četri 

divpusējie līgumi ar universitātem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības.  

 

Šajā gadā tika sagatavots un iesniegts pieteikums Eiropas Paplašinātās universitāšu hartas 

(Erasmus Extended University Charter/EUC) pagarināšanai. Pieteikums tika apstiprināts, 

un REA tika piešėirta EUC nākošajam 2007./2008 akadēmiskajam gadam.  

 

1.4.1. Mācībspēku mobilitāte 

Šajā gadā Erasmus mācībspēku programmas ietvaros REA uzĦēma divus vieslektorus no 

Turcijas: Nese Kumral no Ege universitātes un Fuat Erdal no Adnan Menderes 

universitātes.  

 

Attiecībā uz izejošo mācībspēku mobilitāti, trīs REA mācībspēki iesaistījās Erasmus 

apmaiĦas programmā. Roberts Ėīlis apmeklēja Ege universitāti Turcijā. Kārlis KrēsliĦš 

apmeklēja Adnan Menderes universitāti Turcijā. Savas vizītes laikā abi mācībspēki 

uzstājās ar lekcijām.  

 

REA prorektore Diāna Pauna apmeklēja Pielietojamo zinātĦu universitāti Kremsā 

Austrijā. Savas vizītes laikā viĦa piedalījās universitātes rīkotajā Starptautiskajā nedēĜā, 

kuras ietvaros viĦa uzstājās ar piecām lekcijām par “Radošu pieeju un uzĦēmējdarbību”.  

 

1.4.2. SSE Stokholmas EMBA studentu vizīte 

2006./2007. mācību gadā divas EMBA studentu grupas no SSE Stokholmā apmeklēja 

REA. Pirmā grupa, kurā bija ap 40 studentu, apmeklēja REA 2006.g. no 16.-19. 

augustam, savukārt otra grupa ieradās Rīgā 2007.g. no 20.-22. maijam. EMBA studenti 

no SSE guva priekšstatu par uzĦēmējdarbības pieredzi Baltijas valstīs un ekonomisko 

attīstību Latvijā. ViĦi arī apmeklēja vairākus uzĦēmumus, ieskaitot AS Hansabanka, AS 

Diena, Stendera ziepju fabriku. Sava apmklējuma laikā Rīgā SSE EMBA studentiem bija 
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vairāki socializēšanās un kontaktu nodibināšanas ar REA EMBA studentiem pasākumi, 

kas bija vienlīdz noderīgi un pozitīvi novērtēti no abām pusēm. 
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II. STUDENTI 

2.1. Studentu uzĦemšana 
 
Mācību gada laikā tika organizētas vairākas mārketinga aktivitātes, piemēram, EMBA 

programmas prezentācijas uzĦēmumos, dalība un progrannas prezentācija dažādos 

pasākumos, ieskaitot ZiemeĜvalstu Tirdzniecības kameras rīkoto semināru un izstādi, kā 

arī intervijas latviešu, krievu un ārzemju medijos. Pirmo reizi REA EMBA uzĦemšanas 

procesa vēsturē bija konkurss par iekĜūšanu programmā - tas bija aptuveni 1,2 cilvēki uz 

vietu.  

 

Kopumā 2007. gadā bija 31 kandidāts, kas pieteicās uz REA EMBA programmu. 25 

reflektanti izpildīja formālos kritērijus un pēc intervijām tika uzĦemti EMBA 

programmā.  

 

1. tabula 2007. gada studentu uzĦemšanas rezultāti 

 Reflektanti UzĦemtie studenti 

Kopā 31 25 

No Latvijas 18 18 

No Lietuvas 2 1 

No Igaunijas 3 2 

No Krievijas 1 1 

No Vācijas 1 1 

No Indijas 1 0 

Studenti 19 16 

Studentes 12 9 

 
JaunuzĦemtajiem studentiem bija dažādu nozaru pārstāvoša akadēmiskā izglītība, dazāda 

profesionālā pieredze un viĦi pārstāvēja lielu klāstu nozaru, ieskaitot, banku un 

apdrošināšanas sektoru, pārtikas un dzērienu ražošanu, telekomunikācijas un IT, 

nekustamos īpašumus, transportu un farmaceitisko rūpniecību, kā arī valsts institūcijas un 
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NVO. Studentu skaitā 20 bija no Latvijas, divi no Igaunijas un pa vienam no Lietuvas, 

Krievijas un Vācijas. Dzimumu sadalījums grupā bija šāds: 16 vīrieši un 9 sievietes. 

Ăimenes apstākĜu dēĜ un sakarā ar sarežăījumiem piedalīties mācību procesā, viena 

studente nolēma pārtraukt studijas, savukārt, vairāku iemeslu dēĜ, kas bija saistīts ar 

uzĦēmējdarbību, divi studenti pārtrauca mācības programmā. 

2.2 2007. gada absolventi 

REA absolventu 11. izlaidums notika 2007. gada 2. jūnijā Rīgas Kongresu namā. 

Kopumā 14 studentu absolvēja REA EMBA programmu. 

 

Galveno uzrunu teica ASV vēstniece Latvijā Katrīna Toda Beilija (Catherine Tood 

Bailey). Absolventu vārdā no EMBA-4 studentu grupas runu teica Andris LauciĦš. 

 

2. tabula 2007. gada absolventi (EMBA-4) 

Kopā 14 

Latvija 13 

Lietuva 1 

Vīrieši  9 

Sievietes 5 

 

Vairāku iemeslu dēĜ septiĦi studenti, kuri uzsāka mācības kopā ar pārējiem, nebeidza 

programmu. Sakarā ar neparedzētiem apstākĜiem uzĦēmējdarbībā seši studenti nevarēja 

pabeigt diplomprojektus, kā arī vairāki nebija iesnieguši kādu no pastāvīgajiem darbiem. 

Viens no studentiem nevarēja pabeigt mācības nopietnu veselības problēmu dēĜ. 
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III. EMBA STUDIJU PROGRAMMA 

3.1 EMBA programmas konsultatīvā padome 

 
2006. gada 21. decembrī notika otrā EMBA programmas konsultatīvās padomes 

sanāksme. Tika apstiprināts iepriekšējās EMBA sanāksmes, kas notika 2006. gada 19. 

jūnijā, protokols, kā arī tika pārskatīta lēmumu, kas tika pieĦemti iepriekšējā sanāksmē, 

īstenošana. Mācību gada sākumā jaunajam EMBA kursam tika sniegts pārskats par 

programmu kopumā, bet pirms katra moduĜa tika dots īss kopsavilkums par tā vietu visas 

programmas kontekstā. Attiecībā uz specializācijas kursiem, ES likumdošanas modulis 

tika izĦemts no studiju plāna, un vienīgais specializācijas kurss bija PārmaiĦu vadība. 

Šāds lēmums par specializācijas kursiem tika pieĦemts, pamatojoties uz nelielo studentu 

skaitu kursā - maksimālais skaits ir 25 studenti. Priekšlikums par speciāliem uzĦemšanas 

testiem netika īstenots, jo pastāvošā uzĦemšanas kārtība ietvēra vairākus konkrētus 

atlases kritērijus. Lēmuma īstenošana par mācību braucieniem, t.i. viens 

starpkontinentālais un viens pa Eiropu, tika atlikts, un tas tika detalizēti pārrunāts 

decembra EMBA programmas konsultatīvās padomes sanāksmē. 

 

Sanāksmes laikā tika pārrunāta EMBA programmas attīstība, pamatojoties uz studentu 

atgriezeniskās saiknes intervijām, tika pārrunāts un apstiprināts EMBA programmas 

grafiks 2007.-2009.gadiem, kā arī notika viedokĜu apmaiĦa par mācību braucieniem - t.i. 

pirmā kursa EMBA studentiem organizēt īsu mācību braucienu uz kādu no Eiropas 

valstīm, bet EMBA otrā kursa studentiem organizēt starpkontinetālo mācību braucienu. 

Attiecībā uz mācību braucieniem tika norādīts, ka būtiska nozīme ir jāpievērš brauciena 

akadēmiskajai daĜai, t.i. bez uzĦēmumu apmeklējumiem braucienā ir jāietver lekcijas, 

seminārus un uzdevumus, kas jāveic grupā. Mācību braucienu var piesaistīt konkrētam 

EMBA programmas modulim, un tam jāietver globāli aspekti, starpkultūru jautājumi, 

pieredzes apmaiĦa. Sanākmes laikā tika pārrunāti arī dažādi mārketinga un reklāmas 

pasākumi, ieskaitot koncentrēšanos uz starptautiskiem uzĦēmumiem, reklāmu ievietošana 

starptautiskos žurnālos, profesionālu žurnālistu piesaiste un viĦu iepazīstināšana ar REA 

EMBA programmu, kā arī iespēja izmantot profesionālu publisko attiecību uzĦēmumu. 
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3.2. Pamata kursi 
 
Vairākas izmaiĦas tika veiktas EMBA studiju programmā, piemēram, 2006. gada augustā 

Fredrik Haren pievienojās REA mācībspēku saimei un sāka mācīt kursu Radošums 

uzĦēmējdarbībā Ievadlekciju nedēĜas ietvaros. Šis modulis aizvietoja UzĦēmējdarbības 

līderības kursu, kuru līdz tam mācīja Bill Barbour. Pamatojoties uz ierosinājumiem no 

iepriekšējo gadu studentiem, jaunajam EMBA studentu kursam tika sniegts visaptverošs 

pārskats par visu EMBA programmu ar izskaidrojumu par saikni starp moduĜiem. Katra 

moduĜa sākumdaĜā EMBA programmas direktors sniedza īsu pārskatu par kursu. 

Ievadlekciju nedēĜas ietvaros EMBA studentiem tika piedāvāts jauns kurss Līderība, kuru 

pasniedza Larry Stout. 

 

Dr. Ăirts DimdiĦš turpināja darboties kā EMBA diplomprojektu konsultants, un viĦam 

tika piedāvāts pasniegt Pētniecības metožu kursu, kas cieši saistīts ar diplomprojektu 

rakstīšanas procesu. 

3.3. Specializācijas kursi 
 

Lai arī studentiem tika piedāvāti divi specializācijas kursi ES likumdošana un PārmaiĦu 

vadība, visi EMBA 4 studenti pieteicās uz PārmaiĦu vadība moduli. TādēĜ tika ierosināts, 

ka turpmāk PārmaiĦu vadības kursu nepieciešams iekĜaut pamatu kursu sastāvā un, 

iespējams, nepiedāvāt nevienu specializācijas kursu, ierobežotā studentu skaita dēl. 

3.4. Diplomprojekts 
 

Pamatojoties uz diplomprojektu konsultanta Dr. DimdiĦa ierosinājumiem, kas tika 

apstiprināti REA Akadēmiskajā komisijā, diplomprojekta rakstīšanas procesā tika ieviesti 

vairāki starptermiĦi, ieskaitot tēmas izvēle un prezentācija un konsultācijas ar 

diplomprojektu konsultantu, diplomprojekta pirmā melnraksta iesniegšana un 

apstiprināšana, diplomprojekta otrā melnraksta iesniegšana un galīgā diplomprojekta 

prezentācija. 
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Sakarā ar dažādiem apstākĜiem, kas saistīti ar profesionāliem un privātiem aspektiem un 

dažos gadījumos ar veselības problēmām, seši studenti pārtrauca diplomprojektu 

rakstīšanas procesu, lai to atsāktu nākamajā mācību gadā. Viena studenta diplomprojektā 

tika atklāts plaăiātisms, tāpēc darbs bija jāpārveido un jāaizstāv nākamajā mācību gadā. 

3.5. Mācību brauciens 
 

Mācību brauciens EMBA 4 kursam, kas sastāvēja no 16 studentiem, tika organizēts uz 

Sanktpēterburgu un Maskavu, un tas notika no 2006. gada 31. oktobra līdz 3. novembrim. 

Mācību brauciena laikā studenti noklausījās lekciju par ekonomikas un uzĦēmējdarbības 

attīstību Sanktpēterburgā un Maskavas reăionos, apmeklēja vairākus uzĦēmumus, 

ieskaitot automašīnu izplatītāju ZAO Eurosib, mediju izĦēmumu Saint Petersburg Times, 

Imperiālo porcelāna ražotni, plaša patēriĦa preču ražotni Wimm Bill Dann, Citibank, 

GameLand, privāto vērtspapīru uzĦēmumu Mint Capital un Microsoft Krievija. Studenti 

arī apmeklēja Latvijas vēstniecību Maskavā, kā arī piedalījās sadarbības kontaktu 

veidošanas pasākumos ar SSE Krievijā. 

 

Kopumā studenti bija apmierināti ar mācību braucienu un ieguva jaunu pieredzi. Tomēr 

viĦi arī atzīmēja, ka bija plānoti pārāk daudz uzĦēmumu apmeklējumu, bet katram 

uzĦēmumam atvēlētais laiks bija pārāk īss. Daudz laika aizĦēma pārvietojoties no vienas 

sanāksmes vietas uz nākamo. 

3.6. Citi pasākumi 
 
Šī mācību gada laikā EMBA studentiem bija iespēja piedalīties vairākos jaunos 

pasākumos, kas vēlākos gados kĜuva par tradīciju, piemēram, piedalīšanās REA 

dibināšanas gadskārtā jeb absolventu salidojumā, Ziemassvētku pasākums Ventspilī, 

izbrauciens ar kuăīti pa Daugavu jaunajam EMBA studentu kursam pirmajā mācību 

dienā, kas ir viens no grupas saliedēšanas elementiem. 
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IV. VAD ĪTĀJU TĀLĀKIZGL ĪTĪBAS PROGRAMMAS 

4.1 Vispārēja inform ācija 
 
Vairums no 2006./2007. m.g. izvirzītajiem mērėiem tika sasniegti. Departaments 

turpināja strādāt pie programme izstrādnes un īstenošanas ministrijām un uzĦēmumiem. 

 
Stratēăiskās pārvaldības programmas izveide (Strategic Management Program – SMP) – 

jauna atvērtā programma sadarbībā ar Mičigānas universitātes William Davidson institūtu 

– bija viena no prioritātēm. Šī atvērtā 10 dienu programma tika veiksmīgi reklamēta un 

popularizēta, izmantojot dažādu sadarbības partneru starpniecību (piem., Zviedrijas 

tirdzniecības kameru). Reakcija no tirgus bija laba – 26 dalībnieku grupa, kurā ietilpa 

vadītāji no Latvijas, Lietuvas un Somijas, sekmīgi pabeidza programmu. Atgriezeniskā 

saikne bija pozitīva, un programmai ir potenciāls nākotnē (2008). 

 
Notika pasākumu klāsta paplašināšana, pievienojot jaunus, tirgus pieprasītus 

pakalpojumus, un tā rezultātā palielinājās nepieciešamība pēc konferenču diskusiju 

vadīšanas un nelielām prezentācijām par pastāvošajām tēmām dažādiem klientiem. Šādi 

pasākumi bija populāri un pieprasīti 2006./2007. gadā. 

 
Programmu moduĜu koordinācija uz vietas REA, kuras piedāvāja citas institūcijas (piem., 

SSE Stokholmā Vadītāju tālākizglītības tīkls), pavēra jaunas iespējas tālākai sadarbībai.  

  
Sadarbība ar plašsaziĦas līdzekĜiem piem., Dienas Biznesu, norādījumu sniegšana 

vadītāju izglītības jomā utml. bija aktīvāka, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 

 

4.2 Programmas 
 
Lielākā daĜa programme (51%) tika izstrādātas konkrētu uzĦēmumu vajadzībām, 39% 

pasākumu bija atvērti kursi jebkuriem vadītājiem, bet 10% bija  cita veida pasākumi 

(piemēram, nelielas prezentācijas uzĦēmumiem par jaunāko uzĦēmējdarbībā un 

ekonomikā, konferenču diskusiju vadīšana u.c.). 
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1.attēls. Vadītāju tālākizglītības aktivitāšu sadalījums atkarībā no pasākuma formas 

ExEd activities distribution based on the form of 
the event 

51%

10%

39%

In-house format

Open course format

Other forms of the
events 

 
 
69% no visiem programmu dalībniekiem bija no valsts sektora (ministrijām), 31% 

dalībnieku piedalījās atvērtajos kursos un programmās uzĦēmumos.  

 

2. attēls. Programmas dalībnieki 

Program participants

 69%

 15%

 16%

Public sector
(ministries)

Open courses

Programs for companies

 
 

4.2.1 Programmas konkrētiem uzĦēmumiem 
 
Programmas valsts sektoram dominēja arī šajā mācību gadā (līdzīgi, kā iepriekšējā gadā). 

Vadītāju tālākizglītības departaments saglabāja labu sadarbību ar ministrijām. 2007. gadā 

pēc Ekonomikas ministrijas pieprasījuma tika izstrādāta jauna programma „Apmācību 

programma tehnoloăiju pārneses centru speciālistiem”. Programma tika izveidota 

sadarbībā ar Linšēpingas universitāti, Jēnšēpingas IBS, RJU, Advansis Ltd. Biznesa 

sektoru - jaunajam klientam tika izveidota speciāli pielāgota programma mārketingā un 

biznesa angĜu valodā. 

 
Apmācību valodas: angĜu un latviešu (atvērtajām programmām tā bija angĜu valoda). 
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3. attēls. Vispārējais pasākumu klāsts 2006./2007. mācību gadā   
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Vadītāju tālākizglītības departamenta komanda/resursi 
 
2006./2007. gadā visu pasākumu organizēšanu veica programmu direktore un programmu 

vadītāja (viĦa arī administrēja EMBA programmu), pasākumiem tika nodrošināta augsta 

kvalitāte.  

 
4. attēls. Vadītāju tālākizglītības pasākumu un EMBA programmas administrēšana 
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V. STUDIJU PROCESA NODROŠINĀJUMS UN RESURSI  
 

5.1. Mācībspēki 

5.1.1. Gadskārtējā mācībspēku sanāksme 

Gadskārtējā mācībspēku sanāksme notika 2007. gada 24. janvārī. Līdztekus regulārajiem 

jautājumiem par studiju programma pilnveidi un pētniecības darbu, šajā sanāksmē 

diskusija koncentrējās ap trīs atslēgas vārdiem: 

• Sasaistīt: sasaistīt kursa aprakstus, lekcijas, seminārus, kursa literatūru un 

vieslekcijas.  

• Līdzsvarot: līdzsvarot prasības mācību kursā, studiju darba slodzi, tehnisko 

atbalstu un vizuālos mācību līdzekĜus.  

• Kāpināt: kāpināt atgriezenieko saikni, savstarpējo komunikāciju un sasaites 

veidošanu.  

 

Sanāksmes dalībnieki diskutēja par sekojošiem jautajumiem:  

• nepieciešamība pilnveidot jauno mācībspēku profesionālo kvalitāti;  

• skaidri definētas mācībspēku profesionālās izaugsmes vadlīnijas, kas parāda, kas 

nepieciešams, lai iegūtu akadēmiskā amata paaugstinājumu;  

• iespējas, ko rada e-platformas izmantošana;  

• nepieciešamība pēc jaunas REA mājas lapas, kurā mācībspēki varētu parādīt pasi 

sevi un savu pētniecības jomu.  

 

5.1.2. Individuālas pārrunas ar mācībspēkiem 

2007. gada jūnijā notika individuālas pārrunas ar mācībspēkiem, kuri strādā REA 

pamatdarbā. Šajās pārrunās tika apspriests paveiktais darbs attiecībā uz mācību slodzi, 

pētniecības darbu, piedalīšanos konferencēs, piedalīšanos sabiedriskās domas veidošanā, 

utt. Tika iezīmēti arī nākošā gada darbības virzieni attiecībā uz studentu mācīšanu un 

pētniecību, kā arī tika pārrunāti jautājumi, kas skar fizisko darba vidi (piem., darba 

kabinets, IT pakalpojumi). Šīs pārrunas notika REA rektora un prorektores vadībā.  
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5.2. Bibliotēka 
 

Līdz 2006./2007. gada beigām REA bibliotēkā bija apmēram 25 000 grāmatu. Sakarā ar 

grāmatu skaita pieaugumu, bibliotēkā sāka rasties problēmas ar telpām priekš grāmatām, 

un viena daĜa grāmatu tika izvietotas REA galvenās ēkas 6. stāvā, kur bibliotēka atradās 

iepriekš, pirms tā tika pārcelta uz Valenberga (Wallenberg) ēku.   

 

Patreiz bibliotēkas vadītājas vieta ir atbrīvojusies. Līdz rudens semestra sākumam 

nepieciešams atrast kandidātu vadītājas vietai.  

 

2006. gada decembrī bibliotēka saĦēma jaunu ziedojumu no sava ilglaicīgā ziedotāja un 

labdara Johan Björkman. Ziedojuma summa bija 2 miljomi SEK, kas ir aptuveni 150 000 

LVL, un šo ziedojumu drīkst tērēt jaunu grāmatu iegādei nākošo divu gadu laikā.  

 

REA bibliotēkā jaunu grāmatu iegāde notiek ar dialoga starpniecību starp REA 

mācībspēkiem un citiem bibliotēkas lietotājiem. Bibliotēkas stratēăiskais mērėis ir 

iegādāties tādas grāmatas, lai tā būtu vadošā bibliotēka biznesa, vadībzinību un 

ekonomikas jomās. Bibliotēkas grāmatu kolekcijā ietilpst populāras/pamatzināšanu 

grāmatas bibliotēkas specializācijas jomās, kā arī Ĝoti specifiskas grāmatas, kas 

paredzētas biznesa, vadībzinību un ekonomikas zinātniekiem. Specializētu grāmatu 

iegāde ar katru gadu kĜūst svarīgāka, jo REA pētniecības darbs pēdējo gadu laikā ir 

palielinājies, un nākotnē paredzams, kas pieaugs vēl straujāk. Šis pieaugums ir parādījis 

arī augošo nepieciešamību pēc datu bāzem, kas dod pieeju vadošiem akadēmiskiem 

žurnāliem bibliotēkas specializācijas jomā.  

 

Otro gadu turpinājās kataloăizēšanas process divām privātām kolekcijām, kuras REA 

bibliotēkai ziedoja Per Hiller un Andre Gunder Frank. Andre Gunder Franka kolekcija 

tiks izvietota bijušās bibliotēkas plauktos REA galvenās ēkas 6. stāvā. Šajā gadā Pēra 

Hillera māte, Marianna Hillere, apmeklēja REA bibliotēku, lai apskatītu grāmatu 

kolekciju, ko ăimene ziedojusi augstskolai Rīgā.  
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Šī gada laikā REA bibliotēkas katalogs tika pārnests uz ārējo serveri. Šī pārcelšana 

veicinās regulāru tā uzturēšanu tehniskā kārtībā, kā arī uzlabos piekĜuvi katalogam.  

5.3. IT departaments 

5.3.1. Pakalpojumi studentiem 

Šī gada laikā aizvien vairāk iezīmējās tendence studentiem vairāk izmantot pašiem savus 

klēpjdatorus. Šī tendence radīja izrietošus secinājumus: 

• pieauga to lietotāju skaits, kas izmantoja bezvadu tīklu;  

• radās lielāka nepieciešamība pēc darba vietām, kur studenti varētu sēdēt un strādat 

ar savu klēpjdatoru; turklāt šīs vietas bija aprīkojamas ar noteiktu skaitu elektrības 

kontaktligzdām;  

• samazinājās pieprasījums pēc datortelpām, un vienu datortelpu pārveidoja par 

biroja telpu priekš Biznesa attīstības laboratorijas;  

• kaut gan studentu vidū pieauga klepjdatoru skaits, un pieaugums paredzams arī 

nākotnē, tomēr datortelpas studentiem arī būs nepieciešamas.  

 

5.3.2. E-platforma 

E-platformai ir svarīga loma pakalpojumu nodrošināšanā studentiem. Visa gada garumā 

turpinājās darbs pie e-platformas pilnveidošanas. Vairākos mācību kursos tagad tiek 

izmantota e-platforma, un atsauksmes gan no mācībspēkiem, gan studentiem ir pozitīvas. 

Mācībspēki atzīst, ka e-platforma atvieglo mācību kursa administrēšanu, kā arī pozitīvi 

ietekmē pašu mācību procesu. Studenti savos kursa novērtējumos min, ka šis ir ērts veids, 

kā saĦemt informāciju par kursu, lietot kursa izdales materiālus, u.c.  

 

Visas e-platformas iespējas vēl nav apgūtas, un būtu jo sevišėi svarīgi aizstāt publiski 

pieejamās mapes ar augstskolas administrācijas informāciju, tās pārvietojot uz e-

platformas. Turklāt, jāpalielina to mācību kursu skaits, kas izmanto e-platformu. Šo abu 

uzdevumu veikšanai būs nepieciešams apmācīt gan darbiniekus, gan mācībspēkus.  
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5.3.3. Mājas lapas veidošana 

Esošā REA mājas lapa tika izveidota apmēram 2000. gadā. Tā kā augstskolas darbības 

sfēras kopš tā laika ir krietni palielinājušās, tad esošā mājas lapa vairs neatbilst šī brīža 

aktivitātes līmenim.  

 

Tāpēc ir nepieciešams veidot jaunu mājas lapu, kas atbilst pašreizējām. Šo darbu saistībā 

ar mājas lapas veidošanu ir nepieciešams saistīt ar augstskolas sabiedrisko attiecību 

aktivitātem kopumā.  

 

5.3.4. Pakalpojumi mācībspēkiem un darbiniekiem 

Gan e-platformai, gan mājas lapai ir svarīga loma (un varētu būt pat vēl nozīmīgāka) 

saistībā ar pakalpojumu sniegšanu mācībspēkiem un darbiniekiem. TādēĜ, IT risinājumu 

ieviešana būtu padarāma efektīvāka, piemēram, padarot iespējamu eksāmenu rezultātu 

publicēšanu, studentiem nodrošinot pieeju viĦu atzīmju izrakstiem, lekciju plāniem un 

sarakstiem.  

 

5.3.5. Tehniskais nodrošinājums 

Lielākā daĜa datoru, kas ir mācībspēku un darbinieku lietošanā, ir nepieciešams nomainīt. 

Taču veicot šo nomaiĦu, jāpatur prāta, ka jau vairākus gadus ausgtskolā ir problēmas ar 

īslaicīgiem elektroenerăijas padeves pārrāvumiem (sakarā ar sadales problēmām ārpus 

augstskolas). Katram individuālajam lietotājam tas ir sagādājis problēmas, kad strādājot 

pie datora tiek pazaudēti tekošā darba rezultāti. Viens veids, kā risināt šo problēmu, būtu 

nomainīt visus mācībspēku un darbinieku stacionāros datorus ar klēpjdatoriem.  

 

5.3.6. IT departamenta darbinieki 

Pašreiz departamentā ir tikai viens cilvēks, IT vadītājs, kas strādā ar visiem IT saistītiem 

jautājumiem. ViĦam palīdz studentu grupa, IT pakalpojumu atbalsta grupa, kas palīdz 

pārējiem studentiem tikt galā ar IT saistīiem jautājumiem un problēmām. Pamatojoties uz 
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pieaugošo klējdatoru skaitu, IT risinājumu nepieciešamību, piem., e-platforma, tad ir 

nepieciešams papildināt IT departamentu ar profesionālu personālu.  

5.4. Saimnieciskais nodrošinājums 
 

Mācību gada laikā tika veikti parastie augstskolas telpu uzturēšanas darbi, tika remontētas 

auditorijas, galvenās ēkas trešā stāva auditorijām tika iegādāti jauni krēsli, Sorosa 

auditorijā tika atjaunotas vairākas solu rindas, u.tml.  

 

Līdztekus regulāriem telpu uzturēšanas darbiem, notika arī liela apjoma remontdarbi. 

Tika nomainīts jumts galvenajai ēkai; to bija nepieciešams darīt tāpēc, ka 1994. gadā, kad 

notika ēkas atjaunošana, jumta remontdarbus veica nekvalitatīvi, kā rezultātā pēdējos 

pāris gadus jumts tecēja. 2007. gada vasarā jumts tika saremontēts. Līdzīga veida 

problēmas ir ar jumta pārsegumu Sorosa auditorijai un augstskolas kafejnīcai. Šo jumtu 

plānots nomainīt 2008. gada vasarā.  

 

Visu gadu turpinājās remonta darbi augstskolai piederošajā kopmītĦu ēkā Patversmes 

ielā. Uz šo brīdi jumts, ūdens apgādes un siltumapgādes sistēmas ir uzstādītas. Nākošais 

solis ir sākt telpu iekšējās apdares darbus. Šos darbus ir paredzēts veikt 2007./2008. gadā 

pakāpeniski nelielos apjomos (nepietiekošā finansējuma dēĜ) un darbu pabeigt pirmā 

stāva līmenī līdz nākošā mācību gada beigām.  

 

Telpas 6. stāvā, kuras, galvenokārt, izmanto Tālākizglītības programmu darbinieki, 

saulainā laikā kĜūst pārāk karstas un nav atbilstoši vēdināmas. Lai novērstu šo problēmu, 

gaisa kondicionēšanas sistēma darba telpās tika uzstādīta 2007. gada vasarā. Arī 4. stāvā 

tika uzstādīta gaisa kondicionēšanas sistēma telpās, kuras izmanto BICEPS darbinieki.  
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VI. ATGRIEZENISK Ā SAIKNE UN KVALIT ĀTES NODROŠINĀJUMS 
 

Pēc katra kursa studentiem bija jāaizpilda kursa novērtējums tiešsaistē. Ar EMBA 4 un 

EMBA 5 studentiem notika arī individuālas atgriezeniskās saiknes intervijas, kas ir 

nepieciešams EMBA programmas kvalitātes nodrošināšanai. Tika ieteikts Finanšu 

grāmatvedības kursu pasniegt no vadītāja perspektīvas. Attiecībā uz Korporatīvās 

pārvaldības kursu, ir jābūt līdzsvaram starp privātajām-publiskajām attiecībām, kad tiek 

analizēti un pārrunāti gadījuma piemēri. Tika arī norādīts, ka Ievadlekciju nedēĜā vairāk 

laika jāveltī mācību un komunikācijas prasmju attīstīšanai. Kopumā atgriezeniskās 

saiknes interviju laikā studenti uzsvēra, ka mācībspēkiem kopā ar atzīmēm ir jāsniedz 

sava atgriezeniskā saikne (komentāri) par iesniegtajiem mājas uzdevumiem. 
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VII. PĒTNIEC ĪBAS DARBS 

 

SaskaĦā ar formulētu misiju, REA jāveic laikam atbilstošs, augsti kvalitatīvs pētniecības 

darbs, kas ir būtisks Baltijas valstīm, kā arī jāveicina sabiedrikās domas veidošana savas 

kompetences jomā. Lai pildītu šo uzdevumu, REA ciesi sadarbojas gan ar uzĦēmumiem, 

gan valsts sektoru, un vairāki no turpmāk aprakstītajiem izpētes projektiem ir radušies 

pēc tikšanās un apspriešanās ar vienu vai otru no minētajiem partneriem.  

 

Zinātniskās izpētes jomā REA ciesi sadarbojas ar Baltijas Starptautisko ekonomikas 

politikas pētījumu centru BICEPS, kas ir neatkarīga pētniecības institūcija, kas 

nodarbojas ar augstas kvalitātes pētījumiem ekonomikā un citās sociālo zinātĦu nozarēs, 

kas orientēti uz politikas veidošanu. BICEPS atrodas REA galvenajā ēkā, un vairāki 

zinātniskie līdzstrādnieki vienlaikus ir arī mācībspēki REA.  

 

REA rektors Anders Paalzow tika ievēlēts  par BICEPS valdes priekšsēdētaju 

2006./2007. mācību gadā.  

 

Pētījumi uzĦēmējdarbības, telekomunikāciju un informācijas tehnoloăiju jomā ir 

TeliaSonera institūta REA pārziĦā. Šis institūts ir augstskolas struktūrvienība, un to 

finansē no TeliaSonera piešėirtā finansējuma. Šo institūtu vada TeliaSonera profesore 

uzĦēmējdarbības jomā Friederike Welter.  

 

Iepazīstināšanai ar pētniecības rezultātiem tiek izmantotas dažādas formas - tie tiek 

publicēti kā pētniecības ziĦojumi, tiek gatavotas dažādas publikācijas, tiek organizēti 

semināri un konferences, kā arī mācībspēki un pētnieki piedalās sabiedriskajā 

apspriešanā. Turklāt, REA sadarbībā ar BICEPS organizē Latvijā vienīgos regulāros 

akadēmiskos seminārus ekonomikā un tai tuvinātajās jomās.  

 

REA ir iesaistījusies vairākos pētniecības projektos, kas tiek finansēti no ārējiem 

resursiem – daudzos gadījumos tie ir Eiropas Savienības fondi. Daudzos projektos REA 
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darbojas kopā ar ārvalstu sadarbības partneriem. Turpmāk tiek īsumā aprakstīti projekti, 

kuros augstskola darbojās 2006./2007. mācību gadā.  

 

7.1. Radošo zināšanu izmantošana Eiropas metropoĜu reăionos paplašinātajā Eiropas 

Savienībā (ACRE) 

“Radošo zināšanu izmantošana Eiropas metropoĜu reăionos paplašinātajā Eiropas 

Savienībā” (Accommodating Creative Knowledge – Competitiveness of European 

Metropolitan Regions within the Enlarged Union /ACRE) ir pētniecības projekts, kas tiek 

finansēts kā 7. prioritātes ‘PilsoĦi un pārvaldība uz zināšanām balstītā sabiedrībā’ 

(Citizens and Governance in a knowledge-based society) ES sestā ietvarprogrammā. 

Projekta darbība Amsterdamas universitātes MetropoĜu un starptautiskās attīstības 

pētniecības institūta (AMIDSt) vadībā tika uzsākta 2006. gada oktobrī. Šajā projektā 

darbojas 13 partneru konsorcijs no dažādām Eiropas Savienības valstīm, un projekta 

mērėis ir novērtēt atsevišėu reăionu pilsētu potenciālu veidot  “radošu zināšanu regionus” 

un tādējādi uzlabot savu “ekonomisko profilu”.  

 

Galvenais pētniecības jautājums ir: 

Kādi ir priekšnosacījum, lai veicinātu radošu zināšanu reăionu veidošanos paplašinātās 

Eiropas Savienības kontekstā? Konkrētāk, kāda ir tā saukto vienkāršo faktoru nozīme 

radosu zināšanu reăionu veicināšanā un veidošanā? 

 

REA šajā projektā pārstāv Latviju, un četru gadu laikā projekta ietvaros tiks sagatavoti 

vairāki projekta ziĦojumi par Rīgas pilsētas kā “radošas pilsētas” potenciālu.  

 

7.2 Globālās konkurētspējas pārskats 

Piekto reizi REA darbojas kā partnerinstitūcija Pasaules Ekonomikas Foruma gatavotajā 

Globālās konkurētspējas pārskata (Global Competitiveness Report/GCR) sagatavošanā, 

kas sastāda Konkurētspējas pieauguma indeksu (Growth Competitiveness Index). GCR ir 

primārais informācijas avots, izvērtējot stiprās un vājās puses vairak kā 100 valstu 

ekonomikā. Šis pārskats kalpo valdībām kā unikāls salīdzināšanas instruments politikas 
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veidošanā un uzĦēmējiem vīnu turpmākās biznesa stratēgijas veidošanā, kā arī pieĦemot 

lēmumus par investīcijām. 

 

REA projekta grupu vadīja Dr. Kārlis KrēsliĦš, kura vadībā tika organizētas intervijas ar 

vadošajiem uzĦēmējiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.  

 

7.3 Prosperity: Interaktīva profesionālās apmācības sistēma 

Šis projekts tika uzsākts 2006./2007. gadā, un tas tika finansēts ES Leonardo da Vinci 

programmas ietvaros. Šī projekta mērėis ir veidot interaktīvu profesionālās apmācības 

sistēmu – “Prosperity”. Šī sistēma tiek veidota kā datorizēta lēmumu pieĦemšanas spēles 

simulācija, kurā biznesa vide tiek elektroniski simulēta. Papildu pašais spēlei, šī projekta 

ietavros tiek attīstītas arī atbilstošas mācību metodes un mācību materiāli. Šī sistēma būs 

piemērota biznesa augstskolu un universitāšu studentiem un mācībspēkiem. Projekta 

vadītājs ir Nacionālās Lūisa universitātes Biznesa augstskola (WyŜsza Szkoła Biznesu – 

National Louis University/WSB-NLU) no Polijas. Pārējie projekta partneri ir Molises 

universitāte no Itālijas un ABB Mācību centrs no Vācijas.  

 

7.4 ZiemeĜvalstu MBA projekts 

Šo projektu finansiāli atbalsta ZiemeĜvalstu Ministru padome Nordplus Neighbour 

programmas ietvaros, un tā mērėis ir veikt situācijas par to, kādā veidā ieviest dažādus 

inovāciju un uzĦēmējdarbības akadēmiskā studiju programmā maăistra līmeĦa studijās. 

Kopā ar REA šajā projektā darbojas partneri no Igaunijas, Norvēăijas un Zviedrijas. Šis 

projekts tika apstiprināts 2007. gada jūnijā, un darbs pie projekta tā īsti sāksies tikai 2007. 

gada rudenī. Projektu paredzēts pabeigt pēc gada.  

 

7.5 UzĦēmējdarbības veicināšana pierobežas jauniesu centros Latvijā un Igaunijā 

Projekts “UzĦēmējdarbības veicināšana pierobežas jauniešu centros Latvijā un Igaunijā” 

tika finansēts  Interreg IIIA ZiemeĜu programmas ietvaros. Projekts bija vērsts uz iespēju 

izmantošanu, kādas ir Jauniešu centros Alūksnē (Latvija) un Rouge (Igaunija), strādajot 

ar jauniešiem pierobežas reăionā. Šaja projektā darbojās abi jauniesu centri un Rīgas 
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Ekonomikas augstskola. Visi pasākumi notika Alūksnē un Rouge, ka rezultātā tika 

izveidota apmācību programma jauniešiem, kā arī notika instruktoru apmācība. Kopumā 

galvenais projekta mērėis bija sniegt ieguldījumu pierobežas regiona izaugsmē, lai tas 

varētu harmoniski attīstīties un kĜūt par pārtikušu pierobežas regionu:  

- pastiprinot saikni starp jauniešiem robežas abās pusēs ; 

- radot sadarbību un pieredzes apmaiĦu starp abiem jauniešu centriem un to vadību; 

- abos pierobežas reăionos attīstot jauniešos uzĦēmējdarbības iemaĦas un attieksmi. 

Projekts tika pabeigts 2006. gada rudenī. 

 

7.6. E-trainer 

4 E-trainer projects tika uzsākts 2006./2007. mācību gadā, un tas tika finansēts Leonardo 

da Vinci programmas ietvaros. Kopā ar REA projektā darbojas partneri no BeĜăijas, 

Lietuvas, Nīderlandes, Polijas un Slovākijas. Projekta vadībā ir Nacionālās Lūisa 

universitātes Biznesa augstskola (WyŜsza Szkoła Biznesu – National Louis 

University/WSB-NLU) no Polijas. Projekta mēķėis ir attīstīt e-apmācības līdzekĜus, kas 

palīdzēs ieviest e-apmācību augstākajā izglītībā.  

 

7.7 UzĦēmumu darbības analīze, vērtējot tā vadību 

Projekta “UzĦēmuma darbības analīze, vērtējot tā vadību” (The Enterprise Performance 

Analysis through Management Assessment /EPAMA) vadošais partneris ir Gotlandes 

universitāte, un kopā ar REA šajā projekta darbojas arī Greifsvaldes universitāte no 

Vācijas. Šī projekta teorētiskais pamatojums tika aizgūts no MVU (mazie un vidējie 

uzĦēmumi) uz resursiem bāzētas izaugsmes pieeju. Šajā projektā empīrisko pētījumu 

sadaĜu veido informācija par apmēram 100 mazie un vidējie uzĦēmumi Latvijā, Vācija un 

Zviedrijā. Projekta ietvaros nepieciešams noskaidrot, kadas kompetences un speju faktori 

varētu kalpot kā skaidrojoši lielumi, analizējot MVU izaugsmi.  
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7.8. Kopīgi pasākumi ar SITE sadarbības partneriem  
 

Kopā ar Stokholmas Pārejas ekonomikas institūtu Stokholmas Ekonomikas augstskolā 

(Stockholm Institute of Transition Economics at the Stockholm School of Economics 

/SITE) REA un BICEPS iesniedza Zviedrijas Institūtā (Swedish Institute) projekta 

pieteikumu rīkot dažādus kopīgus pētniecības partnerinstitūciju pasākumus. Projekts tika 

apstiprināts 2007. gada pavasarī. Kopīgi pasākumi pētniecības partnerinstitūcijām no 

Zviedrijas, Krievijas Ukrainas un Polijas sāksies 2007. gada rudenī, un tās būs kopīgas 

pētniecības institūtu izbraukumu sesijas un dažādas mobilitātes aktivitātes.  

 

7.9. REA/BICEPS semināri 
 

REA/BICEPS semināri notika reizi vai divas reizes mēnesī visa mācību gada laikā. Tie 

bija akadēmiski semināri, kuros REA un BICEPS pētnieki, kā arī vielektori uzstajās ar 

saviem pētījumiem ekonomikā, biznesā un tuvinātās sfērās.  

 

Papildu REA un BICEPS pētniekiem, seminārus apmeklēja aizvien lielāks skaits 

interesentu no “ārpuses”.  

7.10. Veikto pētījumu publik ācijas 
 

2006./2007. mācību gadā REA un BICEPS uzsāka divas jaunas pētniecības rakstu sērijas:  

 

• REA/BICEPS Speciālie raksti 

• REA/BICEPS Pētniecības raksti 

 

REA/BICEPS Speciālo rakstu sērijā tiek publicēti attiecīgi politikas veidošanas izpētes 

darbi, ko sagatavo REA un Baltijas Starptautiskais ekonomikas politikas pētniecības 

centrs. Šajos rakstos tiek analizēta ekonomikas, uzĦēmējdarbības un vadības politika. 

Daži no rakstiem tiek sagatavoti ES projektu ietvaros, kuros REA vai BICEPS darbojas. 

Lielākā daĜa rakstu būs angĜu valodā, bet tos var publicēt arī latviešu valodā. Speciālo 
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rakstu sērijas mērėauditorija ir akadēmiėi, kā arī lēmumu pieĦēmēji valsts un privātajā 

sektorā. Šī mācību gada laikā tika sagatavots un publicēts pirmais šīs sērijas raksts: 

“Zi Ħojums par inflāciju Latvijā”, ko sagatavoja Morten Hansen un Alf Vanags.  

 

REA/BICEPS Pētniecības rakstu sērijā tiek publicēti akadēmiski pētījumi ekonomikā, 

uzĦēmējdarbībā un vadībzinībās, ko veic REA un Baltijas Starptautiskais ekonomikas 

politikas pētniecības centrs. Šie raksti būs angĜu valodā, un šo rakstu mērėauditorija ir 

akadēmiska. Pirmais šīs sērijas raksts tika publicēts 2007. gada pavasara beigās 

“Smēėēšana Krievijā”, un to sagatavoja Zane Cunska un Alf Vanags.  

 

Tika turpināta REA Pētniecisko rakstu sērija, un 2006. gada rudenī tika publicēta labāko 

bakalaura darbu izlase. Šie darbi tika prezentēti speciālā semināra, ko organizēja saistībā 

ar absolventu salidojumu (HomeComing Day) 2006. gada novembrī.  

 

TeliaSonera institūta Diskusiju rakstu sērijā tiek publicēti politiskas ievirzes pētījumi, kas 

tiek veikti TeliaSonera isntitūtā, un tiem ir svarīga nozīme institūtā veikto pētījumu 

izplatīšanā. Šajā gadā tika publicēti divi Diskusiju raksti – 4. izdevums: Friederike Welter 

un Susanne Kolb “Sievietes un uzĦēmējdarbība Latvijā” (Women and Entrepreneurship 

in Latvia), kas tika izdots 2006. gadā, un 5. izdevums: Friederike Welter “Pētot 

uzĦēmējdarbības un MVU veidošanos pēcpadomju kontekstā” (Exploring 

Entrepreneurship and SME Development in a Post Soviet Context). Šis Diskusiju raksts 

ir paplasināta un rediăēta Friederikes Welteres lekcija, ko viĦa nolasīja, saĦemot 

TeliaSonera profesores vietu.  

 

7.11. TeliaSonera institūts REA 
 

2004. gada sākumā TeliaSonera piešėī finansējumu TeliaSonera profesūras veidošanai 

REA, un vienlaicīgi tika dibināts TeliaSonera institūts REA. Institūts ir zinātnieku 

kolektīvs, kuru mēķėis ir veicināt un veidot augstas kvalitātes politiskas ievirzes 

pētniecību uzĦēmējdarbības, telekomunikāciju un informācijas tehnoloăiju jomā. Turklāt, 

institūtam jāveic uzĦēmējdarbības veicināšana Latvijā.  
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Lai pildītu izvirzītos uzdevumus, institūts darbojas divos virzienos: akadēmiskais 

pētniecības darbs un pasākumi, kas vērsti uz plašāku auditoriju. Institūtā veiktie pētījumi 

tika prezentēti vairākās vadošās akadēmiskās konferencēs Eiropā, ZiemeĜamerikā un 

Austrālij ā. Pasākumi, kas vērsti uz ārpusi, koncentrējās trīs galvenos virzienos: rudenī 

TeliaSonera Biznesa diena par radošajām industrijām, pavasarī Globālās 

uzĦēmējdarbības pārskats (Global Entrepreneurship Monitor), un sadarbībā ar Connect 

Latvia turpinājās atbalsta sniegšana uzĦēmējdarbības attīstībai Latvijā.  

 

7.11.1 Pētnieciskā darbība 

TeliaSonera isntitūta pētnieciskā darbība tika organizēta sekojošu četru tēmu izpētei 

(katra no tam ietver vairākus izpētes projektus):  

 

• UzĦēmējdarbība Latvijā 

o Globālais uzĦēmejdarbības pārskats par Latviju (The Global 

Entrepreneurship Monitor for Latvia) 

o Pētījums par uzĦēmējdarbības dinamiku Latvijā (The Latvian Panel Study 

of Entrepreneurial Dynamics) 

o Pārskats par biznesa inovācijām Latvijā (The Survey of Innovative 

Business in Latvia) 

o Produktīva, neproduktīva un kaitīga uzĦēmējdarbība (Productive, 

Unproductive and Destructive Entrepreneurship) 

o Biznesa neveiksmes un maksātnespēja Latvijā (Business Failure and 

Insolvencies in Latvia) 

o Izaugsmes cerības un izaugsmes realitāte (Growth Expectations vs. 

Growth Reality) 

 

• UzĦēmējdarbība paplašinātā Eiropā 

o UzĦēmējdarbība paplašinātā Eiropā (Entrepreneurship in an Enlarged 

Europe) 
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o Indivīda un ăimenes loma uzĦēmējdarbībā pēcpadomju kontekstā (The 

Role of Personal and Family Background on Entrepreneurship in a Post-

Soviet Context) 

o Inovācijas un uzĦēmējdarbība jaunajā Eiropā (Innovation and 

Entrepreneurship in the New Europe) 

o UzĦēmējdarbības politika un atbalsts (Entrepreneurship Policies and 

Support) 

 

• Iespēju saskatīšana, uzĦēmumu veidošana un uzĦēmumu slēgšana (Opportunity 

Recognition, Firm Creation and Firm Exit) 

o Vai pretdarbība un aktīva iespēju saskatīšana ir personības īpašība? 

Analizējot NBV motivācijas faktorus: reālas iespējas pieeja (Is Reactive 

vs Proactive Opportunities Recognition a Personal Trait? Examining the 

NBV Motivators: The Real Options Approach) 

o Iespēju saskatīšanas process un jaunu uzĦēmumu veidošanas motivejosie 

faktori: reālas iespējas pieeja (The Opportunity Recognition Process and 

New Venture Start-Up Motivators: The Real Options Approach) 

 

• Sievietes uzĦēmējas Latvijā 

 

7.11.2 Pasākumi plašākai auditorijai 

2006./2007. gadā TeliaSonera isntitūts organizēja vairākus pasākumus ar mērėi 

iepazīstināt ar institūtā veiktajiem pētījumiem un par šiem pētniecības jautājumiem 

rosināt publisku diskusiju. Turklāt, institūtā veiktie pētījumi kalpoja arī kā ieguldījums 

divos ES finansētos projektos: Hansa koridora projektā (Hansepassage project - Connect 

Latvija šajā projektā pārstav Latviju) un ACRE projektā.  

 

Šī gada trīs svarīgākie pasākumi bija: 

 

• TeliaSonera Biznesa diena par radošajām industrijām, kas tika organizēta 

sadarbībā ar Eiropas Mazo uzĦēmumu un uzĦēmējdarbības padomi (European 
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Council of Small Business and Entrepreneurship/escb). Tika prezentēti un 

apspriesti REA un TeliaSonera institūta pētnieku veiktie oriăinālie pētījumi. Starp 

galvenajiem runātājiem bija vadošie šīs jomas pētnieki, un viĦi iepazīstināja 

auditoriju ar saviem atklājumiem starptautiskajā arēnā, ko papildināja šīs jomas 

profesionāĜu uzstāšanās no Latvijas puses. Biznesa dienā piedalījās aptuveni 100 

dalībnieku, kuru vidū bija valdības pārstāvji, diplomāti, akadēmiėi, kā arī 

pārstāvji no nevalstikajām organizācijām.  

 

• 2007. gada sākumā notika vienas dienas seminārs par “2007. gada pārskatu par 

elektronisko saziĦas līdzekĜu regulatora darbības shēmu” (2007 Review of the 

Electronic Regulatory Framework). Šajā semināra tika aicināti piedalīties 

darbinieki no Baltijas valstu sabiedrisko regulatoru un konkurences pārraudzības 

institūcijām. Starp galvenajiem runātājiem bija pārstāvji no Eiropas Savienības 

Informācijas sabiedrības ăenerāldirektorāta (European Union Information Society 

DG), Baltijas valstu regulatoru institūcijām, nozares pārstāvji un akadēmiėi.  

 

• Galvenais pētniecības projekts 2006./2007. gadā, kas vērsts uz plašāku auditoriju,  

bija “Globālais uzĦēmējdarbības pārskats par 2006. gadu Latvijā” (Global 

Entrepreneurship Monitor /GEM). Plašāka auditorija tika iepazīstināta ar šī 

pētījuma rezultātiem seminārā un tam sekojošā preses konferencē, ko organizēja 

TeliaSonera institūts un ko plašsaziĦas līdzekĜi plaši atspoguĜoja. ZiĦojums tika 

sagatavots latviešu un angĜu valodās. ZiĦojums latviešu valodā tika izdalīts 

Latvijas Saeimas locekĜiem, pa uzĦēmējdarbību atbildīgajiem darbiniekiem 

ministrijās un citiem ietekmīgiem lēmumu pieĦēmējiem privātā un valsts sektorā.  

 

7.12. UzĦēmējdarbības veicināšana 

Pasākumi uzĦēmējdarbības veicināšanai tika organizēti sadarbībā ar Connect Latvija. 

Šajā gadā tika organizētas lekcijas plašākai auditorijai par riska kapitālu, kā arī speciāli 

pasākumi Biznesa eĦăelu tīkla veidošanai Latvijā. Turklāt, vairāki Biznesa attīstības 

laboratorijas organizētie pasākumi REA arī papildināja atbalsta sniegšanu 

uzĦēmējdarbības veicināšanai (skatīt sadaĜā par Biznesa attīstības laboratoriju).  
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Sadarbībā ar Latvijas Investīcija un attīstības aăentūru (LIAA) augstskola organizēja 

speciālu apmācības programmu uzĦēmējdarbības veicināšanai Latvijā. Šī apmācību 

programma, kas notika laika periodā no oktobra līdz decembrim, ietvēra trīs pasākumus: 

piecu dienu apmācības uzĦēmējdarbībā studentiem no REA, Latvijas universitātes un 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes; divu dienu mācības “Mācības instruktoriem ”, 

kurās piedalījās divi mācībspēki no katras no trijām augstskolām, kam sekoja apmācību 

programmas ieviešana katrā no augstskolām, t.i. šīs pašas programmas īstenošana vietejo 

mācībspēku vadībā.  

 

2006./2007. gadā REA rektors Anders Paalzow tika ievēlēts par Connect Latvija Valdes 

priekšsēdētāju.  
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VIII. SABIEDRISK ĀS ATTIEC ĪBAS 
 

Augstskolas sabiedrisko attiecību kopejais mērėis ir stiprināt REA zīmolu, lai varētu 

piesaistīt labus studentus studijām augstskolas dažādās studiju programmās, kā arī lai 

piesaistītu finansējumu. Augstskolā organizētās sabiedrisko attiecību aktivitātes var 

iedalīt vairākās apakšprogrammās: 

• publiskās lekcijas un pasākumi;  

• sadarbība ar privāto un valsts sektoru, kā arī ar nevalstiskajām organizācijām 

(NVO); 

• kotaktu veidošana ar absolvemtiem;  

• darbs ar plašsaziĦas līdzekĜiem; 

• pētniecības darba publicitātes veidošana; 

• augstskolā piedāvāto izglītības programmu reklāma. 

  

Pēdējās divas apakšprogrammas tiek apskatītas atsevišėās sadaĜās par bakalaura studiju 

programmu un pētniecības darbu.  

 

8.1. Publiskās lekcijas un pasākumi 
 

Šajā gadā notika ievērojams skaits publisku lekciju. Daudzos gadījumos šīs lekcijas tika 

organizetas sadarbībā ar ministrijām un ārvalstu vēstniecībam Latvijā. Notika sekojošas 

publiskās lekcijas: 

 

• Geert Hofstede, Masterihtas universitāte (University of Maastricht), “Mūsdienu 

kultūras ietekme”;  

• Anand Sharma, Indijas Republikas Ārlietu ministrs, “Indijas ārpolitika”; 

• Jan Eliasson, Speciālais ANO sūtnis, “Baltijas telpa pasaulē un pasaule Baltijas 

telpā”;  

• Carl Bildt, Zviedrijas Ārlietu ministrs, “Jaunās ēras izaicinājumi Eiropā”. Šo 

lekcija atklāja Latvijas Republikas Ārlietu ministrs Atis Pabriks;  
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• Manuel Median Ortega, Eiropas parlamenta loceklis no Spānijas, “Imigrācijas 

politika Eiropas Savienībā”. Šis pasākums notika Latvijas rīkoto pasākumu 

ietvaros par godu Romas vienošanās 50. gadadienai;  

• Ilmārs Rimševics, Latvijas Bankas vadītājs, “Latvijas ekonomika: Pēdējā laika 

notikumi, tendences un nākotnes iespējas”; 

• Martin Hilb, Sv. Gallena universitāte (University of St Gallen), “Jaunās 

uzĦēmumu vadības formas: no labām vadlīnijām uz labu to pielietošanu praksē”;  

• Raimonds Vējonis, Latvijas Republikas Vides ministrs, “Vides politika Latvijā”. 

Šī vielekcija notika augstskkolas rīkotā Videi draudzīgas produkcijas deklarācijas 

(Stepwise Environmental Product Declaration Project) projekta ietvaros;  

• James Ohlson, WP Kari Biznesa skola (Carey Business School), Arizonas 

universitāte, “Naudas plūsmas analīze: kā to vajag veikt?”;  

• Seminārs: “Mainīgais dizains”, sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un 

Helsinku Mākslas un dizaina universitāti.  

 

Papildus vieslekcijām, augstskola organizēja dažādus kultūras pasākumus: 

 

• sadarbībā ar Spānijas vēstniecību 2007. gada pavasarī notika “SpāĦu filmu 

festivāls”;  

• sadarbībā ar Igaunijas vēstniecību tika rīkots “IgauĦu filmu vakars”;  

• sadarbībā ar Britu padomi tika rīkots seminārs “Māksla un zinātne”;  

• Zviedrijas vēstures dienas;  

• Sadarbībā ar Rotari klubu notika “Zviedru vakars REA”.  

 

8.2. Sadarbība ar privāto un valsts sektoru un NVO 
 

Līdztekus iepriekš aprakstītajiem publiskajiem pasākumiem, sadarbība ar ārējiem 

partneriem rosināja organizēt vairākas vieslekcijas, u.c. pasākumus. Vieslekcijas tika, 

galvenokārt, rīkotas bakalaura programmas ietvaros, kaut gan bija arī tadas vieslekcijas, 

uz kuram tika aicināti visi REA studenti. No izglītošanās viedokĜa šādām lekcijām ir 
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nozīmīga loma studentu vispārējā redzes loka paplašināšanai. Šajā ziĦā būtu jāmin 

KPMG sniegtais kurss par audita veikšanu.  

 

Sadarbības ietvaros ar privāto un valsts sektoriem tika rīkoti speciāli sagatavoti semināri 

un lekcijas. Šī gada laikā vairāku ārvalstu uzĦēmumu vadītāji (galvenokārt no Zviedrijas) 

izmantoja šo iespēju laikā, kad viĦi uzturējās. Turklāt, augstskola organizēja speciālu 

semināru Zviedrijas kroĦa princesei Viktorijai. Seminārs notika KaraĜa pilī Stokholmā, 

kura laikā princese tika iepazīstināta at ekonomisko un politisko situāciju un tās virzību 

Baltijas valstīs.  

 

Sekojot Norvēăijas vēstnieka Latvijā ierosinājumam, augstskola organizēja priekš 

ZiemeĜvalstu vēstniecībām Rīgā speciālu semināru par “Latvijas ekonomikas attīstību”.  

 

2007. gada jūnijā REA delegācija piedalījās Latvijas Valsts Prezidentes Vairas Vīėes – 

Freibergas vadītajā valsts vizītē Kiprā.  

 

Sadarbībā ar Lietuvas vēstniecību Latvijā un Lietuvas Tirdzniecības kameru, REA 

lietuviesu studentu kopiena organizēja “Lietuvas vakaru”, kura laikā viesi tika 

iepazīstināti ar REA, tās studentiem un piedāvātajām izglītības iespējām.  

 

REA arī organizēja vairākus pasākumus. To vidū jāmin Latvijas-Lietuvas biznesa forums 

un BeĜăijas-Latvijas biznesa forums - šo pēdējo minēto forumu apmeklēja viĦa majestāte 

Alberts, BeĜăijas karalis un viĦas majestāte Vaira Vīėe-Freiberga, Latvijas Republikas 

prezidente. Bez tam REA arī noorganizēja biznesa sacensību “Bizness 24h”.  

 

Mācību gada laikā REA mācībspēki piedalījās vairākās konferencēs (galvenokārt 

Latvijā). Piemēram, rudenī REA mācībspēki tika uzaicināti kā lektori gadskārtējā 

Latvijas Bankas konferencē. Bez tam REA mācībspēki iesaistījās dažādās valdības 

komitejās. 
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Šī gada laikā augstskola arī turpināja attīstīt mediju kontaktus. Stratēăijas rezultātā 

palielinājās REA darbības atspoguĜojums iespiestā, kā arī interneta vidē, gan vietējos 

medijos, gan starptautiskajos. Visvairāk mediju uzmanība tika pievērsta Inflācijas 

ziĦojumam un Globālās konkurētspējas ziĦojumam. 
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IX. LAIKRAKSTA “FINANCIAL TIMES” RANŽ ĒJUMS 
 
Laikraksta „Financial Times” 2006. gada labāko biznesa augstskolu Eiropā ranžējumā 

(Financial Times 2006 Ranking of Top European Business Schools) Stokholmas 

Ekonomikas augstskola ar savām skolām Stokholmā, Rīgā un Krievijā ierindojās 12. 

vietā starp 55 biznesa skolām Eiropā. Latvija bija viena no trīs Centrālās un 

Austrumeiropas valstīm, kas bija pārstāvētas šajā sarakstā, un tā ierindojās krietni 

augstākā vietā nekā pārējās divas valstis. 

 

12. vieta aranžējumā kopumā bija Ĝoti nozīmīga REA. Tā arī spēlēja izšėirošu lomu 

EMBA programmā, piesaistot jaunus kandidātus. 
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X. PIELIKUMI 

1. pielikums. EMBA kursi un pasniedzēji 2006./2007. m.g. 
 
Kursa nosaukums Kredītpunkti  ECTS Pasniedzēji 

    

Komandas veidošana un grupas 
dinamika 

1 1.5 Sean Gaffney 

Radošums uzĦēmējdarbībā 1 1.5 Fredrik Haren 

Globālā ekonomika 3 4.5 Edwin Dolan 

Finanšu grāmatvedība 6 9 Katherina Hellstrom, Elvi Sederlin 

Vadības ekonomika 2 3 Andris Strazds 

E-stratēăijas 3 4.5 Ola Ahlvarsson 

Pētniecības metodes 1 1.5 Ăirts DimdiĦš 

Starptautiskais mārketings 5 7.5 John Branch 

Tieslietas vadītājiem 4 6 Katrin Nyman Metcalf 

Biznesa ētika 1 1.5 Hans De Geer 

Organizāciju psiholoăija 3 4.5 Sean Gaffney 

Finanšu ekonomika 6 9 Konstantin Kontor 

Prakse 10 15  

Stratēăiskā vadība 3 4.5 Duane Helleloid 

Korporatīvā pārvaldība 3 4.5 Leif T. Larsson 

PārmaiĦu vadība 8 12 Gabriel Vigo 

Diplomprojekts 20 30 Ăirts DimdiĦš 

    

Visi kursi + viens specializācijas 
kurss 

80 120  

 



 41 

2. pielikums EMBA studenti 2006./2007. m.g. pēc dzimuma un pēc valsts 
 

Studentu skaits pēc dzimuma 2006./2007. m.g. 

      

  Vīrieši  Sievietes Kopā   

EMBA-4 11 6 17   

EMBA-5 13 7 20   

      

Studentu skaits atkarībā no valsts 2006./2007. m.g. 

      

  Igaunija Latvija Lietuva Cita Kopā 

EMBA-4 0 16 1 0 17 

EMBA-5 0 18 1 1 20 

 

3. pielikums. EMBA studentu/mācībspēku un absolventu/mācībspēku attiecība 
2006./2007. m.g. 
 
Mācībspēki Studentu skaits Absolventu 

skaits 
Studentu skaits 
uz vienu 
mācībspēku 

Absolventu 
skaits uz vienu 
mācībspēku 

19 37 14 1.94 0.74 

4. pielikums EMBA reflektanti un uzĦemtie studenti 2007.gadā 
 
  Reflektantu skaits UzĦemto studentu skaits 

Kopā 31 25 

no Latvijas 23 20 

no Lietuvas 2 1 

no Igaunijas 3 2 

citi 3 2 

Vīrieši 19 16 

Sievietes 12 9 



5. pielikums 2006.-2007. m.g. notikumu kalendārs un sadarbības projekti 

 
Vieslekcijas, semināri, konferences  
 

Mēnesis 
  

Pasākums 
  

Tēma 
 
 

Prezentētājs 
 
 

Amats Iestāde/uzĦēmums 
 

Valsts 
 

Konference 
  
  
  
  
  
  

SaskaĦa ar vidi 
STEPWISE EPD (Videi draudzīgas produkcijas 
deklarācija) 
  
  
  
  
  
  
 

Raimonds Vējonis 
Anna Jarnehammar 
Mats Zackrisson 
 
Līga Krukovska 
Juris RiekstiĦš 
Pauls Zeibarts 
Jan Kastensson 

Vides ministrs 
Pētniece 
Projekta vadītajs 
 
UzĦēmēja 
REA absolvents 
REA absolvents 
UzĦēmējs 
  

Latvijas valdība 
Zviedrijas Vides institūts 
IVF Industriforskning och Utveckling 
AB 
SIA Konto 
REA 
REA 
Mercatus AB 

Latvija 
Zviedrija 
Zviedrija 
 
Latvija 
Latvija 
Latvija 
Zviedrija 

Seminārs NodokĜu politikas modeĜi jaunajā 
ekonomikas ăeogrāfij ā 

Egle Tafenau 
  

Pētniece Christian-Albrechts- 
Universität zu Kiel 

Vācija 

Seminārs Racionālā grupēšanās un informācijas kaskādes 
finanšu tirgos 
  

Arina Nikandrova 
  

PhD studente 
 

Keimbridžas universitāte 
  

Lielbritānija/Latvija 
  

Vieslekcija Jaunas uzĦēmumu vadības formas: no 
labām vadlīnijām uz to lietojumu praksē 

Martin Hilb 
  

profesors 
 

University of St. Gallen 
  

Šveice 
  

Konference Tendences un atšėirības kopējos Latvijas un 
Lietuvas tirgos 
  

10 vieslektori 
  

profesionāĜi un 
politiėi 
  

LTK un LIAA 
  

Latvija 
Lithuania 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sept. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Seminārs 
  

Globālās konkurētspējas pārskats (GCR) 
  
 

Kārlis KrēsliĦš 
Dr. Raita Karnīte 
  

GCR projekta vadītājs 
Direktore 

REA 
Ekonomikas institūts 
  

Latvija 
Latvija 
  

 
 
 
 
 

Karaliskais 
seminārs 

Baltijas valstis: Ekonomikas un politikas  
attīstības tendences un saikne ar Zviedriju 
  
  
  

Lars Bergman 
REA mācībspēki 
E. Tarras-Wahlberg  
Bengt Telland 

Prezidents 
Mācībspēki 
Galma maršals 
Galma kasieris 

SSE, REA valde 
REA 
Karaliskais galms 
Karaliskais galms 

Zviedrija 
Latvija 
Zviedrija 
Zviedrija 
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Seminārs Vērtspapīru likumdošana pārejas  
 ekonomikas valstīs 
  

Anete Pajuste 
  

pētniece 
 

Rīgas Biznesa skola 
  

Latvija 
 

Seminārs 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Radošo industriju nākotnes potenciāls 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Anders Paalzow 
Roberts Ėīlis 
Artis Grīnbergs 
Sanita Rancāne 
Ēriks Stendzenieks 
Diāna Pauna 
Friederike Welter 
Graeme Evans 
Andrew Erskine 
Anders Cajander 

rektors 
profesors 
Direktora vietnieks 
Direktora vietniece 
Direktors 
prorektore 
Prezidenta vietas izpild. 
Direktors 
Pētnieks 
Attīstības direktors 

REA 
REA 
RVPL ministrija 
Kultūras ministrija 
Zoom 
REA 
ECSBE 
Cities Institute 
T. Fleming Creative Consultancy 
TeliaSonera 

Zviedrija 
Latvija 
Latvija 
Latvija 
Latvija 
Latvija 
Vāc./Lielbr. 
Lielbritānija 
Lielbritānija 
Zviedrija 

Vieslekcija 
  
  
  
  

Kā strādā L'Oréal  
  
  
  
  
  

Francesca Morichini 
 
Līga Badauėe 
  
  
  

Staptautisko personāla lietu 
vad. 
Personāla koord. Baltijā 
  
  
  

L'Oréal  
 
L'Oréal  

Francija 
 
Latvija 
  
  
  

Lielbritānija 

Latvija 

Lielbritānija 

Okt. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Seminārs 
  
  
  

Māksla un zinātne 
  

Ken Arnold 
Māra Reinfelde 
Mark Miodownik 
Zane BērziĦa 

Izstāžu depart. vadītājs 
Vecāka zin. līdzstrādniece 
Vecākais zin. līdzstrādnieks 
Māksliniece, pētniece 

Wellcome Trust 
Cietvielu fizikas institūts 
King’s College  
Goldsmiths College  

Lielbr./Latvija 

Seminārs 
  
  

Aptuvenais nedeklarētais IKP Lietuvā: 
valūtas pieprasījuma pieejas pielietojums 
  

Vaiva Petrikaite 
  
 

Pētniece 
  
 

Valsts nodokĜu inspekcija 
  
  

Lietuva 
  
  

Seminārs 
  
  
  

Mainīgais dizains 
  
  
  
 

Yrjo Sotamaa 
Diāna Pauna 
Eija Nieminen 
Tālis Tīsenkopfs 

rectors 
prorektore 
profesore 
profesors 
  

Mākslas un dizaina universitāte 
REA 
Mākslas un dizaina universitāte 
Latvijas universitāte 

Somija 
Latvija 
Somija 
Latvija 

Vieslekcija 
  

Naudas plūsmas analīze: kā to vajag veikt? 
  

James Ohlson 
  

profesors 
  

Arizonas universitāte 
  

ASV 
  

Nov. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Seminārs 
  

Daži darba tirgus aspekti: vai imigrācija ir 
nepieciešama? 
  

MārtiĦš Kazāks 
Liene Kūle 
  

pētnieks 
ekonomiste 
  

REA, BICEPS  
Hansabanka 

Latvija 
Latvija 
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Konference 
  
  

SaskaĦā ar vidi 
  
 

Aivars Timofejevs 
Mats Zackrisson 
Gunnar Ljungdahl 

lektors 
Projekta vadītājs 
Viceprezidents 

REA 
Stepwise EPD 
REA 

Latvija 
Zviedrija 
Latvija 

Dec. 
  
  
  
  Seminārs 

  
Konkurence Baltijas mazumtirdzniecības 
tirgos 

Alf Vanags 
 V. Dombrovskis 

Direktors 
pētnieks 
  

BICEPS 
REA 

Latvija 
Latvija 

Jan. Vieslekcija Jaunās ēras izaicinājumi Eiropā Carl Bildt Ārlietu ministrija Zviedrijas valdība Zviedrija 

Seminārs 
  

Ārvalstu tiešās investīcijas:globālā 
konkurence, iniciatīvas un riski 

Virmantas Kvedaras 
 

profesors 
  

Vi ĜĦas universitāte 
  

Lietuva 
  

Seminārs Starpbanku tirgi un valūtas regulēšana Marius Jurgilas pētnieks Konektikutas universitāte ASV 

Seminārs 
  
  

2006. gada Eiropas Komisijas pārskats   
par jaunajiem noteikumiem elektroniskās 
saziĦas regulēšanā 

Alf Vanags 
V. Dombrovskis 
  
  

Direktors 
pētnieks 

BICEPS 
REA 
  

Latvija 
Latvija 
  

Feb. 
  
  
  
  
  
  
  

Seminārs 
  

Pārrobežu jaunieguvumi vai uzĦēmuma  
uzsākšana neapgūtos tirgos - kār ar R&D? 

Olivier Bertrand 
  

pētnieks 
  

Tulūzas universitāte 
  

Francija 
  

Seminārs 
  
  

Ekonomiska brīvība unekonomiska izaugsme: 
ekonometrisks pētījums par Itālijas 
ekonomiku 
  

Fuat Erdal 
  
  

Ekonomikas katedras vadītājs 
  

Adnan Menderes University 
  
  

Turcija 
  
  

Vieslekcija 
  

Baltijas telpa pasaulē un pasaule Baltijas telpā 
  

Jan Eliasson 
  

Speciālais ANO sūtnis 
  

ANO 
  

ASV/Zviedrija 
  

Seminārs 
  

Paplašināšanās austrumu virzienā un 
migrācijas telpas pētījumi 
  

Paolo Ruspini 
  
  

pētnieks 
 

Vorvikas universitāte 
  

Lielbritānija 
  

Vieslekcija Indijas ārpolitika Anand Sharma Ārlietu ministrs Indijas valdība Indija 

Seminārs 
  

UzĦēmēju un valdības attiecības pārejas 
ekonomikas valstīs 

Giorgio Dominese 
  

pētnieks 
  

Romas universitāte 
  

Itālija 
  

Vieslekcija 
  

Latvijas ekonomika: pēdēja laika notikumi, 
tendences un nākotnes iespējas 

Ilmārs Rimšēvičs 
 

vadītajs 
 

Latvijas Banka 
  

Latvija 
  

Vieslekcija Mūsdienu kultūras ietekme  Geert Hofstede profesors University of Maastricht Holande 

Marts 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Seminārs 
  
  
  

Kultūras pētījumu metodoloăija 
  
  
  

Geert Hofstede 
 

profesors 
 
  

University of Maastricht 
  
  
  

Holande 
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Seminārs 
  

Fiskālā politika un biznesa cikli 
 paplašinātā eiro zonā 
  

Karsten Staehr 
  

pētniece 
  

Igaunijas Centrālā banka 
  

Igaunija 
  

Seminārs 
  

Studiju iespējas Varšavas Ekonomikas 
augstskolā 
  

Miroslaw Jarosinski 
  
  

profesors 
 

Varšavas Ekonomikas augstskola 
  

Polija 
  

Seminārs 
  

Globālās cīĦās ietverti:M&A globālā 
konkurence 
  

Andrey Borodoyevsky 
  
  

profesors 
 

Seinan Gakuin University 
  

Japāna 
  

Seminārs Imigrācijas politika Eiropas Savienībā Manuel Medina Ortega Eiropas parlamenta loceklis Eiropas parlaments Spānija 

Aprīlis 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Seminārs 
  
  

Studiju iespējas Arhūzas Biznesa augstskolā 
  
  

Jacob K. Eskildsen 
Patrizia Marchegiani 
  
  

profesors 
starptautiskā koordinatore 
  
  

Aarhus School of Business 
Aarhus School of Business 
  

Dānija 
Dānija 
  

Seminārs Finanšu struktūra uzĦēmumu izpirkšanā   Ulf Axelson profesors SIFR Zviedrija Maijs 
  
  
  

Seminārs 
  

Subsīdiju un algu izmaksu ietekme uz uzĦēmumu 
veidošanos un nodarbinātību Centrāleiropā 
  
  

Zuzana Brixiova 
 

pētniece 
  

IMF 
  
  

ASV 
  
  

Itālija/Latvija 
Latvija 
Latvija 
Igaunija 

Seminārs Reăionālo sistēmu novērtēšana, balstoties 
uz zināšanam bāzētu pieeju konkurētspēju. 
Inflācija Latvijā: cēloĦi, perspektīva un sekas 
  
  
  
  
  

Guido Sechi 
Morten Hansen 
Alf Vanags 
Märten Ross 
Lars Christensen 

pētnieks 
Lecturer/Researcher 
Director 
Deputy Governor 
Jaunās Eiropas pētniecības 
centra vadītājs 

REA 
SSE Riga 
BICEPS 
Bank of Estonia 
Danske Bank 

Dānija 

Jūnijs 
  
  
  
  
  
  
  
  

Seminārs 
  

Globālās uzĦēmējdarbības pārskata 
ziĦojums Latvijā 
 

V. Dombrovskis 
Olga Rastrigina 

pētnieks 
pētniece 
  

REA 
BICEPS 

Latvija 
Latvija 
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Sadarbības projekti 2006./2007. m.g. 
 

Laiks 
  

Projekts 
  

Iesaistītās institūcijas 
 

Valsts Atbildīgais 

Jūnijs - septembris 
  

  
  

Globālās konkurētspējas pārskats 2006-2007 
  
  

REA 
Ekonomikas institūts 
 

Latvija 
  

Kārlis KrēsliĦš 
R. Karnīte 
  
  

Jūnijs - decembris 
  

  

ES Phare pārrobežu projekts  
Jaunas dizaina studiju programmas 
izstrādāšana 
  

Mākslas akadēmija 
REA 
Mākslas un dizaina universitāte 

Latvija 
Latvija 
Somija 

Barbara Ābele 
Diāna Pauna 
Eija Nieminen 
  

Augusts - jūnijs 
  

  
  
  

  

Interaktīva profesionālās apmācības sistēma 
Leonardo da Vinci project 
  
  
  
  
  

REA 
Molises univseritāte 
ABB Mācību centrs 
St Luisa Biznesa augstskola 

Latvija 
Itālija 
Vācija 
Polija 

Kārlis KrēsliĦš 
 

Augusts - jūnijs 
  

  
  

  

EPAMA 
  
  
  

REA 
Gotlandes universitāte 
Greifsvaldes universitāte 
  

Latvija 
Zviedrija 
Vācija 

Aivars Timofejevs 
Per Lind 
  
 

Oktobris - jūnijs 
  

  

ACRE projekts, ES 6. ietvarprogramma 
 

  

13 universitātes 
  

13 ES dalībvalstis 
  

Anders Paalzow 
Diāna Pauna 
  

Janvāris - jūnijs 
  

  

4 E-trainer 
Leonardo da Vinci projekts 

  

6 universitātes 
  
  

BeĜăija, Polija 
Holande, Lietuva 
Latvija, Slovākija 

Kārlis KrēsliĦš 
Romans Jašins 
Denise Wirth 
  

Februāris - aprīlis 
  
  
  
  

SpāĦu filmu festivās 
  
  
  

REA 
Kultūras akadēmija 
Spānijas vēstniecība Latvijā 
  
  
  

Latvija 
Latvija 
Spānija 
  

Diāna Pauna 
 
Alberto Torres 
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I. AUGSTSKOLAS VAD ĪBA 

1. 1. REA valde 
 
2007./2008. mācību gadā REA valdes sastāvā bija: priekšsēdētājs Lars Bergman 

(Stokholmas Ekonomikas augstskolas prezidents – ex officio), Mārcis Dzelme (LDDK, 

Latvijas Darba devēju konfederācija), Anita Gradin (Stokholmas Ekonomikas 

augstskolas Valdes pārstāve),  Birger Karlsson (Zviedrijas Ārlietu ministrijas pārstāvis), 

Māra Katvare (Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija) un Anders Paalzow 

Anders Paalzow (REA rektors – ex officio). 

 

REA valde šajā gadā tikās četras reizes. REA valdes sēdēs galvenās pārrunas notika par 

sekojošiem jautājumiem: 

• Studiju maksas ieviešana bakalaura (BSc) studiju programmā.  

• Augstskolas finansiālais stāvoklis augstas inflācijas un ASV dolāra vērtības 

krišanās apstākĜos (Latvijas valsts ieguldījums ir noteikts ASV dolāros).  

• Augstskolas kopmītĦu atjaunošanas projekts Patversmes ielā.  

• Strēlnieku ielā 4a piederošās zemes nodošana saskaĦā ar 1993. gadā parakstīto 

līgumu starp Latvijas un Zviedrijas valdībām.  

• Uzkrātais parāds Stokholmas Ekonomikas augstskolai.  

• Nepieciešamība turpmāk pilnveidot finansu pārskatu sagatavošanu.  

 

Pavasarī abi īpašnieki -  Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, ko 

pārstāvēja ministre un Stokholmas Ekonomikas augstskola, ko pārstāvja tās prezidents – 

uzsāka pārrunas par līguma pagarināšanu pēc 2010. gada 30. jūnija. Šīs diskusija 

turpināsies rudenī. 

 

1.2. Finanšu pārvald ība 

Augstā (un aizvien pieaugošā) inflācija Latvijā Ĝoti spēcīgi ietekmēja augstskolas 

finansiālo stāvokli, ko vēl vairāk pasliktināja tas, ka Latvijas valdības ieguldījums 

augstskolas darbības nodrošināšanai bija noteikts ASV dolāros (kura vērtība gada laikā 
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ievērojami samazinājās). Šādā situācijā tika samazināti izdevumi (galvenokārt, samazinot 

darbinieku izmaksas un palielinot nodarbību skaitu, kuras vada vietējie mācībspēki) un 

palielināti ieĦēmumi (peĜĦa) no Tālākizglītības programmām un profesionālās maăistra 

studiju programmas, kurā tika palielināta studiju maksa. Tika nolemts, ka mācību maksa 

studijām profesionālā maăistra programmā 2008./2009. m.g. būs 21 500 eiro, ja tiek 

veikts viens maksājums, vai 24 000 eiro, ja maksājums tiek sadalīts līdz četriem 

atsevišėiem maksājumiem. 

 

Lai veidotu spēcīgu potenciālo augstskolas sponsoru un ziedotāju tīklu, augstskolā tika 

organizēti vairāki pasākumi. Turklāt, lai kāpinātu finansu piesaistes un sabiedrisko 

attiecību kapacitāti, tika izveidota jauna darba grupa, kuras sastāva ietilpa viceprezidents 

sabiedrisko attiecību lietās A. Alexanderson, viceprezidents Gunnar Ljundahl un 

Komunikāciju direktore Gita Grīnberga. Sabiedrisko attiecību darbība tika vērsta uz 

bankām un starptautiskiem uzĦēmumiem.  

Septembrī A. Alexanderson devās uz Oslo, lai piedalītos seminārā par sabiedrisko 

attiecību veidošanu. ViĦš uzsvēra sabiedrisko attiecību nozīmi, finanšu piesaisti un 

kontaktu veidošanu kā svarīgus faktorus attiecību veidošanā ar uzĦēmumiem, kas varētu 

kĜūt par potenciāliem sponsoriem. Šī gada laikā Gunnar Ljungdahl veica sagatavošanās 

darbus un kārtoja dokumentāciju REA fonda izveidei, kas Latvija tika oficiāli reăistrēts 

kā juridiska persona. 

1.3. Personāla vadība 

1.3.1. Personāla izmaiĦas 

Lielākās izmaiĦas notika bibliotēkas vadībā. Jūlij ā darbā tika pieĦemta Eva Ernštreite, un 

viĦa tika iecelta par bibliotēkas vadītājas vietas izpildītāju uz laiku, kamēr Dace Cīrule 

atrodas dekrēta atvaĜinājumā. Pārejas periods bija diezgan sarežăīts, jo iepriekšējās 

bibliotekāres (Daina Puntuka un Dace Cīrule) nebija atstājušas nepieciešamo informāciju, 

taču E. Ernštreite izcēlās ar iniciatīvu un profesionālo kompetenci, kas Ĝāva vadīt darbu 

bibliotēkā tāpat kā iepriekš un pat vēl labāk. Bibliotekāre K. Prulle palīdzēja jaunajai 
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bibliotēkas vadītājas vietas izpildītājai izprast galveno veicamo darbu specifiku. 

Līdztekus tika pieĦemtas darbā divas bibliotekāres darbam vakaros un nedēĜas nogalēs.  

 

Pamatojoties uz nepieciešamību ieviest jaunus informāciju tehnoloăiju risinājumus un 

plašo darbu apjomu, darbā tika pieĦemta Diāna Tautere, lai veiktu IT administratora 

asistentes pienākumus. ViĦas pienākumos ietilpa uzĦemties atbildību par IT tehnisko 

nodrošinājumu. Līdztekus tam, Denise Wirth tika uzticēti e-platformas pārraudzības 

pienākumi kā pusslodzes darbs, lai veicinātu e-platformas lietošanu un pilnveidošanu. 

 

Tā kā administratīvā asistente Maija Dreimane aizgāja no darba veselības stāvokĜa dēĜ, 

novembrī Ramona OzoliĦa un Kamila Kluka pildīja šos pienākumus pusi no sava darba 

laika, to savienojot ar saviem tiešajiem pienākumiem (ar darbu attiecīgi kopēšanas centrā 

un grāmatvedībā). Jauna administratīvā asistenta meklēšanas process bija ilgstošs, un 

darba sludinājuma ievietošana CV Online un laikrakstos nedeva vēlamos rezultātus. 

Atbilstošu kandidātu varēja atrast vienīgi izmantojot personīgos sakarus, un 1. aprīlī 

Maija Pole sāka darbu kā administratīvā asistente. Gita Grīnberga sagatavoja īpašu darba 

uzsākšanas programmu, lai jauno darbinieci iepazīstinātu ar visiem veicamajiem 

uzdevumiem un piemākumiem. 

 

Laika periodā no novembra līdz janvārim akadēmiskā asistente Ieva BērziĦa atradās 

akadēmiskā atvaĜinājumā, lai pabeigtu savu bakalaura darbu un nokārtotu eksāmenus 

RPIVA bakalaura grāda iegūšanai, un Evita Lukina un Diāna Pauna uzĦēmās pildīt viĦas 

pienākumus. Tā kā tika pieĦemts lēmums piedāvāt Ievai BērziĦai tālākizglītības 

programmu vadītājas asistentes vietu, sākot ar februāri, bija nepieciešams meklēt jaunu 

akadēmisko asistenti. Līdzīgi kā administratīvās asistentes gadījumā, arī šīs vakances 

aizpildīšanai laba kandidāta atrašana prasīja laiku. Darbā tika pieĦemta Agnese Lielturka, 

kas sāka strādāt 18. martā. 
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1.3.2. Darbinieku vadība 

Lai palielinātu organizācijas efektivitāti un komunikāciju starp departamentiem, tika 

ierosināti divi pasākumi – sākot ar 2007./2008. gadu, papildināt jau esošās iknedēĜas 

darbinieku kopsapulces otrdienās ar vadības sapulci reizi mēnesī, lai informācijas 

apmaiĦu papildinātu ar uzdevumu plānošanu tuvākajam laika periodam.   

 

Motivēti darbinieki organizācijā ir galvenais tās panākumu avots, tāpēc nācās meklēt 

dažādus veidus un pieejas, lai pārskatītu esošās shēmas, kā noturētu “veco darbinieku” 

motivāciju atbilstošā līmenī. Kā visefektīvākie līdzekĜi tika atzīti sekojošie: regulāras 

sanāksmes, veicamo uzdevumu pārraudzīšana, individuāla komunikācija ar katru 

darbinieku un individuālie darbinieku pašnovērtējuma ziĦojumi. 

1.3.3. Individuālie pašnovērtējuma ziĦojumi 

Pirms gada tika ieviesta darbinieku individuālo pašnovērtējumu sistēma, un šis process 

tika turpināts arī šajā gadā. Darbinieku individuālo pašnovērtējumu sanāksmes sākās 

maijā, vispirms noturot departamentu darbinieku grupu sanāksmes, kam sekoja 

individuāls darbs pie individuālo pašnovērtējuma ainojumu sagatavošanas, kas tika 

analizēti un pārrunāti tikšanās laikā ar rektoru un prorektori. Šogad šo procesu veiksmīgi 

koordinēja Erasmus praktikante Michaela Hogenboom. Individuālo pašnovērtējumu gala 

ziĦojums atspoguĜo galvenās iezīmes, parādot, ka vislielākie panākumi ir bijuši 

bibliotēkas vadības pilnveidošanā, bet finanšu piesaistes un sabiedrisko attiecību jomā 

trūkst plānotas darbības un turpmākās attīstības plānojuma.  

1.3.4. REA Rīcības plāns ārkārtējās situācijās 

Rudens sākumā augstskola sāka darbu pie rīcības plāna izstrādes ārkārtēju situāciju 

gadījumiem. Pirmkārt, visi studenti tika aicināti aizpildīt speciālas REA studentu 

informācijas veidlapas, sniedzot papildu informāciju par kontaktadresēm un divu 

radinieku telefona numuriem. Studentu individuālās lietas tika papildinātas ar šo 

informāciju. Martā Monika Thorn pabeidza darbu pie kopēja REA Rīcības plāna 

ārkārtējās situācijās, un šis plāns tika apstiprināts. 
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REA Rīcības plāna ārkārtējās situācijās mērėis ir sniegt atbalstu REA darbiniekiem 

studentiem kā arī cilvēkiem, kas īslaicīgi uzturas augstskolā, ārkārtējās situācijās, 

ieskaitot nelaimes gadījumus un ātrās medicīniskās palīdzības gadījumus. Pie ārkārtējām 

situācijām pieskaitāmi tādi gadījumi kā darbinieku, studentu un viesu studentu un 

mācībspēku nāves gadījumi un nopietnas traumas vai ātrās medicīniskās palīdzības 

gadījumi, kā arī ugunsgrēks vai bojājumi un ielaušanās augstskolas ēkā vai cita veida 

ārkārtējas situācijas, kuras apdraud darbiniekus un/vai studentus un cita veida krīzes 

situācijas, kas varētu kaitēt REA reputācijai un/vai tās vārdam. 

 

Krīzes vadības grupas sastāvā ietilpst rektors, prorektore, viceprezidenti, finanšu un 

personāla vadības vadītāji , ēkas pārvaldnieks, IT departamenta vadītājs, administratore un 

Studentu asociācijas prezidents. Atkarībā no krīzes situācijas veida tiks iesaistīta visa 

grupa vai atsevišėi tās dalībnieki. Vajadzības gadījumā papildu cilvēki var tikt aicināti 

pievienoties vadības grupai.   

1.3.5. Personāla kvalifikācijas celšana 

Personāla kvalifikācijas celšana tika virzīta divējādos veidos: individuālā profesionālā 

kvalifikācijas celšana un vispārējo kompetenču pilnveidošana. Romans Jašins pabeidza 

maăistra studijas IT drošības jomā Lielbritānijā un ieguva maăistra grādu. ViĦš arī 

apmeklēja seminārus un konferences Latvijā, Polijā un Vācijā. Ilze Puntuka turpināja 

maăistra studijas Lielbritānijā, kuras paredzēts pabeigt 2009. gadā.  Ieva BērziĦa 

pabeidza studijas personāla vadības studiju programmā un janvārī ieguva profesionālā 

bakalaura grādu. Eva Ernštreite apmeklēja speciālos bibliotekāru profesionālās pilnveides 

seminārus, kā arī piedalījās bibliotekāru pieredzes apmaiĦas braucienos Dānijā un 

Somijā. Gita Grīnberga piedalījās tālākizglītības programmā, ko organizēja REA 

Tālākizglītības departaments. Visi darbinieki apmeklēja vieslekcijas un atklātos 

seminārus, kas tika organizēti augstskolā.  
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1.4. Starptautiskā sadarbība 

1.4.1 Studentu un/vai mācībspēku mobilitātes līgumi 

Pamatojoties uz Erasmus paplašināto universitātes hartu (EUC), lai pagarinātu Erasmus 

EUC sadarbības līgumu, tika sagatavots iesniegums, un REA saĦēma apstiprinājumu 

sadarbībai Erasmus EUC ietvaros laika periodam 2008./2009.-2013./2014. Šajā mācību 

gadā mums bija parakstīti kopumā 46 parakstīti sadarbības līgumi: 35 LLP/Erasmus 

sadarbības līgumi un 11 sadarbības līgumi ar partneru augstskolām pasaulē.  

 
2007./2008. mācību gadā tika parakstīti divi jauni Erasmus studentu un/vai mācībspēku 

mobilitātes līgumi un četri jauni divpusējie līgumi ar valstīm, kas nav ES sastāvā. 

Nākošajā gadā mērėis ir izveidot partnerattiecības ar spēcīgākajām augstskolām un/vai 

augstskolām angliski runājošās valstīs, jo REA studentu vidū par to ir liela interese. 

1.4.2. Mācībspēku mobilitāte 

Ienākošie mācībspēki  
REA uzĦēma trīs vieslektorus: Sacit Hadi Akdede no Ege universitātes Turcijā, Maciej 

Cieślukowski no PoznaĦas universitātes Polijā un Philipe Mihailovich no Parīzes Vadības 

augstskolas  (Paris Graduate School of Management) Francijā. 

 

Izejošie mācībspēki  
Divi REA mācībspēki apmeklēja Erasmus partneru augstskolas: septembrī Roberts Ėīlis 

devās uz Ege universitāti, lai lasītu lekcijas ekonomikas antropoloăijā, un aprīlī Gita 

Grīnberga devās uz Tesaloniku Tehnoloăiskās izglītības institūtu (Technological 

Educational Institution of Thessaloniki) Grieėijā, lai dalītos pieredzē par studentu atlases 

procesu elitārā biznesa augstskolā. Vēl ir palicis neizmantots finansējums divām 

mācībspēku apmaiĦām, kas jāizmanto nākošajā rudens semestrī 2008./2009. mācību 

gadā, un tiek plānots, ka Arnis Sauka apmeklēs Gotlandes universitāti un Morten Hansen 

dosies uz Eiropas universitāti Kiprā (European University in Cyprus). 
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1.4.3. Administratīvā mobilitāte 

Sākot ar 2007./2008. mācību gadu, tika uzsākta jauna LLP/ Erasmus programma, kuras 

ietvaros mobilitātes programmā var iesaistīties augstskolas administrācijas darbinieki. 

Šogad šāda iespēja doties pieredzes apmaiĦas braucienā tika dota sekojošiem 

darbiniekiem: bibliotēkas vadītājas vietas izpildītājai Evai Ernštreitei, kas apmeklēja 

Arhūsas Biznesa augstskolu (Aarhus School of Business) Dānijā un Tālākizglītības 

programmu vadītājas asistentei Ievai BērziĦai apmeklēt Tesaloniku Tehnoloăiskās 

izglītības institūta  (Technological Educational Institution of Thessaloniki) Grieėijā. 

UzĦemšanas un starptautisko sakaru vadītājai Evitai Lukinai arī tika dota iespēja 

piedalīties starpkultūru seminārā, ko maijā organizēja Kalmāras universitāte Zviedrijā. 

 

1.4.4 Apmeklētāji un viesi 

Tā kā REA ir plaši starptautiskie kontakti, sadarbības projekti un sadarbības kontakti visā 

pasaulē, augstskolā arī šajā gadā viesojās daudzi zinātniskās pētniecības darbinieki, 

augstskolu mācībspēki, profesionāĜi, politikas veidotāji un valdības ierēdĦi, kas tikās ar 

augstskolas vadību, studentiem, mācībspēkiem un darbiniekiem. Augstskola uzĦēma 

visvairāk apmeklētāju un viesu rudens un pavasara mēnešos. Septembrī tika sagatavota 

programma viesiem no Helsinkiem; oktobrī mēs uzĦēmām studentus no Vācijas, un abos 

gadījumos Morten Hansen sniedza lekciju par ekonomisko attīstību Latvijā. Aprīlī mēs 

uzĦēmām trīs viesu grupas: REA ciemojās vidusskolēnu grupa no Zviedrijas, un Anders 

Paalzow sniedza vieslekciju par augstskolu un ekonomisko attīstību Latvijā; REA 

viesojās grupa, kuras sastāvā bija darbinieki no 10 universitātēm no Baden-Wurttemberg 

reăiona Vācijā, un viĦu galvenās intereses bija saistībā ar turpmākas sadarbības 

veidošanu mūžizglītības jomā; mēs uzĦēmām arī skolēnu grupu no Lietuvas.  

1.4.5 SSE Stokholmas un SSE Krievijas EMBA programmu studentu vizītes 

2007./2008.m.g. divas profesionālā maăistra programmas studentu grupas no SSE 

Stokholmā un divas studentu grupas no SSE Sanktpēterburgā, Krievijā apmeklēja REA. 

Abas studentu grupas no SSE Rīgā ieradās pavasarī – viena grupa 2007. gadā no 20.-22. 
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maijam un otra 2008. gadā no 21.-23./24. maijam. Apmeklējuma laikā studentiem bija 

iespējams iepazīties ar Baltijas valstu ekonomiku un finanšu institūcijām, biznesa 

pieredzi un uzĦēmējdarbības aktivitātēm. Studenti arī apmeklēja vairākus uzĦēmumus, 

ieskaitot, RIMI Baltija un Latvenergo. 

 

Grupas no SSE Sanktpēterburgā apmeklēja REA 2008.g. no 21.-25. maijam un no 28. 

maija līdz 1. jūnijam. Uzturoties Rīgā, studenti no Krievijas piedalījās savu programmu 

moduĜos un vienīgi izmantoja REA telpas. Gan EMBA studentu grupām no SSE 

Sanktpēterburgā, gan no SSE Stokholmā ciemojoties REA bija izdevība tikties ar REA 

profesionālās maăistra programmas absolventiem un studentiem, jo vizīšu laikā tika 

organizēti vairāki neformāli pasākumi, kas sniedza lielisku iespēju kontaktu nodibināšanā 

starp visu trīs SSE grupas augstskolu pārstāvjiem. 
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II. STUDENTI 

2.1. Studentu uzĦemšana  
 
2007./2008.m.g. laikā tika īstenots liels skaits mārketinga in sabiedrisko attiecību 

aktivitātes. 2007.g. augustā pirmo reizi tika organizēta Vēžu ballīte, lai iepazīstinātu 

personāldaĜas vadītājus un citus pārstāvjus no vairāk nekā 60 uzĦēmumiem ar 

profesionālā maăistra programmu un vadītāju tālākizglītības semināriem, kā arī ar 

vairākām interesantām zviedru tradīcijām. Pasākuma mērėauditorija bija gan esošie, gan 

potenciālie klienti. 

 

UzĦemšanas procesā sevišėi nozīmīgu lomu spēlēja REA zīmols un REA dalība 

laikraksta „Financial Times” Eiropas biznesa skolu ranžējumam (SSE grupa 60 biznesa 

augstskolu vidū ieĦēma 13. vietu). Arī šajā mācību gadā profesionālā maăistra 

programmas kandidātu vidū bija konkurss – aptuveni 1,3 cilvēku uz vietu. 

 

2008. gadā kopumā 31 kandidāts pieteicās mācībām REA profesionālā maăistra 

programmā. 25 kandidātu kvalifikācijas un pieredze atbilda formālajiem programmas 

kritērijiem un pēc intervijām šie kandidāti tika uzĦemti EMBA programmā. Tomēr 

dažādu apstākĜu un saistību dēĜ viens kandidāts atteicās no piedāvātās iespējas mācīties 

programmā, tāpēc EMBA 7 grupā kopumā bija 24 studenti. 

 

1. tabula. 2008. gada studentu uzĦemšanas rezultāti 

 Reflektanti UzĦemtie studenti 

Kopā 31 24 

no Latvijas 23 20 

no Lietuvas 1 1 

no Igaunijas 2 2 

no Apvienotās Karalistes 1 1 

no Vācijas 1 0 

no Peru 1 0 
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no Ēăiptes 1 0 

no Indijas 1 0 

Vīrieši 22 17 

Sievietes 9 7 

 

Līdzīgi kā iepriekšējos gados arī šajā grupā esošajiem studentiem bija izglītība un 

profesionālā pieredze visdažādākās jomās, un viĦi pārstāvēja tādas nozares, kā banku un 

finansu sektors, informācijas tehnoloăijas un telekomunikācijas, enerăētika, pakalpojumi, 

mēdiji, transports un loăistika. Grupā 20 studentu bija no Latvijas, divi no Igaunijas, pa 

vienam no Lietuvas un Apvienotās Karalistes. Attiecībā uz dzimumu sadalījumu studentu 

grupā bija 7 sievietes un 17 vīrieši.  

 

2.2. 2008. gada absolventi 
 
REA absolventu 12. izlaidums notika 2008. gada 7. jūnijā Kongresa namā. Kopumā REA 

profesionālā maăistra programmu absolvēja 23 studenti, un pirmo reizi EMBA 

programmas vēsturē visa 20 cilvēku studenta grupa gan kopā uzsāka, gan kopā pabeidza 

studijas. Absolventu vidū bija trīs pārstāvji no iepriekšējiem kursiem, kas dažādu iemeslu 

dēĜ nevarēja pabeigt studijas kopā ar savu kursu. 

 

Galveno uzrunu teica Romāns Baumanis, Pbn uzĦēmuma Baltijā vice-prezidents. No 

EMBA-5 absolventiem runu teica Wicher Jan Slagter. 

 

2. tabula. 2008. gada absolventi (EMBA-5) 

Kopā 23 

Latvija 21 

Lietuva 1 

Nīderlande 1 

Vīrieši 16 

Sievietes 7 
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III. EMBA STUDIJU PROGRAMMA 

3.1. EMBA programmas konsultatīvā padome 

2008. gada 28. februārī tika noorganizēta kārtējā EMBA programmas konsultatīvās 

padomes sanāksme. Sanāksmes gaitā līdz ar iepriekšējās sanāksmes protokola 

apstiprināšanu tika pārskatīta iepriekšējo lēmumu izpilde. Vairums no lēmumiem bija 

izpildīti, ieskaitot, pārskata par programmu prezentēšana jaunajai studentu grupai, mācību 

brauciena organizēšana ārpus Eiropas, pārrunas ar mācībspēkiem par atgriezeniskās 

saiknes sniegšanu studentiem kopā ar novērtējumiem, korporatīvās pārvaldības kursa 

uzlabošana un papildināšana ar gadījuma piemēriem, prakses apvienošana ar mācību 

braucienu un mācība brauciena papildināšana ar akadēmisko daĜu, semināriem un 

pastāvīgiem darbiem, personāla vadības kursa ieviešana sākot ar 2007./2008.m.g., jaunu 

programmas mārketinga aktivitāšu ieviešana un starptautisku uzĦēmumu kontaktēšana, 

mācību maksas paaugstināšana līdz 16 000 eiro par programmu, ja maksāts tiek vienā 

maksājumā, vai 18 000 eiro, ja tiek veikti četri atsevišėi maksājumi. Vairāki lēmumi tika 

daĜēji izpild īti, piemēram, profesionālās maăistra programmas studentu e-foruma izveide, 

ES likumdošanas speicializācijas kursa aizvietošana ar jauniem specializācijas kursiem – 

korporatīvā pārvaldība pakalpojumu un korporatīvā pārvaldība ražošanā. Neīstenots 

palika lēmums par iestājeksāmenu ieviešanu, stājoties profesionālajā maăistra 

programmā. 

 

Tika arī analizēta EMBA 5 un EMBA 6 studentu atgriezeniskā saikne attiecībā uz studiju 

programmu. Vairāki ierosinājumi tika izteikti saistībā ar profesionālās studiju 

programmas mācību plānu un programmas tālāku pilnveidošanu. Tika ierosināts, ka 

finanšu ekonomikas un e–stratēăijas kursiem ir jābūt vairāk fokusētiem. Būtu ieteicams 

ieviest jaunus moduĜus, piemēram, konfliktu pārvaldība un cilvēkresursu vadība. Tika 

rekomendēts veidot studentu grupu vēl starptautiskāku, un kādu no specializācijas 

kursiem būtu ieteicams organizēt kopā ar SSE un SSE Sanktpēterburgā studentiem. 

Attiecībā uz mācību braucienu tika ierosināts 2009.g. doties uz Honkongu.  
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3.2. Pamata kursi 
 
Profesionālā maăistra studiju programmā tika ieviestas vairākas izmaiĦas. Ievadlekciju 

nedēĜā mācīšanās prasmes moduli mācīja Larry Stout un Diāna Pauna, bet pēc tam sekoja 

vienas dienas kurss Cilvēki un biznesa procesi, kuru pasniedza Roberts Ėīlis. Lai padarītu 

kursu dinamiskāku un koncentrētāku, Ola Ahlvarsson pasniegtais e-stratēăiju kurss tika 

saīsināts par vienu dienu, bet šī viena diena tika izmantota ievadkursam mācību 

braucienam Globālā konkurētspēja ar akcentu uz Ėīnu. Kursu pasniedz Alfs Vanags, un 

tas sagatavoja EMBA 6 studentu grupu vēlāk plānotajam mācību braucienam uz Šanhaju, 

Ėīnā. Alfs Vanags bija atbildīgs apr akadēmisko daĜu mācību braucienam uz Ėīnu, 

savukārt Andris Strazds organizēja akadēmisko daĜu un ar to saistītos uzdevumus mācību 

braucienam uz Buenosairesu Argentīnā. 

 

PārmaiĦas skāra arī korporatīvās pārvaldības kursu, un Sophia Kusyk no ESADE biznesa 

augstskolas Barselonā, Spānijā pirmo reizi tika uzaicināta vadīt šo moduli. Pamatojoties 

uz iepriekš izteiktajiem studentu priekšlikumiem, pārmaiĦu vadības kurss tika pārveidots 

no specializācijas  kursa par pamata kursu, tādējādi programmā vairs nebija 

specializācijas kursu. 

 

3.3. Diplomprojekts 
 
Dr. Ăirts DimdiĦš turpināja darbotioes kā REA profesionālā maăistra programmas 

diplomprojektu rakstīšanas procesa konsultants. Līdzīgi kā iepriekšējos gados 

diplomprojekta izstrādes procesā tika ieviesti vairāki starptermiĦi, ieskaitot 

diplomprojektu tēmas pieteikumu prezentācijas, pirmā uzmetuma prezentācijas, otrā 

uzmetuma pārskatīšana un noslēguma prezentācijas. Diplomprojektu tēmas aptvēra Ĝoti 

daudzveidīgas nozares, piemēram, enerăētikas sektoru, tūrisma industriju, 

telekomunikācijas, e-komerciju un bankas pakapojumus mazumtirgotājiem, kā arī citas 

nozares. 
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3.4. Mācību brauciens 
 
Pirmais starpkontinentālais mācību brauciens uz Buenosairesu Argentīnā tika 

noorganizēts EMBA 5 studentu grupai. Līdz tam profesionālā maăistra grupas studentu 

mācību braucieni tika organizēti uz kādu no Eiropas valstīm. Tomēr, salīdzinot pēdējo 

gadu mācību braucienu izmaksas, it īpaši uz Zviedriju un Krieviju (Sanktpēterburgu un 

Maskavu), ar izmaksām uz valstīm ārpus Eiropas, bija redzams, ka atšėirību gandrīz nav. 

Pie kam pievienotā vērtība starpkontinentālam braucienam ir ievērojami lielāka, jo tad 

ilgākā laika periodā (piecas dienas divarpus vietā) ir iespējams gūt dziĜāku pārskatu par 

attiecīgās valsts ekonomiku un uzĦēmējdarbības aktivitātēm, kā arī pavadīt vairāk laika 

uzĦēmumu apmeklējumiem un iepazīties ar starpkultūru attiecībām. Tāpēc EMBA 5 

studentu grupa 18 cilvēku sastāvā devās mācību braucienā no 2007. gada 29. oktobra līdz 

2. novembrim, un mācību braucienu palīdzēja noorganizēt IAE biznesa augstskola 

Buenosairesā. Studenti piedalījās lekcijās un diskusijās par korporatīvām finansēm, 

stratēăiju, kā arī apmeklēja dažādus uzĦēmumus, kas ietvēra gan ražošanas, gan 

pakalpojumu un banku nozares. Pirms mācību brauciena studentiem bija jāiepazīstas ar 

virkni materiālu par Argentīnas un visas LatīĦamerikas ekonomiku. Pēc mācību 

brauciena studentiem bija jāizpilda uzdevums, darbojoties grupā, ka bija balstīts uz 

mācību brauciena laikā gūtu pieredzi un zināšanām, kā arī informāciju no lasāmā 

materiāla. Šo mācību braucienu studenti augstu novērtēja. 

 

ĥemot vērā izmaiĦas profesionālā maăistra studiju programmā, kā arī faktu, ka mācību 

brauciens ir Ĝoti lietderīgs grupas dinamikas attīstībā, nākamais brauciens tika pārcelts no 

2. kursa rudens semestrī uz 1. kursu pavasara semestrī. Tika arī nolemts, ka, tā kā mācību 

brauciens ietver vairāku uzĦēmumu apmeklējumu, tad prakse ietilps mācību braucienā, 

bet nevis kā atsevišėa daĜa vasaras periodā. Tādējādi 22 EMBA 6 grupas studenti no 

2008. gada 11.-20. aprīlim piedalījās mācību braucienā uz Šanhaju Ėīnā. Mācību 

brauciena laikā studenti piedalījās vairākās lekcijās, kuras pasniedza Šanhajas Jūrniecības 

universitātes, Ekonomikas departamenta pasniedzēji. Tika noorganizēti arī vairāki 

uzĦēmumu apmeklējumi, ieskaitot Ėīnas Celtniecības banka, viens informāciju 

tehnoloăiju uzĦēmums un jaunā Šanhajas konteineru osta. Mācību brauciena pēdējā dienā 

studentiem vajadzēja sagatavot un prezentēt savus biznesa plānus potenciālajiem Ėīnas 
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investoriem. Lai arī lekciju un uzĦēmumu apmeklējumu kvalitāte, salīdzinot ar 

Argentīnas braucienu, varēja būt labāka, mācību brauciens sasniedza tā galvenos mērėus- 

sniegt ieskatu globālajā ekonomikā un atspoguĜot Ėīnas lomu ātri augošajos globālajos 

tirgos, kā arī parādīt starpkultūru atšėirības. 

 

3.5. Citi pasākumi 
 
Mācību gada laikā tika organizēti vairāki pasākumi, kas jau bija kĜuvuši par tradīciju, 

piemēram, Ziemassvētku pasākums Liepājā visiem profesionālā maăistra grupas 

studentiem, izbraukums ar kuăīti pa Daugavu pirmā kursa studentiem komandas 

veidošanas moduĜa ietvaros, uzsākot mācības programmā, kā arī REA dibināšanas 

gadadiena un absolventu salidojums, kurā bija aicināti arī piedalīties esošie studiju 

programmas studenti. Jūnijā notika tradicionālais izlaidums. 
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IV. VAD ĪTĀJU TĀLĀKIZGL ĪTĪBAS PROGRAMMAS 
 

2007./2008.m.g. īstenotās aktivitātes pamatojās uz iepriekš izvirzīto mērėi - piedāvāt 

nepārtrauktu izglītību uzĦēmējdarbībā uzĦēmumiem un sabiedriskā sektora iestādēm. Tas 

tika paveikts, piedāvājot atvērtās un konkrētiem uzĦēmumiem izstrādātas programmas, 

kā arī īsus jaunāko informāciju sniedzošus seminārus, par konkrētām tēmām un 

jautājumiem, kas bija populāri citu, konkrētiem uzĦēmumiem piedāvāto programmu vidū. 

 

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, vadītāju tālākizglītības departaments paplašināja 

savu aktivitāšu klāstu, izstrādājot programmas, kas būtu interesantas ne tikai Latvijas 

klientiem, bet arī vadītājiem kaimiĦvalstīs (piemēram, Igaunijā, Somijā). Darbs pie 

partnerattiecību ar izglītības iestādēm citās valstīs izvēršanas, piemēram, IFL 

departamentu SSE Stokholmā, Viljama Deividsona institūtu Mičiganas universitātē ASV, 

Ekonomikas izpētes un izglītības centru Baltkrievijas republikā, apmācību centru 

(klientam no Kipras), pavēra iespējas jaunām iespējām gan programmu portfeĜa 

dažādošanā, gan aktivitāšu attīstīšanā kopumā. Tika uzsākts darbs pie projekta 

„Kapacitātes attīstīšana starptautiskās sadarbības pārvaldībā Baltkrievijā” (Rīgas Biznesa 

skolas vadībā). 

4.1. Speciālas programmas uzĦēmumiem 
 
IlgtermiĦa sadarbības izveidošana un uzturēšana ar uzĦēmumiem ir bijis viens no 

galvenajiem Vadītāju tālākizglītības departamenta mērėiem, un tas ir ticis sasniegts 

kopīgi strādājot ar uzĦēmumiem pie programmu izstrādnes, to pielāgošanas un rezultātu 

izvērtēšanas. Līdzīgi kā 2006. un 2007. gadā, arī šajā mācību gadā uzsvars tika likts uz 

darbu ar speciālām programmām – 55% no visām Vadītāju tālākizglītības aktivitātēm bija 

speciālas programmas uzĦēmumiem. 

4.1.1. Programmas mazumtirgotājiem  
 
UzĦēmumam, kas pārstāv mazumtirdzniecības nozari, tika izstrādātas divas speciālas 

programmas: vispārējā programma vadītājiem un programma jaunajiem vadītājiem 

(2007.g. novembris līdz 2008.g. novembrim). 2007. gadā 10 moduĜu programmu uzsāka 



 20 

24 vidējā un augstākā-vidējā līmeĦa vadītāji. Programma noslēgsies 2008.g. novembrī, 

kad dalībnieki grupās prezentēs savu projekta darbu. Pēc programmas novērtēšaans un 

atgriezeniskās saiknes analīzes tiks spriests par programmas attīstību turpmāk. 

 

Otra programma tika izstrādāta, lai apmierinātu uzĦēmuma vajadzības zemākā vadības 

līmeĦa attīstībā. Programma tika uzsākta 2007. gadā, un grupā piedalījās 16 zemākā 

vadības līmeĦa pārstāvji. Programmas formāts bija trīs mācību dienas, un  moduĜi tika 

organizēti trīs mēnešu garumā. Programma bija veiksmīga, un 2008.g. augustā otra 16 

cilvēku jauno vadītāju grupa uzsāka mācībās REA Vadītāju tālākizglītības departamentā. 

4.1.2. Latvijas Pasta Izcilības centrs 
 
Latvijas Pasta Izcilības centram tika izstrādāta Stratēăiskās vadības programma pasta 

nozares vadītājiem. Programma Izcilības centram bija Ĝoti nozīmīga, jo ar šo programmu 

centrs koncentrēja savas aktivitātes uz pasta nozares vadītāju piesaisti Baltijas reăionā, 

Centrālajā un Austrumeiropā. Programmas formāts balstījās uz moduĜu principa, un 

programma ilga divas nedēĜas. Programma guva panākumus un to augstu novērtēja pirmā 

dalībnieku grupa, kurā ietilpa vadītāji no Latvijas, Igaunijas, Rumānijas, Turcijas un 

BeĜăijas. Programmas mācībspēki bija pasniedzēji ar starptautisku pieredzi un pasta 

nozares eksperti. Lai arī programmai bija panākumi un programmas klients Latvijas Pasts 

bija apmierināts, programmas pastāvēšana nākotnē ir neskaidra. 

4.1.3. Speciālas programmas finanšu un banku sektoram 
 
Klientam-bankai tika izstrādāta programma „Ievads finansēs” – programma ietvēra 

teorētisko daĜu un gala eksāmenu. Pirmā banku speciālistu grupa pabeidza programmu 

jūnijā. Lai piedāvātu programmu latviešu valodā, pasniedzēji tika atlasīti no finanšu 

ekspertu vidus ar pasniegšanas pieredzi. Programma guva augstu novērtējumu un pēc 

atgriezeniskās saiknes posma pabeigšanas, banka 2008.g. rudenī plāno realizēt 

programmu jaunai speciālistu grupai. 

 

2007.g. decembrī Vadītāju tālākizglītības departaments noorganizēja speciālu semināru 

par kultūras atšėirībām citam klientam-bankai. Tas bija panākumiem bagāts seminārs. 
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Bankas vadība izteica savu vēlmi pārrunāt ar nākamo programmu saistītos jautājumus, un 

2008.g. pavasarī Vadītāju tālākizglītības departaments strādāja pie programmas izveides, 

lai apmierinātu uzĦēmuma vajadzības. Programmas piedāvājums tika iesniegts 

uzĦēmumam pārskatīšanai. 

   

4.1.4. Nelieli semināri par svarīgām tēmām 
 
REA vietējo mācībspēku kompetence ir augsti novērtēta valstī. UzĦēmumi vēlas 

uzaicināt pie sevis mūsu mācībspēkus un dzirdēt viĦu viedokĜus par aktuāliem 

jautājumiem. Īpaši populāri ir stratēăiskie jautājumi. Semināri Andra Strazda vadībā tika 

noorganizēti klientiem, kuri pārstāvēja banku sektora, mēdiju sektora un 

mazumtirdzniecības sektora uzĦēmumus 

4.1.5. Programmas valdības institūcijām  
 
2006./2007.m.g. Vadītāju tālākizglītības departaments īstenoja apjomīgu programmu 

Latvijas ministrijām. Riska pārvaldība bija viena no interesējošām tēmām. Divas grupas 

(32 cilvēki) Finanšu ministrijas speciālistu piedalījās kursā „Riska pārvaldība, riska 

noteikšana un novērtēšanas metodes”, kas bija pielāgots minēto grupu vajadzībām. 

2007.g. rudenī Finanšu ministrija bija ieinteresēta speciāla kursa noorganizēšanā saviem 

vadītājiem, kas arī tika piedāvāts. 

4.2. Partnerības programmas 

4.2.1. Sadarbība ar Viljama Deividsona institūtu Mičiganas universitātē 
  
Sadarbība ar Viljama Deividsona institūtu (William Davidson Institute – WDI) 

Mičiganas universitātē un tālāk minētās stratēăiskās vadības programmas īstenošana bija 

iespējama, pateicoties REA prorektores Diānas Paunas vizītei minētajā augstākajā 

mācību iestādē. Sadarbības uzsākšana ar WDI ir bijusi Ĝoti nozīmīga profesionālā 

maăistra programmai gan augsti kvalificētu mācībspēku piesaistē no minētā institūta, gan 

jaunu reflektantu iesaistē EMBA programmā – nereti stratēăiskās vadības programmas 

dalībnieki pēc programmas pabeigšanas piesakās turpmākām mācībām REA profesionālā 

maăistra programmā.  
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„Stratēăiskās vadības programma” (Strategic Management Program – SMP) ir pirmais 

sadarbības rezultāts, kas iezīmē REA un WDI partnerību vadītāju tālākizglītības jomā.10 

dienu vispārējā programma vadītājiem ir sadalīta četros moduĜos – mārketings, finanses, 

pārmaiĦu vadība un stratēăija. Programmā tiek aplūkoti gan pamata vispārējie vadības 

principi, gan jaunākie teorētiskie sasniegumi. Programmā arī tiek pētītas reālas situācijas, 

ar kurām dalībnieki saskaras savās biznesa vidēs. 2007. un 2008. gadā SMP programmā 

piedalījās 36 augstākā līmeĦa, Ĝoti potenciāli vadītāji. Nākamā stratēăiskās vadības 

programma ir plānota 2009. gadā no 18.-29. maijam. Partnerības ietvaros 

2008./2009.m.g. tiek piedāvātas vēl divas programmas – „Mārketings profesionāĜiem” 

(2008.g. 20.-23. oktobrī) un „Programma personāldaĜas vadītājiem profesionāĜiem” 

(2009.g. 3.-6. februāris). 

 

Papildus atvērto programmu piedāvājumam REA Vadītāju tālākizglītības departaments 

un Viljama Deividsona institūts sadarbojas partnerībā, lai piedāvātu speciālas 

programmas saviem klientiem. 2007.g. jūlij ā un novembrī ( 1. grupa) tiks noorganizēta 

mini-MBA stratēăiskās vadības sertifikāta programma klientam no IT sektora - 

starptautisks uzĦēmums. Programma noritēja REA, un tajā ietilpa nodarbības mārketingā, 

stratēăijā, finansēs un organizācijas psiholoăijā. Dalībnieki kopā komandās risināja 

uzdevumus, kas bija izstrādāti, lai izpētītu dažus no būtiskākajiem jautājumiem, ar 

kuriem uzĦēmums saskārās Centrālajā un Austrumeiropā un NVS valstu tirgos. Tā kā 

dalībnieku atgriezeniskā saikne par programmu Rīgā bija Ĝoti pozitīva, klients nolēma 

organizēt nākamo mini-MBA REA 2008.g. jūlij ā un novembrī. REA Vadītāju 

tālākizglītības departamenta komanda pierādīja, ka ir augsti kvalificēta un var nodrošināt 

kvalitatīvu programmas vietējo pārvaldību, piedāvājot lielisku programmas 

administrēšanu un programmas vadīšanu programmas sniedzējam (WDI) un programmas 

saĦēmējam. 
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4.2.2. Partnerības projekti: Baltkrievijas republika 
 
Starptautiskās pieredzes apmaiĦas programmas Rīgā 

Vadītāju tālākizglītības programmas direktores nodibinātie kontakti 2006. gada Minskas 

biznesa foruma laikā materializējās sadarbības programmas veidā, kas tika īstenota 

2008.g. no 1.-3. jūlijam. REA Vadītāju tālākizglītības departamenta komanda laipni 

uzĦēma 15 augstākā līmeĦa vadītājus no Baltkrievijas Republikas dalībai starptautiskās 

pieredzes apmaiĦas programmā Latvijā. Programma ietvēra tādas tēmas, kā piemēram, 

IFRS, Eiropas investoru prasības, investīciju kritēriji. Programma ietvēra teorētisko daĜu, 

REA prezentācijas (REA mācībspēki un konsultanti no uzĦēmuma „Laika Stars”), kā arī 

uzĦēmumu apmeklējumus, kuru ietvaros uzĦēmumu eksperti un augstākā līmeĦa vadītāji 

sniedza prezentācijas par minētajām tēmām. UzĦēmumu grupā ietilpa Latvijas Banka, 

Rīgas Fondu Birža, Gild Bankers, Rīgas Starptautiskā lidosta, Vent Eko un Aldaris. 

Dalībnieki pārstāvēja lielus Baltkrievijas uzĦēmumus. Tika saĦemtas Ĝoti pozitīvas 

atsauksmes un pavisam drīz 2008.g. augustā nākamā vadītāju grupa - desmit augstākā 

līmeĦa vadītāji no banku sektora – tika izvēlēti pieredzes apmaiĦas programmai Latvijā 

2008.g. no 22.-26. septembrim. 

 

Projekts „Kapacitātes attīstīšana starptautiskās sadarbības vadīšanā Baltkrievijā” ir 

paredzēts projekta nosaukumā ietvertā jautājuma risināšanā, piedāvājot Baltkrievijas 

augstākā līmeĦa vadītājiem un līderiem Rietumu stila un kvalitātes apmācību 

programmu, kas koncentrējas uz vadības jautājumiem, kuri ir atbilstoši starptautiskai 

sadarbībai. Projekts arī sniedz apmācību Baltkrievijas universitātes mācībspēkiem, kā 

efektīvi pasniegt šādas programmas. Projekta centrā ir starptautiskās vadības sadarbības 

sertifikāta programma, kuras mērėauditorija ir vidējā un augstākā līmeĦa vadītāji, kā arī 

vadītāji un augstākā līmeĦa vadītāji Baltkrievijas tirdzniecības sektorā. Projektā arī ir 

ietverta maăistra līmeĦa studentu un mācībspēku apmaiĦa, kas palielina projekta 

nozīmību un ietekmi un nodrošina programmas ilgtermiĦa dzīvotspēju. Rīgas Biznesa 

skola ir vadošā organizācija šajā projektā, un tā ir atbildīga par projekta koordinēšanu un 

akadēmisko standartu un procedūru noteikšanu, kā arī projekta administratīvo un finanšu 

aspektu pārraudzīšanu un ziĦojumu sniegšanu par tiem. Rīgas Ekonomikas augstskola un 

Rīgas Juridiskā augstskola ir partnerinstitūcijas, kas ienes projektā Skandināvijas 
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dimensijas un ir atbildīgas par IMC programmas moduĜu piedāvāšanu Rīgā. Programmas 

modulis Rīgā „Profesionālās attīstības programma valsts un nevalstisko institūciju 

vadītājiem Baltkrievijā” tiek finansēts no Zviedrijas Ārlietu ministrijas un Latvijas 

Republikas Ārlietu ministrijas, un tas ir plānots 2008.g. novembrī. 

 

4.2.3. M-grupa (M-gruppen - Svenska Managementgruppen AB) 
 

Divas reizes gadā augustā un janvārī REA Vadītāju tālākizglītības departaments 

nodrošināja palīdzību M-gruppen programmas moduĜu, kuri notika Rīgā, administrēšanā. 

  

4.3. Atvērtās programmas 
 
Atvērtās programmas 2007./2008.m.g. REA Vadītāju tālākizglītības aktivitāšu vidū 

aizĦēma salīdzinoši nelielu daĜu - aptuveni 20%. Līdz šim atvērto programmu mārketinga 

aktivitātes un pārdošanu veica Vadītāju tālākizglītības departamentā strādājošie, 

piepalīdzot REA sabiedrisko attiecību komandas darbiniekiem. Lai reaăētu uz mainīgo 

vidi un izslēgtu riska iespējas, Vadītāju tālākizglītības nodaĜa piedāvāja tikai dažas 

atvērtās programmas. Viena bija jauna programma – „Attiecību līderība” (tā bija labi 

apmeklēta), un vēl bija „Stratēăiskās vadības programma” sadarbībā ar WDI, kuras 

mērėis ir katru gadu piedāvāt kvalitatīvu vispārēju vadības programmu augstākā līmeĦa 

vadītājiem, kuriem nepieciešams atjaunot zināšanas vispārējās vadības jautājumos. 

 

4.4. Plānotie projekti 2009. gadā 
   
„Stratēăiskās vadības programma transporta nozares augstākā līmeĦa vadītājiem” 

(prognozēta 2009.g. martā-aprīlī) – potenciālais programmas gala saĦēmējs ir Transporta 

nozares asociācija. Projekta pieteikums ir iesniegts (ES strukturālie fondi). 

„Programma mārketingā” (prognozēta 2009.g. aprīlī-maijā) – potenciālais programmas 

saĦēmējs ir klients mēdiju sektorā. UzĦēmums ir iesniedzis projekta pieteikumu (ES 

strukturālie fondi). 
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REA Vadītāju tālākizglītības departaments ir uzsācis sākotnējo kontaktu veidošanu ar 

klientu, kas ir komercbanka Kiprā un kas novērtē piedāvātos variantus savas vadības 

tālākizglītībai. Lai uzzinātu klienta vajadzības, ir plānots 2008.g. jūlij ā apmeklēt banku. 

REA Vadītāju tālākizglītības departaments ir sagatavojis priekšlikumus klientam Igaunijā 

un vienai no bankām Latvijā. Priekšlikumi tika sagatavoti, lai reaăētu uz aktuālu 

nepieciešamību sagatavot kursus par konkrētām tēmām. Programmu sagatavošana ir 

unikāla pieredze un katras programmas veidošana atspoguĜo procesus, kurus 

nepieciešams uzlabot, piemēram, riska mazināšana gadījumos, kad ir neskaidrība par gala 

rezultātu (piem., cik nopietna ir programmas nākotne). 

4.5. Idejas nākotnei 
 
Partneri – ciešāka sadarbība ar IFL/SSE Stokholmā; jaunas programmas sadarbībā ar 

Rīgas Juridisko augstskolu 

Atvērtie kursi  - izvērst aktivitātes, lai piesaistītu augstākā līmeĦa vadītājus Skandināvijas 

valstīs un Centrāleiropā. 

Baltkrievijas Republika – 1) pieredzes apmaiĦas programmas partnerībā ar starptautisko 

asociāciju „Ekonomikas pētniecība un izglītība”; 2) vispārējās vadības programmu 

piedāvājumi; 3) speciālas programmas uzĦēmumiem. 
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V. STUDIJU PROCESA NODROŠINĀJUMS UN RESURSI 

5.1. Mācībspēku vadība  

5.1.1. Vispārējas piezīmes 

Kopumā mācībspēki aktīvi darbojās visa gada garumā, un tas bija labi pārskatāms 

mācībspēku gada pārskata ziĦojumos (Faculty Activity Reports), kas tika iesniegti jūnijā 

un pārrunāti jūlija sākumā. Mācībspēki piedalījās gan mācību programmas 

pilnveidošanas procesā, gan pētniecības projektos, sabiedriski nozīmīgos pasākumos, 

izveidoja profesionālus blogus internetā, ka arī veica administratīvu darbu augstskolā. 

Gadskārtējā mācībspēku sanāksme notika 2008. gada 28. janvārī, un šīs sanāksmes laika 

tika apspriesti sekojoši jautājumi: mācīšanas iespējas interneta vidē, bibliotēkas 

jaunieguvumi un to izmantošanas iespējas, akadēmiskais un administratīvais atbalsts 

mācībspēkiem un studentiem, eksāmenu kvalitātes jautājumi, 3. kursa studentu 

motivācijas noturēšana, mācību programmas pilnveidošanas virzienu in mācībspēku 

pedagoăiskās kvalifikācijas celšana. 

5.1.2. Mācībspēku profesionālā pilnveidošanās 

Fulbraita (Fulbright) apmaiĦas programmas ietvaros Vjačeslavs Dombrovskis devās uz 

ASV uz četriem mēnešiem. Oktobrī un novembrī Diāna Pauna strādāja pie izpētes darba 

par neformālās izglītības validāciju, kas tika prezentēts seminārā Parīzē Eiropas 

Nodarbinātības stratēăijas apakšprogrammas “Savstarpējās pieredzes apmaiĦa”  (Mutual 

Learning Programme of the European Employment Strategy) ietvaros. Janvārī Arnis 

Sauka aizstāvēja doktora disertāciju uzĦēmējdarbībā Zīgenas universitātē (University of 

Siegen) un ieguva doktora grādu.  

 

Mācībspēki tika rosināti apmeklēt seminārus, konferences, kā arī pilnveidot mācīšanas 

pedagoăiju un veikt aktīvu pētniecisko darbību. Diāna Pauna un Ăirts DimdiĦš piedalījās 

seminārā par “Pārrunas un mediācija augstskolās”, ko organizēja Rīgas Juridiskā 

augstskola sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Izglītības ministriju. ViĦi abi bija aicināti 
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piedalīties paneĜdiskusijā, lai dalītos pieredzē par mācību programmas izveidi un šādu 

mācību kursu iekĜaušanu mācību programmā studentiem, kas apgūst ekonomiku un 

uzĦēmējdarbību.  

  
Janvārī Benjamin Breggin uzstājās ar savu pētījumu par valodu apguves tendencēm REA 

ICCling 2008 konferencē Stenebošā (Stellenbosch) Dienvidāfrikā. 

 

Iepriekš plānotā mācībspēku pedagoăiskās pilnveides programma nenotika, jo nebija 

iespējams atrast atbilstoši profesionālu ekspertu šādas programmas īstenošanai. Tāpēc to 

noteikti jāorganizē nākošā gada rudens semestrī.  

5.1.3. Jaunu docētāju iecelšana 

Rudens sākumā darba tika pieĦemta Rita Kaša, un viĦai tika uzticēti vairāki pienākumi: 

mācīt 1. un 3. kursa studentiem pētniecības metodes, vadīt bakalaura darbus, vadīt 

priekšaizstāvēšanās seminārus, kā arī bakalaura darbu aizstāvēšanas seminārus, strādāt 

izpētes projektu darba grupās un palīdzēt izstrādāt informatīvo materiālu par finansiālo 

atbalstu 1. kursa studentiem. 

 
Rudens semestrī augstskolā strādāja prof. Glens Blumkvists (Glen Blomquist), kas 

viesojās REA Fulbraita apmaiĦas programmas ietvaros un mācīja 3. kursa studentiem 

veselības ekonomiku (Health Economics). Turklāt, viĦš palīdzēja ar bakalaura darbiem, 

un viĦš vadīja un vērtēja bakalaura darbus REA studentiem.  

5.2. Bibliotēka 

Pēc bibliotēkas vadības maiĦas bibliotēka turpināja sniegt augstas kvalitātes 

pakalpojumus studentiem, mācībspēkiem un lasītājiem ārpus augstskolas. Jaunā 

bibliotēkas vadītājas vietas izpildītāja izveidoja jaunu komandu ar spēcīgu darba ētiku un 

efektivitāti. Rudens sākumā darbā tika pieĦemtas divas bibliotekāres-asistentes.  

 

Lai iepazītos ar bibliotēkas iespējām tiešsaistē, septembrī notika vairākas tikšanās ar 

pārstāvjiem no Bureau van Dijk Electronic Publishing. Izmēăinājuma perioda laikā 
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studentiem un mācībspēkiem bija iespējas izmēăināt strādāt ar šī izdevēja piedāvātajiem 

produktiem un pārbaudīt viĦu izstrādātas datu bāzes un to lietderību augstskolā. Pēc tam 

Bibliotēkas akadēmiskā padome izskatīja šo piedāvājumu, taču tika pieĦemt lēmums šo 

piedāvājumu noraidīt finansiālu apsvērumu dēĜ, jo augstskolai tas bija pārak dārgs. 

 

Mācībspēku sanāksmē tika apspriestas bibliotēkas iespējas nodrošināt mācībspēkiem 

attālinātas pieejas iespējas pie bibliotēkas datu bāzēm. Mācībspēki atzina, ka šādas 

iespējas Ĝoti atvieglotu viĦu darbu ikdienā. It sevišėi svarīgi būtu sekmēt pieeju datiem un 

žurnāliem. Tika ierosināts, ka svarīgi būtu izmantot EconLit un Science Direct, kurus 

bibliotēkai vajadzētu iegādāties. Tika apspriests arī jautājums par to, kā datu bāzes tiek 

publicētas mājas lapā. Būtu labi, ja būtu redzams visu žurnālu saraksts (attiecīgās jomās), 

kas pieejams dažādās datu bāzēs. Būtu arī nepieciešams bibliotēkas mājas lapā parādīt 

noderīgās saites uz statistikas datu bāzēm. Turklāt, būtu nepieciešamas papildu datu 

bāzes ar finanšu datiem (ieteicami biežāk lietojamie dati), kurus varētu izmantot mācību 

programmas ietvaros.  

 
Lai profesionāli pilnveidotos, maijā Eva Ernštreite apmeklēja Arhūzas Biznesa 

augstskolas (Aarhus School of Business), valsts un universitātes bibliotēku un Olborgas 

universitātes bibliotēku (Aalborg University) Dānijā. ViĦa piedalījās konferencē 

“M ācīšanās, inovācijas un informācijas izmantošana” (Learning, Innovation and the Use 

of Information), kas notika Olborgas universitātē.  

 

5.3. IT pakalpojumi 

5.3.1. Vispārējas piezīmes 

Pamatojoties uz to, ka informācijas tehnoloăiju pielietojums pieauga gan studiju procesā, 

gan augstskolas administrācijā, bija nepieciešami vairāki darbinieki, kas palīdzētu darbā 

ar IT pakalpojumu nodrošinājumu: Romāns Jašins, IT Departamenta vadītājs, Diāna 

Tautere, atbildīgā par tehnisko nodrošinājumu un Denise Wirth, atbildīgā par e-

platformas attīstīšanu. 
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Septembrī tika parakstīts līgums ar Lattelekom par interneta pakalpojumu nodrošinājumu. 

Visās auditorijās tika sagatavotas un izvietotas instrukcijas lietotājiem, lai ietaupītu IT 

asistentu laiku, kad bija nepieciešams palīdzēt vietējiem un viesu mācībspēkiem lekcijās 

un semināros izmantot datoru un projektoru. Oktobrī Diāna Tautere nomainīja 

stacionāros datorus uz klēpja datoriem. ViĦa arī strādāja pie jaunas dzīvokĜu rezervācijas 

sistēmas izveides mācībspēku viesnīcā. Romāns Jašins strādāja kopā ar JeĜenu Pestuni pie 

krievu valodas mācību kursa izveides e-pllatformā. Visa gada garumā IT pakalpojumi un 

atbalsts tika nodrošināts studentiem, darbiniekiem un mācībspēkiem. 

5.3.2. E-platforma 

Sākot ar rudens semestri, visi mācību materiāli no publiski pieejamām mapēm tika 

pārvietoti uz e-platformu. Gan no studentu, gan mācībspēku puses šīs izmaiĦas tika 

uztvertas pozitīvi. Kaut gan sākotnēji mācībspēki šāda veida izmaiĦas uztvēra kā papildu 

slodzi, tomēr ar laiku viĦi saprata e-platformas lietderīgumu; turklāt, tas atviegloja katra 

mācību kursa administrēšanu. Nākošajā gadā darbs pie pamatkursu veidošanas e-

platformā turpināsies.  

 

Balstoties uz iegūto pieredzi, Denise Wirth izveidoja mācībspēkiem instrukciju, ka lietot 

e-platformu. Līdztekus mācību kursu materiālu izvietošanai uz e-platofrmas, tika ieviesta 

arī mācību kursu administrēšana, kā arī reăistrēšanās studentu grupās, pierakstīšanās uz 

izvēles kursiem un vieslekcijām e-platformā. Nākošajā gadā nepieciešams ieviest lekciju 

sarakstu izvietošanu uz e-platformas, kā arī studentu pieeju akadēmiskiem rezultātiem. 

5.3.3. Mājas lapas veidošana 

Tika nozīmēta jauna darba grupa mājas lapas veidošanai: Gita Grīnberga, Romāns Jašins 

un Denise Wirth. Visi darbinieki iesaistījās materiālu gatavošanā priekš jaunās mājas 

lapas, taču sakarā ar to, ka darba grupā nebija katram skaidri definēti individuālie 

uzdevumi, darba grupai neveicās ar darbu virzību, tāpēc nākošajā gadā mājas lapas 

izveidošana ir viens no pirmajiem veicamajiem uzdevumiem. 



 30 

5.4. Saimnieciskais nodrošinājums 

5.4.1 Apsaimniekošanas darbi 

Juris Kuăenieks ieviesa reăistrācijas žurnālu, kas atradās sekretariāta telpā, lai studenti, 

darbinieki un mācībspēki varētu ziĦot par augstskolas telpās novērotajām problēmām. 

Tas bija Ĝoti ērti reăistrēt problēmas un tās nekavējoties risināt. 

 

Lielākās pārmaiĦas tika veiktas Ziemassvētku brīvlaikā sakarā ar Tālākizglītības 

departamenta pārstrukturizāciju. Anders Alexandersson, Gita Grīnberga un Ieva BērziĦa 

pārcēlās uz 6. stāvu, līdz ar to vajadzēja viĦiem iekārtot jaunas darba vietas atbilstoši viĦu 

vajadzībām. Turklāt, 6. stāva auditorijās tika uzstādīta gaisa kondicionēšanas sistēma. 

 

Pavasara semestrī tika apzināti vasarā veicamie remontdarbi un sagatavots darba plāns, 

lai jaunā mācību gada sākumā augstskola būtu gatava darbam. Galvenais uzdevums bija 

vasarā nomainīt un salabot jumtu virs Sorosa auditorijas.  

5.4.2 Augstskolas interjers un vide 

Tika parakstīts sadarbības līgums ar mākslas galeriju “1. stāvs”, kas paredzēja veidot 

kopīgu mākslas izstāžu programmu REA. Šīs programmas ietvaros augstskola varēja 

izstādīt gandrīz visus tos mākslas darbus, kas bija izstādīti galerijā, kad izstāde galerijā 

bija beigusies, un studentiem, darbiniekiem un mācībspēkiem bija iespēja baudīt jaunus 

mākslas darbus visa gada garumā. Šis sadarbības projekts kalpoja gan izglītojošiem 

mērėiem, gan vides interjeram, un visi augstskolā Ĝoti atsaucīgi novērtēja šādas iespējas. 

5.4.3 KopmītĦu remonts 

Pirmā stāva remontdarbi kopmītnēs gāja kā plānots, un jūnijā darbinieki un studentu 

pārstāvji devās apskatīt paveikto. Plānots, ka pirmais stāvs tiks pilnībā pabeigts 2008. 

gada septembrī. 
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VI. ATGRIEZENISK Ā SAIKNE UN KVALIT ĀTES NODROŠINĀJUMS 

 
Lai  nodrošinātu profesionālā maăistra programmas un ar to saistīto procesu kvalitāti, 

visiem studentiem pēc katra kursa obligāti ir jāaizpilda atgriezeniskās saites anketa 

tiešsaistē. 2007. gada novembrī un decembrī tika organizētas atgriezeniskās saiknes 

intervijas ar katru no EMBA 5 un EMBA 6 grupas studentu atsevišėi. Atgriezeniskās 

saiknes interviju laikā EMBA 5 studenti analizēja studiju programmu kopumā, kā arī 

sniedza savus komentārus attiecībā uz mācībspēkiem, mācību un mācīšanās procesu un 

starptautisko aspektu programmā. Studenti norādīja, ka ir konstatēta pārklāšanās starp 

moduĜiem, it īpaši attiecībā uz finanšu grāmatvedības, vadības ekonomikas un finanšu 

ekonomikas kursiem. Tika ierosināts biznesa ētikas kursu pasniegt saistošākā veidā, un 

studenti piezīmēja, ka korporatīvās pārvaldības kursā trūkst praktisku piemēru. EMBA 5 

grupas studenti atgriezeniskās saiknes interviju laikā uzsvēra, ka organizāciju 

psiholoăijas un e-stratēăiju kursiem nepieciešams konkrētāks fokuss, toties finanšu 

ekonomikas kursu nepieciešams pārstrādāt. 

 

EMBA 6 grupas studenti atgriezeniskās saiknes interviju laikā vairāk koncentrējās uz 

sākotnējo iespaidu attiecībā par studiju programmu, kā arī par grupas dinamiku. Kopumā 

studentiem bija izveidojies pozitīvs iespaids par programmu un par kursiem, kuros viĦi 

bija piedalījušies. Tomēr interviju laikā izkristalizējās arī tas, ka vairākiem studentiem 

ekonomikas un finanšu bloka mācību priekšmeti bija par sarežăītu, un viĦi sagaidīja 

vairāk palīdzības un skaidrojumu šo kursu laikā. Attiecībā uz grupas dinamiku studenti 

norādīja, ka kopējais līmenis visumā ir līdzīgs, tomēr lielāks akcents uz starptautisko 

aspektu grupā dotu vēl lielāku pienesumu un vērtību. Attiecībā uz administratīvo atbalstu 

gan EMBA 5, gan EMBA 6 grupas studenti uzsvēra, ka lasāmie materiāli varētu būt 

pieejami daudz savlaicīgāk, kā arī darba slodze varētu būt līdzsvarotāka. Abas grupas arī 

norādīja uz to, ka labāks varētu būt galdu un sēdvietu izvietojums un 607. telpā Ir 

nepieciešams uzstādīt kārtīgu ventilācijas sistēmu. 
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VII. PĒTNIEC ĪBAS DARBS 

7.1. TeliaSonera institūts REA 
2008. gada 4. jūnijā TeliaSonera institūts REA un BICEPS organizēja konferenci par 

konkurences veicināšanu telekomunikāciju tirgos. Starp galvenajiem runātājiem bija 

Eiropā slaveni eksperti šajā jomā: Martins Keivs (Martin Cave), Tirgus regulēšanas 

vadības centra direktors, Vorvikas Biznesa skola pie Vorvikas universitātes  (Warwick 

Business School, University of Warwick), kurš uzstājās ar tēmu par konkurenci jaunās 

paaudzes komunikāciju tīklos, un Mats Bergmans (Mats Bergman) no Uppsalas 

universitātes, kurs analizēja likumdošanu konkurences jomā telekomunikāciju tirgos. Alfs 

Vanags vadīja paneĜdiskusiju un teica noslēguma runu. 

7.2. ES projekti 

7.2.1 Sestā ietvara ACRE projekts 

Otro gadu REA turpina darbu projektā “Radošo zināšanu izmantošana Eiropas metropoĜu 

reăionos paplašinātajā Eiropas Savienībā” (Accommodating Creative Knowledge – 

Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union /ACRE), 

kas tiek finansēts kā 7. prioritātes ‘PilsoĦi un pārvaldība uz zināšanām balstītā sabiedrībā’ 

(Citizens and Governance in a knowledge-based society) ES sestā ietvara programmā. 

Projekts turpinās četrus gadus, un projektā kopā strādā universitāšu pētniecības grupas no 

Eiropas 13 metropoĜu reăioniem, un šo projektu vada Amsterdamas universitātes 

MetropoĜu un starptautiskās attīstības pētniecības institūts. REA projekta darba grupu 

vada Anders Paalzow, un tās sastāvā darbojas Vjačeslavs Dombrovskis, Roberts Ėīlis, 

Diāna Pauna un Arnis Sauka. 

 

Šī gada laikā tika pabeigts darbs pie 5. darba uzdevuma pakotnes un 6. darba uzdevuma 

pakotnes un tika publicēti divi pētniecības ziĦojumi:  

1) “Rīga: no Hansas pilsētas līdz modernai metropolei. CeĜā uz radošu un uz 

zināšanām balstītu reăionu” (Riga: From a Hanseatic city to a modern metropolis. 

Pathways to creative and knowledge-based regions), (2007. gada rudens) 
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2) “Rīga: Vai piemērota vieta radošiem cilvēkiem? Izpratnes veidošana par 

metropoles pievilcību radošu profesiju cilvēkiem” (Riga: A place for creative 

people? Understanding the attractiveness of the metropolitan region for creative 

knowledge workers), (2008. gada pavasaris) 

 
REA organizēja ceturto ACRE projekta darba grupas tikšanos Rīgā 2008. gada 12. – 14. 

jūnijā. Tikšanās laikā projekta dalībnieki apsprieda 6. darba uzdevuma pakotnes 

rezultātus – 2. mērėa grupas viedoklis: vadītāji, kā arī ieskicēja 7. darba uzdevuma 

pakotnes pētniecības virzienus – 3. mērėa grupas viedoklis: starptautiskie migranti. 

7.2.2. ES Leonardo da Vinci projekti 

Interaktīva profesionālās apmācības sistēma 
 
Šī mācību gada laikā Kārlis KrēsliĦš turpināja darbu projektā "Interaktīva profesionālās 

apmācības sistēma” (Interactive System of Vocational Training), kas notika Leonardo da 

Vinci programmas ietvaros, un to vadīja Nacionālās Lūisa universitātes Biznesa 

augstskola (WyŜsza Szkoła Biznesu – National Louis University/WSB-NLU) no Polijas.  

2007. gada rudenī K. KrēsliĦš piedalījās projekta darba grupas sanāksmē Vācijā, kur 

notika biznesa simulācijas spēles testēšana, ka arī tika uzsākti projekta noslēguma 

sagatavošanas darbi. Projekta gala ziĦojuma sagatavošanā palīdzēja Finanšu un personāla 

departamenta direktors S. Sniėersproăis, un ziĦojums tika iesniegts projekta vadības 

grupai Polijā. Tika lemts, ka izstrādātā un pārbaudīta programmatūra var tikt izmantota 

un tālāk pilnveidota arī priekš citiem projektiem, t.i. "4 E-trainer" projektā, kas arī tiek 

finansēts no ES Leonardo da Vinci programmas ietvaros. 

 

E-trainer 
Kārlis KrēsliĦš turpināja darbu ES Leonardo da Vinci projektā “4 E-trainer", un šajā 

projektā iesaistījās arī citi REA IT profesionāĜi: Romans Jašins, Diāna Tautere un Denise 

Wirth. REA organizēja projekta darba grupas tikšanos Rīgā, kuras laikā tika apspriesta 

projekta turpmākā virzība. Romans Jašins un Diāna Tautere piedalījās arī turpmākās 

darba grupas sanāksmēs Lietuvā, Polijā un Slovākijā. Gada laikā tika sagatavots progresa 

ziĦojums, un poĜu kolēăi vadības grupā šo ziĦojumu vērtēja Ĝoti atzinīgi. 2008. gada 
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jūnijā tika organizēts seminārs, kura laikā esošie un potenciālie e-platformas lietotāji 

vērtēja e-apmācībai paredzētos dažādos rīkus un e-platformu. 

 

7.2.3. ZiemeĜvalstu MBA projekts 

Pateicoties ZiemeĜvalstu Ministru padomes finansējumam bija iespēja iesaistīties jaunā 

projektā – “ZiemeĜvalstu MBA programmas potenciāla izpēte", kas tika uzsākts šajā 

mācību gadā, un Kārlis KrēsliĦš tika nozīmēts pārstāvēt REA šajā projektā. Rīgā Tallinā, 

Oslo un Stokholmā notika vairākas projekta darba grupas sanāksmes, lai apspriestu 

ieguvumus un riskus, veidojot jaunu MBA programmu potenciālajiem studentiem 

Skandināvijas un Baltijas valstīs, kā arī veicot pilnīgu SVID analīzi. Visi projekta darba 

grupas dalībnieki no Stokholmas universitātes, Norvēăijas Zinātnes un tehnoloăiju 

universitātes Oslo, Tallinas Ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas un REA 

bija vienisprātis, ka šāda studiju programma būtu Ĝoti interesanta, taču, lai uzzinātu, vai 

plānotais programmas saturs un struktūra atbilst potenciālo studentu vajadzībām, jāveic 

programmas pilotversijas pārbaude, kā arī šis projekts vel jāpagarina.  

 

7.2.4. Baltijas Vasaras skolas projekts 

Šajā akadēmiskajā gadā tika uzsākts darbs pie jauna projekta “Baltijas Vasaras skola 

ekonomikā un uzĦēmējdarbībā” sadarbībā ar Tallinas Ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskolu (TSEBA) un Starptautisko Vadības augstskolu (ISM) ViĜĦā. Šī 

programma tika veidota, aptverot visas trīs Baltijas valstis, un tika veikti daži sabiedrisko 

attiecību pasākumi. Tomēr, sakarā ar mazo pieteikumu skaitu un novēloto reklāmas 

kampaĦu, tika nolemts pārcelt Baltijas Vasaras skolu uz 2009. gada jūniju. Starplaikā 

nepieciešams veikt aktīvu reklāmas kampaĦu, lai piesaistītu pietiekošu skaitu dalībnieku. 

Nākošā gada laikā vajadzētu arī veikt izpēti par pieejamiem ES fondiem, kas paredzēti 

vasaras skolu rīkošanai. 
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7.3. Radošo industriju projekti 
 
Sadarbība ar Rīgas pilsētas domi 
Tā kā augstskolai ir pieredze darbā ar radošo industriju projektiem, REA tika aicināta 

iesaistīties Rīgas pilsētas domes Kultūras un pilsētas attīstības departamenta projekta 

darba grupā, lai, izmantojot pilsētas atbalstu mākslai, piedalītos radošo iniciatīvu un 

projektu veidošanā. Diāna Pauna un Roberts Ėīlis piedalījās Baltijas MetropoĜu kultūras 

projekta sagatavošanas darbā, kā arī Rīgas pilsētas domes kultūras projektu apspriešanā. 

 

Pētījums par radošās ekonomikas izglītības iespējam 
Lai turpinātu REA iesāktos pētījumus un darbību radošo industriju kontekstā, tika 

parakstīts sadarbības līgums ar SIA Jaunrīgas attīstības uzĦēmumu, ka izteica gatavību 

finansēt pētījumu par “Radošās ekonomikas izglītības pieprasījums Rīgā: sektora izpēte” 

(Demand for Creative Economy Education in Riga: Mapping the Field). Šis projekts tika 

plānots, lai izpētītu pieprasījumu pēc radošās uzĦēmējdarbības izglītības mākslā (tas 

ietvēra arī visas radošās industrijas), uzĦēmēju vidū un vietējo un valsts politiėu vidū 

Rīgā. Projekta mērėis bija iegūt zināšanas par iespējam veidot radošās uzĦēmējdarbības 

programmu (-as), kas apmierinātu iepriekš minētās grupas un veicinātu radošās 

ekonomikas projektu virzību Rīgas pilsētā. 

 

Projekta priekšlikumu un izpētes darbu veica Rita Kaša, un šī izpētes projekta vadītājs 

bija Roberts Ėīlis. Šī projekta ietvaros tika veidoti kontakti ar profesionālām asociācijām, 

domes departamentiem, kā arī tika aicinātas fokusa grupas, veiktas intervijas un notika 

iepazīšanās ar informāciju par citu valstu pieredzi. Iegūtie dati tika interpretēti, kodēti un 

analizēti, un visbeidzot tika sagatavots gala ziĦojums. 23. janvārī notika seminārs, kurā ar 

šo ziĦojumu tika iepazīstināti visi interesenti. Šajā semināra piedalījās politikas veidotāji, 

akadēmiėi, profesionāĜi un uzĦēmēji, un šo semināru plaši atspoguĜoja presē. 

 

Projekta pieteikums pakalpojumu dizaina programmas veidošanai 
Pētījuma par radošās ekonomikas izglītības rezultāti un rekomendācijas rosināja sākt 

darbu pie jaunas studiju programmas pakalpojumu dizainā veidošanas. R. Kaša 

sagatavoja projekta pieteikumu, lai pretendētu uz Nordplus finansējumu. Šī projekta 

pieteikuma mērėis bija veidot kopīgu MA līmeĦa studiju programmas saturu, integrējot 
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biznesa un dizaina izglītību. REA uzĦēmās koordinējošās institūcijas lomu, uzaicinot 

projektā piedalīties Baltijas Filmu un mēdiju augstskolu no Igaunijas un Helsinku 

Mākslas universitātes Dizaina skolu no Somijas. Projekta pieteikuma rezultāti būs zināmi 

2008. gada augustā. 

 

Dizaina izglītības koncepcija Latvijā 
Apzinoties nepieciešamību pārskatīt dizaina izglītību Latvijā, Dizaina Informācijas centrs 

uzaicināja REA piedalīties projektā “Dizaina izglītības koncepcija Latvijā”. Projekts tika 

uzsākts martā, un tas beigsies 2008. gada novembrī. Rita Kaša pārstāv augstskolu, 

darbojoties projekta darba grupā, kas izstrādā maăistra un doktorantūras līmeĦa dizaina 

izglītības programmas, un Diāna Pauna darbojas ka ārējais eksperts, novērtējot izstrādātas 

maăistra un doktorantūras līmeĦa dizaina izglītības programmas. Projekta laikā notika 

vairāki semināri, darba grupu sanāksmes un tikšanās ar ārvalstu ekspertiem no Austrijas, 

Igaunijas, Somijas, Vācijas un Lielbritānijas. REA pārstāvju dalība šajā projektā tiek 

uzskatīta kā Ĝoti svarīga, jo sevišėi saistībā ar nākotnē plānotiem projektiem radošo 

industriju un radošās ekonomikas izglītības jomā. 

  

7.4. Globālās konkurētspējas pārskats 
 
REA turpināja dalību Globālās konkurētspējas pārskata (Global Competitiveness 

Report/GCR) sagatavošanas procesā. Kārlis KrēsliĦš koordinēja uzĦēmumu vadītāju 

aptaujas organizēšanu pārskata sagatavošanai. Tā kā pēdējā laikā no Igaunijas uzĦēmumu 

vadītajiem bija Ĝoti maza atsaucība, kā arī tas, ka Igaunijas Ekonomikas ministrija vēlējās 

pilnībā uzĦemties atbildību par Igaunijas pārskatu, šogad REA atbildībā bija uzĦēmumu 

aptaujas veikšana Latvijā un Lietuvā. REA studenti palīdzēja augstākā līmeĦa vadītājiem 

no dažādiem uzĦēmumiem aizpildīt aptaujas anketas, kā arī personīgi skaidroja šīs 

aptaujas nozīmi un katra uzĦēmuma vadītāja ieguldījumu šī pasaulē pazīstamā pārskata 

tapšanā. Kaut gan šogad aizpildīto aptaujas anketu skaits bija lielāks salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu, tomēr kopumā tas ir pārak mazs skaits. To var skaidrot ar kopējo 

ekonomikas attīstības tempu samazināšanos, pesimistisko skatu nākotnē un vadītāju lielo 

darba slodzi viĦu darba vietās. 
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7.5. BICEPS 
 
Tā kā BICEPS darbojas Reăionālās konkurētspējas un uz zināšanās balstītas 

uzĦēmējdarbības (Regional Comparative Advantage and Knowledge-Based 

Entrepreneurship/RICAFE2) pētniecības programmā, ko finansē Eiropas Komisija (DG-

Research), tad sadarbībā ar REA 5.-6. oktobrī tika organizēta RICAFE2 2. konference. 

Pētnieki no ievērojamākajām universitātēm Eiropā, ASV un citām valstīm tikās Rīgā, lai 

diskutētu par teorētiskiem un empīriskiem pētījumiem par finanšu sistēmas spējām 

nodrošināt finansējumu uz zināšanām balstītas uzĦēmējdarbības veicināšanai, par riska 

kapitāla ietekmi uz uzĦēmuma spēju ieviest tehnoloăiskas inovācijas veiksmīgos 

produkcijas risinājumos, kā arī par uz zināšanām balstītas uzĦēmējdarbības ieguldījuma 

ietekmi reăionālās attīstības dinamikā. 

 

Jau trešo gadu BICEPS un REA organizē kopīgus zinātniskos seminārus, kuros ar 

priekšlasījumiem uzstājas ievērojami zinātnieki, ka arī doktorantūras studenti un jaunie 

doktora grāda ieguvēji.  

7.6. Connect Latvija 
 
Anders Paalzow, būdams Connect Latvija Valdes priekšsēdētājs, aktīvi darbojās 

uzĦēmējdarbībā izglītojošu pasākumu plānošanā un veidošanā Latvijā, Baltijas valstīs, 

ZiemeĜvalstīs un citās valstīs pasaulē, ieskaitot sanāksmes, seminārus un konferences 

Rīgā, Tallinā, Oslo un citās vietās. 

 

Connect Latvija sadarbībā ar REA organizēja  5. gadskārtējo Connect Nordic tikšanos 

Rīgā, kas notika 15.-18. jūnijā REA. Šis pasākums pulcēja apmēram 40 dalībniekus, 

galvenokārt Connect darbiniekus no Zviedrijas, Dānijas, Norvēăijas, Somijas, Igaunijas, 

Latvija, Krievijas, Skotijas un Gruzijas. REA ir vienas no Connect Latvija dibinātājām, 

un Connect Latvija misija ir palīdzēt uzĦēmējdarbības uzsācējiem tikt pie resursiem, lai 

būtu iespējama turpmāka izaugsme.  
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VIII. SABIEDRISK ĀS ATTIEC ĪBAS 

8.1. Sabiedrisko attiecību vadība 
 

Pamatojoties uz individuālajiem pašnovērtējumu ziĦojumiem, rudens sākumā vadības 

grupa pieĦēma lēmumu pilnveidot sabiedrisko attiecību kvalitāti un palielināt atbildīgo 

cilvēku darba efektivitāti. 

 

8.2. Sadarbība ar uzĦēmumiem 
 
Septembra sākumā augstskolu apmeklēja vadības grupa no uzĦēmuma Länsfırsäkringar, 

kas ir apdrošināšanas kompānija Zviedrijā. Augstskola sagatavoja īsu apmācību 

programmu potenciālajiem filiāles darbiniekiem, kas sāka darbu šī uzĦēmuma filiālē 

Latvijā. Šie kontakti bija īpaši svarīgi sadarbībai nākotnē un atbalsta sniegšanai REA.  

 

Oktobrī augstskola uzĦēma biznesa profesionāĜu grupu no ALMI Företagspartner, kas 

nodarbojas ar finanšu un konsultāciju pakalpojumiem, un šī uzĦēmuma mērėis ir saskatīt 

inovatīvas idejas un tās veiksmīgi īstenot, attīstīt jaunas biznesa idejas un veicināt 

uzĦēmumu konkurētspēju un attīstību. ALMI grupai REA sagatavoja īpašu programmu, 

kas atbilda viĦu vēlmēm. 

 

8.3. Ieguldījums sabiedrības labā 
 

REA sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Stokholmā 3. decembrī rīkoja semināru par 

“Pašreizeja ekonomikas attīstība Latvijā un tās attīstības virzieni nākotnē” (Recent 

Economic Development in Latvia and the Way Forward). Seminārā galveno uzrunu teica 

Latvijas Bankas vadītājs Ilmārs Rimšēvičs. Starp citiem runātajiem semināra bija Uldis 

Cērps, Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus vadītājs, un Jan Lidén, Swedbank prezidents. 

Semināru apmeklēja apmēram 80 dalībnieki no Zviedrijas ministrijām un 

adminsitratīvām iestādēm (Sveriges Riksbank un Finansinspektionen), to uzĦēmumu 
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pārstāvji, kas darbojas Latvijā, Zviedrijas finanšu sektora pārstāvji un vēstnieki, kas 

akrefitēti Latvijā. Šis seminārs tika plasi atspoguĜots presē. 

 

2008. gada 25. aprīlī REA organizēja konferenci par "Baltijas ekonomika: nākotnes 

scenāriji un Eiropā gūtā pieredze” (Future Scenarios and Lessons from the European 

experience). Šo konferenci sagatavoja un finansiāli atbalstīja Valdis Dombrovskis, ES 

parlamenta loceklis (EPP-ED), Ekonomistu apvienība 2010 un laikraksts “Diena”. Marts 

Lārs (Mart Laar), Igaunijas parlamenta loceklis, runāja par Baltijas ekonomikas iespējām 

tālākai virzībai nākotnē, Ilmārs Rimševičs, Latvijas Bankas vadītājs, informēja par 

makroekonomisko stabilitāti, Willem H. Buiter, Londonas Ekonomikas skolas Eiropas 

institūta Eiropas politekonomijas katedras vadītājs, un citi vietējie un ārzemju eksperti 

sniedza izzinošas prezentācijas.  

 
 
Sadarbībā ar “Jurista vārds” REA 2008. gada 3. jūlij ā organizēja semināru par 

labojumiem Latvijas Konkurences likumā, kam jāstājas spēkā 2008. gadā. Seminārs 

koncentrējās uz kritēriju interpretāciju un izpratni par tiem saistībā ar groz\ījumos 

apslēptu aizliegtu darbību. Starp galvenajiem runātajiem bija Latvijā ievērojami juristi un 

ekonomisti.   

 

8.4. Valsts vizīte Ukrainā 
 
Kārlis KrēsliĦš 2008. gada jūnijā devās valsts vizītē valdības delegācijas sastāva uz 

Ukrainu un apmeklēja galvaspilsētu Kijevu un ěvovu. Vizītes laikā tika nodibināti 

lietderīgi kontakti ar Ukrainas uzĦēmējiem un pārstāvjiem no valsts institūcijām, ka arī 

savstarpējas iepazīšanās ar uzĦēmējiem, kas bija Latvijas delegācijas sastāvā. 

Visvērtīgākais kontakts tika izveidots ar pilsētas administrāciju ěvovā, kurus interesēja 

Tālākizglītības programmas un profesionālā MBA programma REA. ěvovas pilsētas 

administrācija vēlas arī veicināt bakalaura studentu apmaiĦas programmu, kā arī 

mācībspēku mobilitātes programmu ar REA studentiem un mācībspēkiem. 
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IX. EMBA ABSOLVENTI UN LAIKRAKSTA „FINANCIAL TIMES”  
RANŽĒJUMS 
 

Mācību gada laikā tika organizēti dažādi pasākumi, lai uzlabotu un atjaunotu saikni ar 

profesionālā maăistra programmas absolventiem. 2007. gada 9. novembrī tika atzīmēta 

augstskolas 13. gadadiena un notika gadskārtējais absolventu salidojums. Šajā dienā 

notika vairāki pasākumi: studentu labāko pētniecības darbu prezentācijas, Sorosa 

auditorija notika absolventu - uzĦēmēju veiksmes stāstu prezentācijas studentiem, kas 

deva iespēju studentiem tikties ar absolventiem. Absolventu salidojuma laikā tika rosināts 

izveidot REA Mentoru klubu, lai sniegtu padomu un atbalstītu jaunos uzĦēmējus. Klubs 

sāka savu darbību 2007. gada 11. decembrī, piesaistot 40 absolventus, kuri ieĦem 

vadošus amatus un kuriem ir vērtīga pieredze. Gan salidojumā, gan izveidotājā REA 

Mentoru klubā aktīvu dalību Ħem arī EMBA programmas absolventi. 

 

ěoti noderīgi kontakti un apmaiĦa ar idejām notika ar kolēăiem no IFL departamenta 

SSE Stokholmā un Profesionālā maăistra programmu departamentu SSE 

Sanktpēterburgā. Palīdzot kolēăiem no SSE Stokholmā, EMBA 2 absolventu grupai tika 

sniegta prezentācija par laikraksta „Financial Times” ranžējumu attiecībā uz EMBA 

programmām vadošajās biznesa augstskolās visā pasaulē. Šī absolventu grupa, kura 

pabeidza programmu pirms trim gadiem, pirmo reizi piedalīsies „Financial Times” 

ranžējumā. Prezentācija par „Financial Times” reitingiem tika noorganizēta EMBA 5 

studentu grupai, kas attiecīgi piedalīsies ranžējuma procesā trīs gadus pēc augstskolas 

pabeigšanas.  

 

Gan profesionālā maăistra programmas konsultatīvās padomes sanāksmē, gan tiekoties ar 

kolēăiem no Stokholmas un Sanktpēterburgas tika nolemts, ka nepieciešams izveidot 

kopīgu kalendāru par absolventiem paredzētiem pasākumiem visās trijās SSE grupas 

augstskolās. Tādējādi profesionālā maăistra programmas absolventi no REA, SSE un 

SSE Sanktpēterburgā būs savlaicīgi informēti par to, kādi pasākumi, kad un kur tiek 

organizēti. Kalendārā tiktu arī fiksēti visi ikgadējie absolventiem paredzētie pasākumi, 

tajā skaitā salidojums, izlaidums un citas aktivitātes. Lai veicinātu saziĦu ar EMBA 

programmas absolventiem, tika ieteikts izmantot MIRA datu bāzi.  
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X. PIELIKUMI 

1. pielikums. EMBA programmas kursi un pasniedzēji 2007./2008. m.g. 

Kursa nosaukums Kredītpunkti  ECTS Pasniedzēji 

    

Komandas veidošana un grupas 
dinamika 

1 1.5 Larry Stout / Diāna Pauna 

Radošums uzĦēmējdarbībā 1 1.5 Fredrik Haren / Roberts Ėīlis 

Globālā ekonomika 3 4.5 Edwin Dolan 

Finanšu grāmatvedība 6 9 Katherina Hellstrom, Elvi Sederlin 

Vadības ekonomika 4 6 Andris Strazds 

E-stratēăijas 3 4.5 Ola Ahlvarsson 

Pētniecības metodes 2 3 Ăirts DimdiĦš 

Mārketinga vadība 5 7.5 John Branch 

Tieslietas vadītājiem 4 6 Katrin Nyman Metcalf 

Organizāciju psiholoăija 3 4.5 Sean Gaffney 

Finanšu ekonomika 5 7.5 Konstantin Kontor 

Mācību brauciens / prakse 10 15 Alf Vanags 

Stratēăiskā vadība 4 6 Duane Helleloid 

Korporatīvā pārvaldība 3 4.5 Sophia Kusyk 

PārmaiĦu vadība 6 9 Gabriel Vigo 

Diplomprojekts 20 30 Ăirts DimdiĦš 

    

Visi pamata kursi + viens 
specializācijas kurss 

80 120  
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2. pielikums. EMBA studenti 2007./2008. m.g. pēc dzimuma un pēc valsts 

Studentu skaits pēc dzimuma 2007./2008. m.g. 

      

  Vīrieši Sievietes Kopā   

EMBA-5 13 7 20   

EMBA-6 16 9 25   

      

Studentu skaits atkarībā no valsts 2007./2008. m.g. 

      

  Igaunija Latvija Lietuva Cita Kopā 

EMBA-5 0 18 1 1 20 

EMBA-6 2 20 1 2 25 

 

3. pielikums. EMBA studentu/mācībspēku un absolventu/mācībspēku 
attiecība’2007./2008. m.g. 
Mācībspēki Studentu skaits Absolventu 

skaits 
Studentu skaits 
uz vienu 
mācībspēku 

Absolventu 
skaits uz vienu 
mācībspēku 

17 45 23 2,64 1,35 

4. pielikums. EMBA reflektanti un uzĦemtie studenti 2008. gadā 
  Reflektantu skaits UzĦemto studentu skaits 

Kopā 31 24 

no Latvijas 23 20 

no Lietuvas 1 1 

no Igaunijas 2 2 

citi 5 1 

Vīrieši 22 17 

Sievietes 9 7 
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5. pielikums. 2007./2008. m.g. notikumu kalendārs un sadarbības projekti 
 
Vieslekcijas, semināri, konferences 
 
Mēnesis Pasākums Tēma 

 
 
 

Runātājs 
 

IeĦemamais amats Institūcija/uzĦēmums Valsts 

Diāna Pauna prorektore 
  

REA Latvija Seminārs 
  

Pārrunas un mediācija augstākajā izglītībā 
  

Ăirts DimdiĦš EMBA Fakult. Konsultants REA Latvija 

 
 
Septembris 
  
  
  

Vieslekcija 
  

Aiz pārrāvuma 
  

Fiona Clacy plānošanas direktore TBWA 
  

Lielbritānija 
  

Wolfgang Bessler  pētnieks Justus-Liebig-University Giessen Vācija Reăionālā konkurētspēja un uz  
zināšanām balstītas uzĦēmējdarbība Katrin Tinn 

  
pētnieks 
  

SITE/SSE Zviedrija 

Marina Di Giacomo  pētnieks Università di Torino Itālija 

 Stefan Wagner pētnieks NOtec, LMU Munich Vācija 

Eren Inci  pētnieks Sabanci University Turcija 

Silvio Vismara  pētnieks University of Bergamo Itālija 

Alf Vanags direktors BICEPS Latvija 

 
 
 
 
Oktobris 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
Konference 
  
  
  

RICAFE 
  

Anders Paalzow rektors REA Latvija 

Vieslekcija Laimes ekonomika Frey Bruno S. Frey Peniecības centra direnotrs Cīrihes universitāte Šveice Marts 
  Vieslekcija Makroekonomikā situācija Igaunijā Marten Ross Direktora vietnieka Igaunijas centrāla banka Igaunija 

Vieslekcija 
 

Eiropas kaimiĦattiercību politika  
Lietuvā 

R. Lopata 
  
 

profesors 
  

Vi ĜĦas universitāte 
  
  

Lietuva 

Jan Mühlfeit priekšsēdētājs Eiropā Microsoft Corporation Holande 

Kaspars Gerhards  ministrs Ekonomikas mnistrija Latvija 

Juris Binde  Viceprezidents LDDK Latvija 

Andris Morozovs Vakdes priekšsēdētajs IF Latvia Latvija 

Tomass Kotovičs Korpotatīvās komunik. Vad. Latvijas Valsts meži Latvija 

 
 
 
 
 
Aprīlis 
  
  
  
  
  
  

Forums 
  

UzĦēmējdarvības forums 

Jurăis Sedlenieks Direktors Baltic Discovery Latvija 
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dizainerr Philips Design Holande 

dizainere Studio Dumbar Holande 

  
  
  
  

Vieslekcija 
  
  

Holandiešu dizaims 
 

  
  
  

dizainere ONLY Holande 

Vieslekcija 
  
  
  

Esošā situācija Indonēzijā un tās  
ietekme uz attiecībām ar Latviju, 
Baltijas valstīm un ES 
  
  

D. Kuntjoro-Jakti 
  
  
  

profesors 
  

Džakartas universitāte 
  
  
  

Indonēzija 
  
  
  

Vieslekcija ES un Krievija gāzes tirgus Gerhard Mangott profesors Insbrukas universitāte Austrija 

 
 
 
 
Maijs 
  
  
  
  
  
  
  

Vieslekcija 
  
  

Ilgspējīgas attīstības nodrošinājums 
Āzijā:izaicinājumi, pieeja un labas  
prakses piemēri 
  
  

Ella Antonio 
 

profesore 
  
  

ASEF, Manilas universitāte 
  
  

Filipīnas 
  
  

 
Jūnijs 
  
  

Vieslekcija 
  
  

Slepenais ierocis, kas pacēla no  
bankrota līdz miljoniem 
  

Drayton Bird 
  
  
  

konsultants 
  
  
  

Drayton Bird Associates 
  
  

Lielbritānija 
  
  

 

Sadarbības projekti 
 

Laiks Projekts  Iesaistītās institūcijas Valsts Atbildīgais 

Augusts - jūlijs  
  

ACRE (ES 6. Ietvarprogrammas projekts) 
  

REA un 12 ES universitātes 
  

Latvija 
12 ES valstis 

A. Paalzow, D. Pauna, A. Sauka 
  
  

Augusts - aprīlis Interaktīva profesionālās apmācības sistēma 
  

REA un 5 ES universitātes Latvija 
5 ES valstis 

K. KrēsliĦš 

Augusts - jūlijs  
  

4 E-trainer (ES Leonardo da Vinci projekts 
  

REA un 5 ES universitātes 
  

Latvija 
5 ES valstis 

K. KrēsliĦš, R. Yashin, D. Tautere 
  
  

Augusts - jūlijs 
 

ZiemeĜvalstu MBA projekts 
 
  

REA 
TSEBA 
NTNU 
  
  

Latvija 
Igaunija 
Norvēgija 

K. KrēsliĦš 
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Sept.-decembris Radošās ekonomikas izglītība  REA 
SIA Jaunrīgas attīst. uzĦēmums 

Latvija 
  

R. Kaša, R. Ėīlis 

Janvāris - aprīlis 
  
  

Globālās konkurētspējas pārskats REA 
GCR Projekta grupa 
  

Latvija 
Pārējā pasaule 

K. KrēsliĦš 
  

Marts-novembris 
  
 
  

Diznaina izglītības koncepts 
 

Dizaina Informācijas centrs 
REA 
Mākslas akadēmija 
un 10 citas izgl. Iestādes 
 

Latvija 
Latvija 
Latvija 
Latvija 
  

I. Pētersone, D. VītoliĦa 
R. Kaša, D. Pauna 
A. Teihmanis, O. Spārītis 
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I. AUGSTSKOLAS VAD ĪBA 

1.1. REA valde 
 
REA pārvalda augstskolas Valde, kas ir atbildīga par augstskolas kā augstākās izglītības 

un pētniecības institūcijas attīstības virzienu un tās vadību un kas nosaka augstskolas 

vadības pamatnostādnes, kā arī ilgtermiĦa stratēăisko politiku, plānošanu un attīstību. 

 

2008./2009. akadēmiskajā gadā SSE Riga Valdes sastāvā darbojās: Valdes priekšsēdētājs 

Lars Bergman (Stokholmas Ekonomikas augstskolas prezidents - ex officio), Mārcis 

Dzelme (LDDK, Latvijas Darba devēju konfederācija), Anita GRADIN (Stokholmas 

Ekonomikas augstskolas Valdes pārstāve), Birger Karlsson (Zviedrijas Ārlietu ministrijas 

pārstāvis), Māra Katvare (Latvija Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve), 

Anders Paalzow ( SSE Riga rektors - ex officio) un Jānis Teteris (SSE Riga Absolventu 

asociācijas pārstāvis). 

 

Augstskolas Valde tikās četras reizes gadā. Valdes sēdēs liela daĜa diskusiju par SSE 

Riga notika par šādām tēmām: 

• augstskolas finanšu pārvaldības iespējas nākotnē, 

• mācību maksas palielināšana līdz EUR 2200 (2200 EUR) B.Sc. programmā 

studentiem, kas tiek uzĦemti 2009.gada augustā, 

• augstskolas finansiālais stāvoklis ekonomikas lejupslīdes apstākĜos pasaulē 

kopumā un jo īpaši Latvija,  

• augstskolas studentu kopmītĦu celtniecības un labiekārtošanas process 

Patversmes ielā, 

• uzkrātais parāds attiecībā uz Stokholmas Ekonomikas augstskolu, 

• SSE Riga darbība un īpašumtiesības pēc SSE (Stokholmā) un Latvijas Republikas 

Izglītības un zinātnes ministrijas esošā līguma izbeigšanās (2010. gada 30. jūnijā). 

 

Tikšanās laikā janvārī un jūnijā, kas notika Rīgā un Stokholmā, abi SSE Riga īpašnieki, 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (tās vārdā ministre) un Stokholmas 

Ekonomikas augstskola (tās vārdā rektors) turpināja pārrunas par līguma pagarināšanu 
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par SSE Riga darbību pēc 2010. gada 30. jūnija. Tika izveidota darba grupa sešu 

dalībnieku sastāvā (katru īpašnieku pārstāv trīs dalībnieki), lai 2009. gada augustā 

turpinātu uzsāktās sarunas. 

1.2. REA administrācija 

1.2.1. Darbs ar ieinteresētajām pusēm 
 
Pārskata gadā notika virkne pasākumu, lai iesaistītu dažādas ieinteresētās puses diskusijā 

par SSE Riga turpmāko juridisko statusu un īpašumtiesībām pēc 2010. gada 30 jūnija. 

2008. gada 25. novembrī rektors tikās ar Latvijas un Zviedrijas ārlietu ministriju 

pārstāvjiem. Janvārī notika tikšanās ar Peter Wallenberg, kad viĦš bija vienas dienas 

vizītē Rīgā pēc Rīgas Juridiskās augstskolas uzaicinājuma. SSE Riga viceprezidents 

Gunnar Ljungdahl, kas vienlaikus bija arī Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) 

priekšsēdētājs, rosināja pārrunas par SSE Riga nākotni ar Latvijas valdību FICIL sēdē 

2009. gada 21.-22. maijā. Līdztekus abu īpašnieku sarunām, šie notikumi būtiski 

papildināja izpratnes veidošanu par skolas turpmāko attīstību. 

 

1.2.2. Augstskolas dokumentācijas pilnveidošana 
 
Darbs pie skolas dokumentācijas pilnveides tika turpināts, pamatojoties uz 2008. gada 

maijā Valsts izglītības inspekcijas sagatavotajiem ieteikumiem. SaskaĦā ar likumu par 

augstāko izglītību un likumu par Rīgas Ekonomikas augstskolu, tika sagatavoti un 

apstiprināti šādi nolikumi un kārtības: par akadēmisko šėīrējtiesu, uzĦemšanas komisiju, 

uzĦemšanas procedūru, konsultatīvo padomi, revīzijas komisiju, kredītu piešėiršanas 

komisiju, studentu asociāciju, kārtība kādā citās augstskolās studējošie var apmeklēt 

studiju pasākumus SSE Riga, kārtība par ekskursiju organizēšanu, kārtība par masu 

pasākumu organizēšanu, kārtība par drošību kabinetos un telpās, kārtība par studiju 

pārtraukšanu un atsākšanu, kārtība par studiju programmu izstrādāšanu, kārtībā kādā 

studējošais var apmeklēt citas augstskolas studiju pasākumus. SSE Riga jau bija savi 

nolikumi un kārtības attiecībā uz visiem iepriekš minētajiem dokumentiem, tomēr tie bija 

nepilnīgi saskaĦā ar Latvijas likumdošanu. Darbs pie augstskolas dokumentācijas 

pilnveidošanas tika pabeigts 2008. gada oktobrī. Decembrī Valsts izglītības inspekcija 



 6 

apmeklēja skolu, lai pārbaudītu visus dokumentus saistībā ar SSE Riga diplomiem, tā kā 

visa ar diplomu izsniegšanu saistītā dokumentācija bija atbilstoša Latvijas likumdošanai, 

nekādi turpmāki pilnveides uzdevumi netika uzdoti. 

1.3. Finanšu pārvald ība 

1.3.1. Izmaksu samazināšana 
 
Rudens semestrī administrācija rosināja pārskatīt un izvērtēt darba efektivitāti un 

rentabilitāti, vienlaikus saglabājot akadēmisko kvalitāti. Tā bija iespēja pārveidot un 

pielāgot to, ko mēs kā iestāde plānojām darīt, un virzīties uz priekšu, palīdzot pašiem  

kĜūt efektīvākiem un vairāk vērstiem uz mūsu pamatvērtībām. Pamatojoties uz izmaksu 

samazināšanas stratēăiju, tika pārskatītas šādās kategorijās:  

• darbinieku papildu pakalpojumi,  

• kompensācijas un virsstundas, 

• pārskatīt darījumu braucienu noteikumus un kompensācijas sistēmu, 

• nostiprināt izpildes sistēmas vadību, 

• samazināt drukāšanu un vēstuĜu sūtīšanu un palielināt elektronisko mediju lomu, 

• pārskatīt līgumus. 

• pārskatīt iespējas izmantot ārpakalpojumus. 

 
Attiecībā uz personālu, būtiskas izmaiĦas notika grāmatvedības nodaĜā, kurā no darba 

aizgāja gan galvenā grāmatvede, gan finanšu direktors. Pēc viĦu abu atkāpšanās no 

amata, darbā tika pieĦemti jauni darbinieki, kas darbu organizācijā papildināja ar jaunām 

kompetencēm. 

 

Augstākas kompetences rezultātā uzlabojās vispārējā grāmatvedības darba kārtība un 

sadarbība ar augtskolas vadību notika daudz efektīvāk attiecībā uz izmaksu uzskaiti u.c. 

Līdztekus šīm izmaiĦām tika pārskati darba procesi un ar tiem saistītie izdevumi. Turklāt, 

veiksmīgi tika pārslēgti līgumi ar piegādātājiem. No finansiālā viedokĜa šie pasākumi 

radīja vispārējo ietaupījumu aptuveni 40-50 000 LVL gadā. Starp veiktajām izmaiĦām 

jāmin jaunā kārtība Profesoru viesu mājā Antonijas ielā, kur tika atcelta apsardze, tika 
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ieviesta jauna līgumu un rēėinu parakstīšanas un apstiprināšanas kārtība, un tika 

samazināts darbinieku skaits. 

 

Izmantojot programmatūru un citus uzĦēmējdarbības risinājumus, finanšu vadības 

sistēma un grāmatvedība tika ievērojami uzlabota. Lai finanšu vadība būtu efektīvāka, 

tika pieaicināti vietējie konsultanti sniegt konsultācijas par Scala programmatūras 

jaunajām funkcijām. Pilnvērtīgi izmantojot visas programmatūras piedāvātās iespējas, 

uzlabojās darba efektivitāte, jo īpaši izmantojot Scala starptautiskajiem pētniecības 

projektiem to plānošanā un ziĦojumu sagatavošanā. Martā grāmatvedībā sāka izmantot 

elektroniskos pakalpojumus darījumos ar Valsts kasi. 

 
Pavasarī tika rīkota tikšanās ar SSE Riga kafejnīcas "Amica" vadītāju, lai apspriestu to, 

kā attīstīt "Amica" pakalpojumu kvalitāti augstskolā. Kaut gan augstskolai ir laba 

sadarbība ar "Amica", tomēr dažas izmaiĦas varētu ieviest nākamgad, izskatot divas 

attīstības iespējas: vai nu kafejnīca turpina piedāvāt plašas ēdienu izvēles maltītes, vai arī 

tiek piedāvāts mazāks skaits ar ēdieniem, taču tad tie varētu būt lētāki. Pamatojoties uz 

sanāksmē apspriesto, "Amica" aicināja studentus piedalīties aptaujā, un apsekojuma 

rezultātus apstrādāja un analizēja pasi SSE Riga studenti. Rezultātā tika nolemts, ka 

"Amica" ieguldīs savus līdzekĜus kafetērijas telpu labiekārtošanā, kā arī studentiem tiks 

piedāvāti īpaši komplekso pusdienu komplekti. 

 

1.3.2. Studentu studiju maksa un kredīti 
 
REA Profesionālā maăistra programmas konsultatīvā padome ieteica REA Valdei, ka 

tiem studentiem, kuri tiks uzĦemti 2009./2010.m.g. mācību maksai studijām programmā 

vajadzētu būt 21 500 eiro, ja visa summa tiek samaksāta vienā maksājumā, vai 24 000 

eiro, ja tiek veikts dalītais maksājums četrās daĜās. Tas nozīmē, ka Ħemot vērā 

ekonomikas lejupslīdi un citus vietējos un globālos faktorus, mācību maksa paliek 

nemainīga. 

 

ĥemot vērā situāciju vietējā un reăionālajā tirgū t.i. ekonomikas recesiju, darba algu 

samazinājumu, finansiālo resursu, ko uzĦēmumi paredz izglītībai un apmācībām, 
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ierobežošanu vai neizdalīšanu vispār, tika nodibināta sadarbība ar SEB Latvija banku, lai 

profesionālā maăistra programmas studentiem būtu iespēja saĦemt studiju kredītu. Lai 

studentiem varētu piedāvāt studiju kredītu uz vislabvēlīgākajiem noteikumiem, ar SEB 

Latvija bankas pārstāvjiem tika pārrunāti visdažādākie scenāriji. 

1.3.3. Finansējuma piesaiste, ziedojumi un stipendijas 
 
SSE Riga darbs ar finansējuma piesaisti tika veikts divos virzienos, proti, panākt, lai SSE 

Riga Absolventu asociācija piesaistītu līdzekĜus stipendijām un partnerattiecību 

veidošana ar korporatīvajiem sponsoriem, lai tie sniegtu atbalstu konkrētu pasākumu 

organizēšanai vai augstskolas darbībai kopumā. Darbs ar Absolventu asociāciju sākās 

2008. gada pavasarī, un sadarbībā ar absolventiem  tika izstrādāts Absolventu asociācijas 

stipendijas piešėiršanas nolikums un stipendijas piešėiršanas kārtība. 

 

Kopumā finansējuma piesaistīšanas darbu kavēja tas, augstskolas turpmākā darbība bija 

neskaidra pēc SSE (Stokholma) un Izglītības un zinātnes ministrijas esošā līguma 

izbeigšanās. Neraugoties uz to, SSE Riga saĦēma no Gustav un Anne-Marie Anders 

fonda Stiftelse Medieforskning 1 miljonu Zviedrijas kronu, kas izmantojams 2009./2010. 

mācību gadā. Ziedojumu ir jāizmanto dažādas aktivitātes saistībā ar plašsaziĦas līdzekĜu 

un žurnālistu izglītošanu. Turklāt ziedojums paredzēts, lai finansiāli atbalstītu arī Baltijas 

Ekonomikas žurnāla izdošanu. 

1.4. Personāla vadība 

1.4.1. Personāla izmaiĦas 

Būtiskas izmaiĦas notika Finanšu departamentā. Augustā darbu uzsāka Inese KĜaviĦa kā 

grāmatvede. Tā kā finanšu direktors Sandis Sniėersproăis bija uz slimības lapas pēc 

autokatastrofas, kas notika jūlij ā, Inesei KĜaviĦai vajadzēja tikt galā ar zināmām 

grūtībām, lai patstāvīgi uzsāktu veikt savus darba pienākumus un turklāt papildu pildīt arī 

finanšu direktora pienākumus, jo līdz decembrim Sandis Sniėersproăis strādāja uz 

pusslodzi. Turklāt, sakarā ar pensionēšanos kasiere Kamila Kluka beidza savas darba 

saistības februārī, kam sekoja arī Sanda Sniėerproăa aiziešana no darba. Uz pusslodzi 
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darbā tika pieĦemta Dace Baranovska uz laika periodu no februāra līdz jūnijam, jo viĦa 

vēlējās pēc tam turpināt pilna laika studijas. Jūnijā darbā tika pieĦemta Zanda Tutāne 

grāmatveža pienākumu pildīšanai, un Inese KĜaviĦa tika iecelta finanšu direktora amatā.  

 

Bibliotēkā notika darbu rotācija. Tā kā bibliotēkas vadītāja Dace Cīrule atgriezās no 

bērna kopšanas atvaĜinājuma, bibliotēkas vadītājas vietas izpildītājai Evai Ernštreitei tika 

piedāvāta administrācijas vadītājas vieta darbam ar personāla vadības jautājumiem, tai 

skaitā augstskolas darbiniekiem un mācībspēkiem. Divas Akadēmiskā atbalsta 

departamenta darbinieces devās bērna kopšanas atvaĜinājumā – Evita Lukina un Denise 

Wirth. ViĦu abu pienākumus uz laiku pārĦēma Agnese Lielturka un Diāna Pauna, sadalot 

šos darba pienākumus šādi: Agnese Lielturka strādāja ar Eramus mobilitātes programmu, 

un Diāna Pauna pārraudzīja studentu uzĦemšanas procesu, tai skaitā bakalaura studiju 

programmas reklāmas kampaĦu. 

 

Attiecībā uz augstskolas apkopšanas risinājumu, tika izmēăināti vairāki varianti, tai skaitā 

apkopšanas firmas piedāvātie pakalpojumi un regulāra apkopēju pieĦemšana darbā. 

Augustā tika parakstīti darba līgumi ar apkopējām, kas tika pieĦemtas darbā, kas izrādījās 

pareizs lēmums, jo pieĦemtās darbinieces izveidoja labu un profesionālu komandu, 

kvalitatīvi un efektīvi veicot savus darba pienākumus. 

1.4.2. Darbs ar personāla pilnveidi 
 
Jaunajiem darbiniekiem tika automātiski piedāvāta orientācijas programma katra 

departamenta vadītāja pārraudzībā, lai iepazīstinātu viĦus ar skolas telpām, sistēmām un 

procedūru. Atsevišėi katra darbinieka pilnveides vajadzības tika identificētas ikgadējās 

darba izpildes novērtēšanas pārrunās (Develepment and Performance Plan), un 

apspriežoties ar departamenta vadību, tika rasti risinājumi, izmantojot dažādas formālas 

un neformālas metodes, ieskaitot, bet ne tikai, studiju un mācību programmas, koučingu, 

starptautisku pieredzi un iesaistīšanos profesionālos sociālos tīklos un asociācijās. 

SaskaĦā ar augstskolas nostādnēm profesionālās pilnveides jomā IT asistentei Diāna 

Tauterei tika dota atĜauja apvienot darbu un studijas Latvija Universitātē, un 2009. gada 

pavasarī viĦa universitāti ar bakalaura grādu. 
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Savstarpējo attiecību stiprināšanai un komandas pilnveidei darbiniekiem un 

mācībspēkiem tika organizēti dažādi saviesīgi pasākumi. Jaunā mācību gada uzsākšana 

tika atzīmēta ar Vēžu ballīti, kas notika viesnīcā Valdemārs 2008. gada 26. augustā. 

Ziemassvētku laikā notika divi pasākumi: tradicionāli 2008. gada 13. decembrī Doma 

baznīcā notika Sv. Lūcijas dienas koncerts, uz kuru darbinieki un mācībspēki varēja nākt 

ar savām ăimenēm, un 17.decembrī rektors aicināja visus darbiniekus un mācībspēkus uz 

savu dzīvokli, lai atzīmētu SSE Rīgas darbinieku Ziemassvētkus. Lieldienu laikā no 

2009. gada 9. līdz 13. aprīlim tika organizēts ceĜojums uz Portugāli, kam bija liela nozīme 

katra personīgā redzesloka paplašināšanā un kopumā visas SSE Riga komandas 

stiprināšanā. Par šo ceĜojumu izdevumi tika segti kopējiem spēkiem, t.i. lidojumu 

apmaksāja augstskola, bet par viesnīcu maksāja katrs darbinieks patstāvīgi. Augstskolas 

ieguldījums tika finansēts, pārdalot darbiniekiem paredzētās izmaksas, t.i., atceĜot 

dažādas svinības utt. 

 

Veselības un darba drošības jomā līgums IF apdrošināšanu tika pagarināts, paredzot 

veselības apdrošināšanu uz gadu visiem darbiniekiem un mācībspēkiem. Turklāt, 

atbilstoši katra individuālajām augstskolā tika organizēta vakcinācija, ko veica SSE Riga 

ārste Daina Lustika. 

1.4.3. Darba izpildes novērtēšanas pārrunas 
 
SSE Riga darba izpildes novērtēšanas pārrunas organizēja adminstrācijas vadītāja Eva 

Ernštreite šādā veidā: vispirms katrā departamentā notika kopīgas darba grupas pārrunas, 

lai novērtētu departamenta darbu kopumā un katra darbinieka individuālo ieguldījumu, kā 

arī lai nospraustu mērėus nākošajam gadam; pēc tam katra departamenta vadītājam bija 

individuālas pārrunas ar katru darbinieku atsevišėi par viĦa/viĦas individuālo veikumu, 

kā arī tika sniegts darba izpildes novērtējuma anketas vērtējums un apstiprinājums. 

Departamenta vadītājs iesniedza parakstītas Darba izpildes novērtējuma anketas 

administrācijas vadītājai. Vērtēšanas procesa beidzamajā posmā departamenta vadītājiem 

bija individuālas darba izpildes novērtēšanas pārrunas ar rektoru un prorektori. Tika 

plānots pēc mēneša organizēt rezultātu apkopošanu un ziĦojumu darbinieku iknedēĜas 
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sapulcē, lai izvērtētu novērtēšanas pārrunu lietderīgumu: vai pārrunas veicinājušas 

personīgi izaugsmi un darba uzlabošanos? Kādā jomā (vēl) nav veikti uzlabojumi? Uz 

šiem jautājumiem darbinieku sapulcē vajadzētu rast atbildes. Departamentu darba grupu 

pārrunas tika protokolētas, jo tās ietvēra ierosinājumus un rekomendācijas mazāka un 

lielāka apjoma uzlabojumiem, kas veicami nākošajā gadā. 

  

Darba grupu pārrunas tika organizētas šādos departamentos: saimnieciski administratīvais 

departaments, SSE Riga Viesu nams, Tālākizglītības un sabiedrisko attiecību 

departaments (6. stāvs), bibliotēka, Grāmatvedības un finanšu/personāldaĜas 

departaments, IT departaments un BSc akadēmiskā atbalsta departaments. 

1.5. Starptautiskā sadarbība 

1.5.1. Erasmus mācībspēku mobilitāte 
 
Arnis Sauka un Benjamin Breggin piedalījās Erasmus mobilitātes programmā un tās 

ietvaros apmeklēja augstskolas Zviedrijā. Arnis Sauka septembrī devās uz Jončepingas 

Starptautisko biznesa augstskolu (Jönköping International Business School), kur viĦš 

vadīja studentiem seminārus, kā arī tikās ar pētniekiem, lai kopīgi turpmāk strādātu pie 

izpētes projektiem un publikācijām uzĦēmējdarbības jomā. Benjamin Breggin devās uz 

Gotlandes universitāti (Gotland University), kur viĦš piedalījās ar savu pētniecības 

ziĦojumu starptautiskā konferencē. 

 

Augustā SSE Riga uzĦēma profesori Ayten Aysen Kaya no Eges universitātes (Ege 

University) no Turcijas, viĦas vieslekcijas perfekti iederējās starptautiskās ekonomikas 

kursā 2. kursa studentiem, kā arī lietderīgs bija seminārs par studiju iespējām Eges 

universitātē. Septembrī  Dr. Hilmar Hilmarsson no Akureiri universitātes (University of 

Akureyri) no Islandes sniedza virkni vieslekciju starptautiskās ekonomikas kursā 2. kursa 

studentiem. Pavasarī SSE Riga uzĦēma WSB-NLU rektoru Dr. W. Cwynar un prorektoru 

Dr. W. Paten no Polijas, kurus, galvenokārt, interesēja atgriezeniskās saites veidošana un 

uzturēšana SSE Riga starp mācībspēkiem, administrāciju un studentiem. 
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1.5.2. Viesu grupas 
 
Nākotnes līderu un Baltijas valstu pilsoĦu izglītošanā ir nepieciešama tāda augstākās 

izglītības sistēma, kurā internacionalizācija veicina kultūru dažādību un veicina 

starpkultūru sapratni, cieĦu un toleranci starp tautām. SSE Riga šāda veida augstākās 

izglītības internacionalizācija tika veicināta, uzĦemot apmeklētājus un viesu grupas visa 

gada garumā, to skaitā ārvalstu vēstniekus, lektorus, augstskolu administrācijas un 

vadības pārstāvjus, studentus un potenciālus darba devējus. 

 

Sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju augstskola uzĦēma Baltkrievijas 

biznesa līderu delegāciju 2008. gada septembrī un Francijas parlamentāriešu delegāciju 

2009. gada aprīlī. Sadarbība ar ES valstu vēstniecībām Latvijā bija neatĦemama Erasmus 

darbības daĜa, kas izpaudās, uzaicinot pārstāvjus no visām ES vēstniecībām uz apmaiĦas 

studentu sagaidīšanas pasākumiem. Bez tam, rudens semestrī notika tikšanās ar Somijas 

vēstnieku un Itālijas vēstnieku, lai izpētītu sadarbības iespējas, it īpaši meklējot labas 

kvalitātes vieslekcijas SSE Riga studentiem un publiski atvērtajām lekcijām, ko 

organizēja SSE Riga. 

 

Papildus Erasmus mācībspēku un darbinieku mobilitātei, augstskola uzĦēma Korkas 

universitātes (Cork University) vadības administratorus no Īrijas 2008. gada decembrī. Tā 

kā mums nebija neviena partnerības līguma ar augstskolām Īrijā, tā tika uztverta kā laba 

iespēja sadarbības veidošanai starp universitāti Īrijā un SSE Riga. Tomēr partnerattiecību 

līgums netika parakstīts. Maijā augstskolā viesojās pārstāvji no SSE Personāla 

departamenta, kas Ĝāva dalīties pieredzē, parādīt augstskolu un veidot personiskus 

kontaktus. Maijā augstskolu apmeklēja žurnālistu grupa no Zviedrijas, lai izpētītu 

iespējas izveidot Žurnālistikas centru SSE Riga. 

1.5.3. SSE Stokholmas un SSE Sanktpēterburgas studentu vizīte 
 
2008./2009.m.g. divas EMBA studentu grupas no SSE Stokholmā un trīs studentu grupas 

no SSE Sanktpēterburgā apmeklēja REA. Pirmā grupa no SSE Stokholmā apmeklēja 

REA 2008.g. no 12./13.-15. novembrim, bet otra studentu grupa no šīs pašas augstskolas 

viesojās Rīgā 2009.g. no 13./14.-15. maijam. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, SSE 
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Stokholmā profesionālā maăistra programmas studentiem tika noorganizēta akadēmiskā 

daĜa, kas sniedza ieskatu Baltijas valstu politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā situācijā. 

Prezentācijas sniedz un diskusijas organizēja REA mācībspēki Roberts Ėīlis, Vjačeslavs 

Dombrovskis un Mortens Hansens. EMBA studenti no SSE Stokholmā apmeklēja 

vairākus uzĦēmumus, ieskaitot „Latvijas Finieris”, „RIMI Baltija” un citus. REA 

Profesionālā maăistra programmas absolventiem un studentiem bija arī iespējams 

nodibināt kontaktus ar studentiem no Stokholmas, piedaloties neformālās vakariĦās. 

 

Trīs profesionālā maăistra programmu studentu grupas no SSE Sanktpēterburgā 

apmeklēja REA 2008./2009.m.g. pirmā grupa viesojās REA 2008.g. no 15.-19. oktobrim, 

kamēr pārējās divas apciemoja REA 2009. gada pavasarī - viena no 20.-26. aprīlim, bet 

otra no 20.-24. maijam. Tāpat kā līdz šim studentu grupas no SSE Sanktpēterburgas 

organizēja savus profesionālā maăistra programmas moduĜus REA telpās, pieaicinot REA 

mācībspēkus, kuri sniedza vispārēju pārskatu par valsts ekonomiku. 2008. gada 18. 

oktobrī tika noorganizēts kopīgs sadarbību veicinošs pasākums, kas deva iespēju 

studentiem no SSE Sanktpēterburgā nodibināt kontaktus ar REA absolventiem  
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II. STUDENTI 

2.1. Studentu uzĦemšana 

2.1.1 Programmas popularizēšanas pasākumi 
 
Mācību gada laikā tika realizēti vairāki profesionālā maăistra programmas 

popularizēšanas pasākumi, piemēram, reklāmas plašsaziĦas līdzekĜos, reklāmjoslas 

interneta portālos, programmas prezentācijas dažādos pasākumos. Pirmo reizi programma 

tika prezentēta Baltkrievijā, kur biznesa sabiedrības sanāksmes laikā Minskā 2009.g. no 

28.-29. aprīlim tika izvietots REA stends un sniegta detalizēta informācija par 

augstskolas akadēmiskajām programmām. Vairākas sanāksmes ar potenciālajiem 

programmas kandidātiem tika noorganizētas REA Atvērto durvju dienā 2009.g. 7. 

februārī. Lai rosinātu REA bakalaura programmas absolventus pieteikties REA 

profesionālā maăistra programmā, tika nodibināta īpaša REA bakalaura programmas 

absolventu stipendija. 

 

Tomēr bija skaidri redzams, ka mārketinga un programmas reklamēšanas pasākumu bija 

daudz par maz, pie kam nepastāvēja regulāra pasākumu un aktivitāšu plānošana, kas visa 

gada garumā informētu par programmu un to popularizētu. Tāpēc jau profesionālā 

maăistra programmas konsultatīvās padomes šī mācību gada sanāksmēs daudzkārt tika 

uzsvērta atbilstoša programmas mārketinga plāna nepieciešamība. Šāds plāns nodrošinātu 

reflektantu atlasi REA profesionālajai maăistra studiju programmai visa uzĦemšanas 

procesa laikā, bet nevis vienu mēnesi vai pat vienu nedēĜu pirms dokumentu pieĦemšanas 

termiĦa beigām. 

 

2.1.2. UzĦemšanas kārtība un rezultāti 

 

Ekonomikas lejupslīde, ieskaitot bezdarba pieaugumu, darba algu samazinājums un, it 

īpaši, krass līdzekĜu samazinājums, kurus uzĦēmumi izlieto izglītībai un apmācībām, 

savienojumā ar vāji noorganizētu profesionālā maăistra programmas mārketinga 

kampaĦu, tieši ietekmēja to reflektantu skaitu, kuri vēlējās studēt REA profesionālā 
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maăistra programmā. Lai arī pirmie reflektanti iesniedza studijām nepieciešamos 

dokumentus jau 2008. gada novembrī un kopējais reflektantu skaits bija līdzīgs ar 

iepriekšējiem gadiem, vairāki reflektanti un arī uzĦemtie studenti atteicās no studijām 

programmā, vai arī pārtrauca iesāktās mācības finansiālu apstākĜu dēĜ, kā arī sakarā ar Ĝoti 

intensīviem darba grafikiem uzĦēmumos, kuros viĦi bija nodarbināti. Lai arī oficiālais 

termiĦš dokumentu iesniegšanai studijām programmā bija 2009.g. 1. jūnijs, Ħemot vērā 

visus iepriekš minētos apstākĜus, uzĦemšanas process tika pagarināts līdz vasaras beigām 

un pēdējais students EMBA 8 studentu grupai pievienojās 2009. gada oktobrī. 

 

Prasības studijām programmā saglabājās tādas pašas, kā iepriekšējos gados: 

1. Vismaz piecu gadu pieredze augstākā līmeĦa vadītāja amatā. 

2. Aizpildīta pieteikuma veidlapa un motivācijas vēstule. 

3. Diploma kopija par pirmo augstāko izglītību. 

4. Divas ieteikuma vēstules. 

 

Visi reflektanti, kuri izpildīja iepriekš minētās prasības, tika uzaicināti uz interviju, kas 

tika organizētas, sākot no 2009. gada otrās jūnija nedēĜas. Kopumā studiju programmā 

pieteicās 30 refletantu, bet 27 tika uzaicināti uz interviju. Pēc uzĦemšanas procesa 

pabeigšanas 19 EMBA 8 grupas studentu uzsāka mācības REA profesionālā maăistra 

programmā. 

 

1. tabula. 2009. gada studentu uzĦemšanas rezultāti 

 Reflektanti UzĦemtie studenti 

Kopā 30 19 

no Latvijas 22 16 

no Baltkrievijas 1 0 

no Krievijas 1 0 

no ASV 1 1 

no Izraēlas 1 1 

no Dānijas 1 1 

no Kamerūnas 1 0 



 16 

no Indijas 1 0 

no Pakistānas 1 0 

Vīrieši 21 14 

Sievietes 9 5 

 

Jaunās EMBA 8 grupas studentiem augstākā izglītība bija dažādās jomās, un viĦi 

pārstāvēja dažādas nozares, ieskaitot vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, 

nekustamie īpašumi, ražošana un medicīna. Salīdzinot ar studentu grupām iepriekšējos 

gados, EMBA 8 grupā bija ievērojams kritums to studentu, kuri saistīti ar finanšu un 

audita jomu, kā arī informācijas tehnoloăiju un telekomunikāciju sektoru. 16 studentu 

grupā bija no Latvijas un pa vienam no Izraēlas, ASV un Dānijas. Dzimumu sadalījums 

grupā bija šāds: 5 sievietes un 14 vīrieši. 

2.2. 2009. gada absolventi 
 
REA 13. izlaidums notika 2009. gada 13. jūnijā Kongresu namā Rīgā. Kopumā 21 

profesionālā maăistra programmas students saĦēma diplomu par mācību pabeigšanu. 

Galveno uzrunu sniedza AS SEB banka Latvija prezidents un EMBA programmas 

absolvents Ainārs Ozols. EMBA 6 grupas absolventu vārdā runas teica Stephan Bottger 

un Imants Sinka. 

 

2. tabula. 2009. gada absolventi (EMBA-6) 

Kopā 21 

Latvija 18 

Lietuva 1 

Igaunija 1 

Vācija 1 

Vīrieši 14 

Sievietes 7 

 
Pieci studenti studijas nepabeidza ăimenes apstākĜu, kā arī ar darbu saistītu iemeslu dēĜ. 

ViĦi nolēma studijas pabeigt nākamajā 2009./2010.m.g. 
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III. EMBA STUDIJU PROGRAMMA 

3.1. EMBA programmas konsultatīvā padome 

2008./2009. m.g. laikā notika divas REA profesionālā maăistra programmas 

konsultatīvās padomes sanāksmes. Pirmā konsultatīvās padomes sanāksme tika 

noorganizēta 2008. gada 2. decembrī un tajā iesākumā tika pārskatīta iepriekšējā 

sanāksmē pieĦemto lēmumu izpilde. Tika samazināta atšėirība starp finanšu ekonomikas 

kursu un tā gala eksāmenu, iepriekšējā korporatīvās pārvaldības moduĜa pasniedzēja vietā 

sekmīgi šo kursu prezentēja cits mācībspēks, mācību brauciens uz Honkongu EMBA 7 

studentu grupai bija sagatavots. Tomēr tika uzsvērts, ka jāuzlabo jomas, kas saistītas ar 

EMBA absolventu kalendāru un absolventiem paredzētajiem notikumiem, kā arī kopumā 

ir cieši jāsadarbojas ar REA profesionālās maăistra programmas absolventiem. 

 

Sanāksmē daudz uzmanības tika veltīts studiju programmas izvērtēšanai un tās 

pilnveidošanai. Nepieciešams radikāli pārmainīt personālvadības moduli gan saturiskā, 

gan pasniegšanas ziĦā, jo esošais kurss ir vairāk piemērots bakalaura studentiem nevis 

maăistrantiem. Arī organizācijas psiholoăijas kursam ir jābūt daudz vairāk fokusētam, jo 

šobrīd nav skaidrs moduĜa mērėis un sagaidāmie rezultāti. Nepieciešams apzināties, kas 

ir domāts sasniegt ar programmu kopumā, un par programmas tālāku attīstību jājautā gan 

esošajiem studentiem, gan absolventiem. Nepieciešams iekĜaut globālo līderību, inovāciju 

pārvaldību. Profesionālā maăistra programmā vairāk nepieciešams iekĜaut vietējos 

mācībspēkus, piemēram, Mortenu Hansenu un Robertu Ėīli. Konsultatīvās sanāksmes 

laikā arī tika uzsvērts, ka nepieciešams veikt līdzīgu profesionālā maăistra programmu, 

kuras piedāvā citas biznesa augstskolas Eiropā un pasaulē, salīdzinošo analīzi, un 

balstoties uz šo analīzi ir jāveic atbilstošas korekcijas REA EMBA programmā. Tāpat 

tika norādīts, ka jāsaprot, kādā virzienā programma virzās, un to var panākt, veicot 

programmas absolventu aptauju. Tieši absolventi var pateikt, cik lielā mērā programma 

bija atbilstoša viĦu vajadzībām. 

 

Otra EMBA programmas konsultatīvā sanāksme notika 2009. gada 16. aprīlī. Iesākumā 

tika novērtēta iepriekšējā sanāksmē pieĦemto lēmumu izpilde. Laika posmā kopš 
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iepriekšējās sanāksmes tika veikta salīdzinošā analīze ar līdzīgām profesionālā maăistra 

programmām vadošajās biznesa augstskolās Eiropā un pasaulē, bija pabeigta EMBA 

absolventu aptauja par programmas atbilstību viĦu vajadzībām, kā arī tika Ħemti vērā 

ieteikumi programmas pilnveidošanā 2009.-2011.m.g. Viens no būtiskākajiem 

neizpildītajiem lēmumiem bija jaunas REA profesionālā maăistra programmas brošūras 

sagatavošana un publicēšana ar termiĦu 2009.g. 15. janvāris. Organizatorisku un tehnisku 

iemeslu dēĜ brošūras sagatavošana bija aizkavējusies, un tā tika publicēta 2009.g. maijā. 

Sanāksmē tika arī pārrunāti dažādi ar EMBA programmas mārketingu un popularizēšanu 

saistīti jautājumi, kā arī jautājums par vienošanos ar SEB banku Latvijā attiecībā par 

iespēju profesionālā maăistra programmas studentiem, kam trūkst nepieciešamo līdzekĜu 

mācībām, saĦemt studiju kredītu. 

 

3.2. Pamata kursi 
 
REA profesionālā maăistra programmā tika ieviestas izmaiĦas gan attiecībā uz konkrētu 

kursu saturu, gan mācībspēkiem. 2008. gada rudenī, pamatojoties esošo studentun un 

absolventu atgriezenisko saikni, EMBA 6 studentu grupas programmā tika ieviests jauns 

modulis Cilvēkresursu vadība, kuru mācīja pasniedzēja Elen Frank. Lai arī modulis 

ietvēra dažādus teorētiskos modeĜus, kurus izmanto personāla vadības procesos, kā arī 

vairākus praktiskus piemērus, kursa novērtējums bija zems. Galvenais iemesls tam bija 

praktiskās pielietojamības trūkums, kā arī tas, ka gandrīz visi piemēri un gadījuma izpētes 

piemēri bija Ħemti no Amerikas pieredzes. Kurss struktūras ziĦā vairāk bija piemērots 

bakalaura studentiem, bet nevis studējošiem profesionālā maăistra programmā. 

 

Kā norādīja studenti, atbilstošu piemēru un gadījuma izpētes piemēru trūkums bija jūtams 

arī citos kursos, tāpēc stratēăiskās vadības un pārmaiĦu vadības moduĜi tika nedaudz 

pārveidoti, un šajos kursos tika vairāk iekĜautas diskusijas un gadījuma izpētes piemēru. 

Korporatīvās pārvaldības moduli pasniedzējas Sophia Kusyk vietā sāka mācīt Tomislav 

Rimac. Pasniedzējs Rimac padarīja šo kursu daudz dinamiskāku, ar daudz diskusijām 

nodarbību laikā, kā arī uzdodot studentiem analizēt un prezentēt vairākus atbilstošus 

gadījuma piemērus. Modulī bija arī divas vieslekcijas - vienu par korporatīvās 
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pārvaldības kultūru Swedbank prezentēja Swedbank valdes locekle un REA bakalaura 

programmas absolvente Tīna Ėuze, bet otru par korporatīvās pārvaldības pieredzi 

juridiskā jomā prezentēja Sorainen Law biroja pārstāve Eva Berlaus-Gulbe. 

 

Ievērojamas izmaiĦas tika veiktas biznesa ētikas un korporatīvās sociālās atbildības 

kursā. Modulis tika noorganizēts Stokholmā, un tā laikā studenti pasniedzēja Hans De 

Geer vadībā apguva teorētisko bāzi, nodarbībām notiekot SSE Stokholmā ēkā. Bez tam 

studentiem bija iespējams apmeklēt vairākus uzĦēmumus un novērot, kā korporatīvās 

sociālās atbildības princips ir reāli īstenots. EMBA 6 studentu grupa apmeklēja 

Electrolux, sabiedrisko attiecību aăentūru Halvarsson & Halvarsson, kā arī AP1 ( Pirmo 

pensiju fondu). Studentiem kurss šėita noderīgs un grupa it īpaši augstu novērtēja 

diskusijas ar uzĦēmumu pārstāvjiem par sociālo atbildību, kā arī iespēju apmeklēt un 

mācīties SSE grupas dibinātājas augstskolā – SSE Stokholmā. 

 

PārmaiĦas skāra arī dažus kursus, kuros piedalījās EMBA 7 studentu grupa, kas uzsāka 

mācības 2008. gada augusta beigās. Vispirms jau kursu Cilvēki un biznesa procesi, ko 

iepriekš mācīja Roberts Ėīlis, šajā mācību gadā pasniedza Daniels PavĜuts. Pirmo reizi 

Richard Pooley no Apvienotās Karalistes prezentēja Organizācijas psiholoăijas kursu, 

kuru līdz šim bija mācījis pasniedzējs Sean Gaffney, kas slimības dēĜ to nevarēja veikt. 

Kursam bija lieliski panākumi un studenti augstu novērtēja pasniedzēju, kā arī kursa 

saturu, kas tika pasniegts dinamiskā un interaktīvā veidā. Lai sagatavotu studentus 

mācību braucienam uz Honkongu un Ėīnu, tika noorganizēts speciāls vienas dienas kurss 

Globālā konkurētspēja - Ėīna. Alfs Vanags kopā ar Sarah Wu no Honkongas 

Tirdzniecības kameras Londonā prezentēja šo moduli. 

3.3. Diplomprojekts 

 
Kopumā 22 EMBA 6 grupas studenti uzsāka darbu pie profesionālā maăistra 

programmas diplomprojekta, un kā līdz šim Dr. Ăirts DimdiĦš EMBA diplomprojektu 

konsultants koordinēja diplomprojekta rakstīšanas procesu. Dr. DimdiĦš studentiem 

noorganizēja informatīvu lekciju, kurā viĦš iepazīstināja ar diplomprojekta rakstīšanas 

procesu, termiĦiem, kā arī to, kas līdz katram konkrētam termiĦam studentiem ir jāpaveic 
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un jāiesniedz. Lai arī process tika organizēts tāpat kā iepriekš, no studentu atgriezeniskās 

saiknes tika saĦemti signāli, ka procesu nepieciešams organizēt efektīvāk un studentiem 

jāsniedz vairāk palīdzības un padoma.  

 

Attiecībā uz tēmām, diplomprojekti ietvēra banku un nodokĜu jomas, apskatīja pesniju 

fondus un patērētāju uzvedību, kā arī pievērsās līderības modeĜiem, personālvadības 

jautājumiem, kravas tranzītam jūras ostās un mobilo telekomunikāciju nozarei. Divi 

studenti nevarēja pabeigt savus diplomprojektus  - vienā gadījumā studente atlika savas 

studijas un pārtrauca diplomprojekta rakstīšanu darba un ăimenes apstākĜu dēl. Otrajā 

gadījumā studenta diplomprojektā tika atklāts plaăiātisms, kā rezultātā REA Akadēmiskā 

komisija pieĦēma lēmumu neatĜaut studentam aizstāvēt savu darbu, bet atsākt 

diplomprojekta rakstīšanas procesu nākamajā mācību gadā, izvēloties jaunu tēmu vai 

pilnība pārstrādājot esošo. 

3.4. Mācību brauciens 

 
EMBA 7 studentu grupas mācību brauciens, kas notika no 2009.g. 19.-26. aprīlim, tika 

noorganizēts sadarbībā ar mācībspēkiem no Honkongas pilsētas universitātes Dr. Māri 

Martinsonu un Aelitu BrīviĦš.Visi 24 studenti piedalījās mācību braucienā uz Honkongu 

un Ėīnu. Brauciena laikā viĦiem bija iespēja iepazīties ar Ėīnas politisko, ekonomisko un 

sociālo dzīvi, uzĦēmējdarbības aktivitātēm Ėīnā, ieskaitot ăimenes biznesu, kā arī uzzināt 

par „zaĜo” biznesu un vides jautājumiem. Mācību brauciena laikā profesionālā maăistra 

programmas studenti apmeklēja vairākus uzĦēmumus, no kuriem Li & Fung loăistikas 

uzĦēmums, Honkongas Fondu birža un žokeju klubs „Happy Valley” tika atzīmēti kā 

interesantākie un vērtīgākie. EMBA 7 studentu grupa tika uzaicināta uz pusdienām, kuras 

rīkoja Latvijas Republikas goda konsuls Dr. Roger King. 

 

Pirms mācību brauciena studentiem tika uzdots uzdevums, kuru sagatavoja Alfs Vanags. 

Šo uzdevumu studentiem vajadzēja tālāk pilnveidot mācību brauciena laikā, kā arī 

prezentēt kopā ar EMBA studentiem no Honkongas pilsētas universitātes. Mūsu 

studentiem tika noorganizētas neformāls tālākas sadarbības veicinošs pasākums – „dim 

sum” pusdienas, kuru laikā viĦiem bija iespējas nodibināt vērtīgus kontaktus. 
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3.5. Citi pasākumi 

 
Šajā mācību gadā tika noorganizēti vairāki pasākumi, kas no iepriekšējiem gadiem jau 

bija kĜuvuši par tradīciju. Piemēram, izbraukums ar kuăīti pa Daugavu jaunuzĦemtajai 

profesionālā maăistra programmas grupai, Ziemassvētku pasākums abiem EMBA 

kursiem, kas šajā mācību gadā notika Daugavpilī, gadskārtējais augstskolas dibināšanas 

pasākums un absolventu salidojums gan esošajiem EMBA studentiem, gan absolventiem, 

kā arī izlaiduma ceremonija jūnijā, pēc kuras sekoja balle. 
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IV. VAD ĪTĀJU TĀLĀKIZGL ĪTĪBAS PROGRAMMAS 
 
2008./2009.m.g. REA Vadītāju tālākizglītības departaments turpināja savas aktivitātes 

iepriekšējā gada jomās:   

• Speciāli izstrādātas programmas korporatīvajiem klientiem. 

• Atvērtās programmas (partnerībā ar Viljama Deividsona institūtu – William 

Davidson Institute – WDI).  

• Partneru programmu vadība Rīgā. 

 
 Iepriekšējo gadu iniciatīvu rezultātā par 16% palielinājās aktivitāšu un programmu skaits 

klientiem ārpus Baltijas valstīm (piemēram, Baltkrievijas Republikā). Tomēr kopējo 

pasākumu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem bija samazinājies – tam par 

iemeslu bija ekonomikas lejupslīde gan visā pasaulē, gan Latvijā. Šis faktors stipri 

ietekmēja Vadītāju tālākizglītības departamenta esošos un potenciālos programmu 

projektus (piemēram, programmu atlikšana uz vēlāku laiku, formāta maiĦa/īsākas 

programmas, dažos gadījumos programmu atcelšana sakarā ar izmaiĦām uzĦēmuma 

struktūrās un personālā). 

 

Turpinājās darbs pie speciāli izstrādātām programmām korporatīvajiem klientiem (33%). 

Bija pieprasījums pēc īsiem semināriem uzĦēmumos (piemēram, par ekonomikas 

jautājumiem), kas arī tika nodrošināts, piedāvājot šādus seminārus klientiem. Turpinājās 

darbs pie programmu vadīšanas partnerinstitūcijām Rīgā (10%) – WDI vadītāju 

tālākizglītības programmas Rīgā/Oracle, M-gruppen programmu vadība Rīgā. 

 

2008./2009. m.g. viens no galvenajiem mērėiem bija atvērto programmu piedāvājumi 

(partnerībā ar Viljama Deividsona institūtu Mičiganas universitātē ASV). Divas jaunas 

programmas tika pievienotas atvērto programmu portfelim - „Programma mārketinga 

profesionāĜiem” tika uzsākta 2008.g. novembrī, bet „Programma personālvadības 

profesionāĜiem” tika realizēta 2009.g. februārī. Maijā REA Vadītāju tālākizglītības 

departaments piedāvāja ikgadējo „Stratēăiskās vadības programmu”. Dalībnieku 
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profesionālais līmenis bija iespaidīgs, un viĦi pārstāvēja Latviju, Zviedriju, Austriju, 

BeĜăiju, Ukrainu un Apvienotos Arābu Emirātus. 

 

Starptautiskā pieredzes apmaiĦas programma tika pilnveidota un īstenota grupai augstākā 

līmeĦa vadītāju no Baltkrievijas Republikas (2008. gada septembris). 2008. gada 

novembrī Vadītāju tālākizglītības departaments projekta „Profesionālā attīstība valsts un 

nevalstisko institūciju vadītājiem Baltkrievijā” ietvaros uzsāka „Līderības attīstības 

programmu”. Programma tika īstenota partnerībā ar organizāciju „L īdere” un Rīgas 

Juridisko augstskolu. 

 

Kopsavilkums pasākumu profilam 
 

10%

33%

16%

16%

25%

Management of partners'
programs 

Corporate programs
(incl.short seminars) 

Programs for Clients outside
the Baltics

Promotional and PR events

Open programs

 
 

Idejas nākotnei, plānotās programmas: 2009.g. pavasarī REA Tālākizglītības 

departaments strādāja pie programmas izstrādnes konkrētām nozarēm, un beigu posms 

„Efektīvas veselības aprūpes resursu pārvaldības programma” izveidošanai ir plānots 

2009.g. augustā. Procesā ir programmas izstrādne žurnālistiem. 
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V. STUDIJU PROCESA NODROŠINĀJUMS UN RESURSI 

5.1. Mācībspēku vadība  

5.1.1. Mācībspēku profesionālā pilnveidošanās 

Mācībspēki bija Ĝoti aktīvi visu gadu, un tas labi atspoguĜojās ikgadējos mācībspēku 

darba pārskatos, kas tika iesniegti jūnijā un individuālās pārrunās izvērtēti jūlija sākumā. 

Mācībspēki sniedza ieguldījumu mācību programmu izstrādē, kā arī pētniecības projektos 

un darbā sabiedrības labā, veidojot profesionālus blogus un piedaloties augstskolas 

administratīvajā darbā. Ikgadējā mācībspēku sēde notika 2009. gada 30. janvārī, kurā tika 

risināti šādi jautājumi:  ekonomikas mācību programmas pilnveidošana, specializācijas 

kursu izvērtēšana uzĦēmējdarbībā, intensīvāka tehnoloăiju izmantošana, studentu lekciju 

un semināru apmeklējumu politikas pārskatīšana, eksāmenu noteikumu un eksāmenu 

kārtošanas politikas pilnveidošana un mācībspēku iesaistīšanās pētniecības projektos. 

 

Mācībspēku profesionālās pilnveides seminārs notika 2009. gada 8. janvārī, un šajā 

seminārā tika apspriesti dažādi mācību metodikas aspekti. Sākumā Dr. Ali Ait Si 

Mhamed no Bafalo universitātes (University Buffalo) uzstājās ar lekciju par 

“Novatoriskas pieejas rosināšana studentu apmācībā augstākās izglītības līmenī”. 

Turpinājumā sekoja diskusija, kurā tika iztirzātas tēmas saistībā ar  mācīšanas un 

mācīšanās pamatteorijām, īpaši pievēršot uzmanību jautājumiem, kas saistīti ar 

ekonomikas un uzĦēmējdarbības mācīšanu un mācīšanos, kā arī par mācībspēku 

profesionalitātes novērtēšanas procesu augstskolā. Dr. A. Sauka piedalījās 2. BMDA 

mācībspēku kompetences pilnveides semināra “Zināšanas par mācīšanu augstskolā”, ko 

vadīja  Dr. Linda M. Manning, Leadership Mosaic, Inc. prezidente Otavas universitātes 

ārštata profesore un kas notika 2009. gada 16.-17. aprīlī Rīgas Tehniskajā universitātē; 

savukārt no 2009. gada 19. jūlija l īdz 25. jūlijam viĦš piedalījās  EFER (European Forum 

for Entrepreneurship Research) kolokvijā “Eiropas uzĦēmējdarbības kolokvijs” 

(European Entrepreneurship Colloquium), kas notika Māsterihtas universitātē (University 

of Maastricht) Nīderlandē. “Novatoriskas pieejas rosināšana” un “Zināšanas par 

mācīšanu augstskolā”  bija plānoti vispārējo mācīšanas prasmju pilnveidošanai, bet 
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“Eiropas uzĦēmējdarbības kolokvijs” tieši koncentrējās uz mācību metodēm, kas ir 

efektīvas uzĦēmējdarbības mācīšanā. 

  

Mācībspēku pilnveides pasākumi turpinājās visa gada garumā, un tos nepieciešams 

turpināt arī nākošajā mācību gadā. Mācībspēki tika aicināti piemeklēt kursus, apmācības 

programmas u.c. pasākumus, kas veicinātu to pedagoăisko attīstību, un šīs iespējas 

apspriest ar rektoru un prorektori. Skola varētu plānot finansējumu, lai atbalstītu 

mācībspēku pedagoăisko pilnveidošanos. 

 

REA mācībspēki aktīvi piedalījās gan kā lektori, gan kā klausītāji konferencēs Latvijā un 

ārvalstīs. Decembrī Arnis Sauka piedalījās konferencē par uzĦēmējdarbību, kas notika 

Gotlandes universitātē (Gotland University). Benjamin Breggin tika uzaicināts uzstāties 

ar savu pētījumu par “Starpkultūru valodas tendences Igaunijā, Latvijā un Lietuvā” 

(Cross-cultural Language Trends in Estonia, Latvia and Lithuania) konferencē par 

starpkultūru saziĦu Baltijas reăionā, kas notika Gotlandes universitātē Visbijā, Zviedrijā 

2008. gada 4.-5 decembrī. ViĦa dalību konferencē finansiāli atbalstīja Gotlandes 

universitāte. 

5.1.2. Mācībspēku iesaistīšanās pētniecības projektos 

 
SSE Riga mācībspēku pētniecības darbu veidoja gan katra mācībspēka individuālais 

pētniecības darbs un dalība pētniecības projektos, gan vairāku mācībspēku kopīgs 

pētniecības darbs, kas nereti ietvēra sadarbību ar akadēmiėiem visā pasaulē. Notika darbs 

pie vairākiem pētniecības projektiem sadarbībā ar BICEPS un SSE Riga TeliaSonera 

institūtu. Studenti tika iesaistīti kā pētniecības asistenti datu vākšanas un aptauju 

veikšanā. Mācībspēku vidū valdīja vispārēja izpratne par to, ka viĦi strādā augstskolā un 

darbs pie pētniecības projektiem bija ieguvums augstskolai. Tomēr šāda izpratne 

nepastāvēja visu laiku. 

 

Individuālais pētniecības darbs atspoguĜojās publikācijās grāmatās vai kā atsevišėa 

nodaĜa vai nodaĜas grāmatā vai pētnieciski raksti rediăējamos žurnālos. 2008. gada rudenī 

SSE Riga publicēja grāmatu J. Baltrušaitit÷-Akselsone, A. Sauka un F. Welter (2008) 
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„Topošā uzĦēmējdarbība Latvijā. Liecības, kas gūtas no pētījuma par uzĦēmējdarbības 

dinamikas 1. vilni“ (Nascent Entrepreneurship in Latvia. Evidence from the Panel Study 

of Entrepreneurial Dynamics 1st wave), kas tika izdota Rīgā, Latvijā - izdevējs Stockholm 

School of Economics in Riga. 2009. gada pavasarī bija sagatavotas publicēšanai šādas 

nodaĜas : A. Sauka un F. Welter (2009) „Mentalitātes un domāšanas veidi - grūtības 

uzĦēmējdarbības politikā Latvijas kontekstā“ (Mentalities and Mindsets - The Difficulties 

of Entrepreneurship Policies in the Latvian Context), ko paredzēts publicēt grāmatā „ 

Rokasgrāmata uzĦēmējdarbības politikas veidošanai pārejas ekonomikas valstīs“  

(Handbook of Entrepreneurship Policy Making in Transition Countries) un kuras autori ir 

F. Welter un D. Smallbone (redaktors.) Cheltenham apgādā; Edward Elgar; E. Dainov, A. 

Sauka un D. Eckert (2009) „Faktori apmešanās vietas izvēlei radošo un zināšanu ietilpīgo 

industriju vadītājiem Toulūzā, Helsinkos, Budapeštā, Rīgā un Sofijā“ grāmatā S. Musterd 

un A. Murie (redaktors.) „Konkurētspējīgu pilsētu veidošanās“, Wiley: Blackwell 

apgādā. Turklāt, ACRE projekta ietvaros tika sagatavoti un publicēti vairāki ziĦojumi. 

 

Ir jābūt lielākai iniciatīvai pētniecības projektu piesaistīšanā, un ja netiks piesaistīti 

pētniecības projekti, tad varētu būt nepieciešams samazināt mācībspēku skaitu. 

Augstskolai ar saviem mācībspēkiem jācenšas piesaistīt vairāk komerciālu / konsultāciju 

projektus. 

 

Lai atvieglotu pieteikumu sagatavošanu pētniecības grantiem, tika konstatēts, ka visu 

informāciju par projektiem ir nepieciešams apkopot, t.i., informācija par pabeigtiem, 

uzsāktajiem projektiem un projektu pieteikumiem nepieciešams apkopot un uzturēt vienā 

ikvienam pieejamā vietā. Arī atsauksmes no iepriekšējo projektu vadītājiem par SSE Riga 

ieguldījumu ir jāapkopo, lai tās ir pieejamas ikvienam. Tas būtu iespējams, izveidojot 

speciālu projektu sadaĜu uz e-platformas. 
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5.2. Bibliotēka 
 
SSE Riga bibliotēka sniedza plašu bibliotēkas pakalpojumu klāstu personālam, 

studentiem un apmeklētājiem no ārpuses gan augstskolas bibliotēkā, gan tiešsaistē. 

Bibliotēkas darbu vadīja bibliotēkas vadītājas vietas izpildītāja Eva Ernštreite un 

bibliotekāre Kristīne Prulle, vakaros un nedēĜas nogalēs bibliotēkas pakalpojumus 

nodrošināja divas asistentes. 

 

Lai padarītu bibliotēkas pakalpojumus efektīvākus, septembrī bibliotēka iegādājās jaunu 

kopēšanas mašīnu, un studenti varēja paši kopēt sev nepieciešamo materiālu ar 

priekšapmaksas kartēm, kuras studenti varēja iegādāties bibliotēkā. Turklāt, no šī gada 

bibliotēka vairs neizsniedza studentiem veco eksāmenu jautājumus - tie bija pieejami e-

apmācības platformā. Lai efektīvi strādātu ar informācijas par jaunieguvumiem 

bibliotēkā, kopš septembra bibliotēkas mājas lapā tika izveidota jauna sadaĜa, kur katru 

ceturtdienu tika publicēts jaunieguvumu saraksts. 

 

Oktobrī E. Ernštreite apmeklēja SSE bibliotēku Stokholmā, kas deva jaunu mācīšanās 

pieredzi un idejas turpmākai bibliotēkas attīstībai SSE Riga. Tā rezultātā, martā 

bibliotēkā tika ieviesta jauna sistēma, kā atrast visus elektroniskos žurnālus, kas iekĜauti 

SSE abonētajās datubāzēs: iet uz jaunu resursu – no A līdz Z pakalpojumi, ierakstīt 

žurnāla nosaukumu meklēšanas lodziĦā, un tad sistēma atvērs saiti uz to. Turklāt, ikviens 

varēja pārbaudīt visus žurnālus, kas iekĜauti A - Z pakalpojumos, dodoties uz 

apakšsekciju "Virsraksti". 

 

Tradicionāli bibliotēkas sniedza izglītojošus pakalpojumus, lai palīdzētu studentiem kĜūt 

par zinošiem lasītājiem. Orientācijas nedēĜas laikā E. Ernstreite vadīja nodarbību 1. kursa 

studentiem, lai viĦus iepazīstinātu ar bibliotēkas noteikumiem un to, kā rīkoties ar 

bibliotēkas resursiem. Maijā  bibliotēkas vadītāja D. Cīrule atgriezās no grūtniecības un 

dzemdību atvaĜinājuma un 1. kursa studentiem novadīja nodarbību par "Kā izmantot datu 

bāzes". Šogad bibliotēkā bija jauna pieredze, uzĦemot praktikanti no Latvijas 

Universitātes Bibliotekāru fakultātes laika posmā no 2009. gada 19 janvāra līdz 19. 

februārim. 
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Bibliotēkas vadība pārvaldīja preses abonēšanas apjomu, grāmatu un dokumentu 

kataloăizēšanu, kā arī bibliotēkas darbinieku komandas profesionālo pilnveidošanos. 

Plānojot turpmāko bibliotēkas attīstību un pārvaldību, janvārī notika bibliotēkas 

darbinieku tikšanās ar augstskolas vadību. Tā rezultātā, tika pārskatīts un uzlabots darba 

process saistībā ar studiju mācību krājumu un materiālu veidošanu un sadali. Tāpat tika 

nolemts, ka augstskolai nepieciešams mainīt līgumu ar BNS ziĦu dienestu par sniegtajiem 

pakalpojumiem. Arī tika pieĦemts lēmums, ka K. Prulle būtu jāieplāno laiks, lai 

kataloăizētu grāmatas zviedru valodā. Aprīlī E. Ernštreite pabeidza bibliotēkas ziĦojumu 

iesniegšanai Centrālās statistikas pārvaldei un Latvijas Bibliotekāru asociācijai. 

 

Lai izsekotu līdzi jaunumiem bibliotēku pārvaldībā, E. Ernštreite piedalījās ikgadējā 

Latvijas Bibliotekāru konferencē 2009. gada 20. martā. Martā viĦa arī piedalījās seminārā 

par to, kā kategorizēt dokumentāciju. Visbeidzot,  2009. gada 18.-25. aprīlī E. Ernštreite 

devās pieredzes apmaiĦas braucienā uz Ēăipti, ko organizēja Latvijas Bibliotekāru 

asociācija. 

5.3. IT pakalpojumi 

 
IT departamentu vadīja Romans Jašins, kurš bija atbildīgs par attīstības jautājumiem IT 

jomā, un viĦa asistente Diana Hilevaja rūpējās par ikdienas IT pakalpojumiem. IT 

departaments sniedza visaptverošus ar datoriem saistītus pakalpojumus visiem 

darbiniekiem un studentiem. Speciāls ievadkurss tika sniegts jaunajiem darbiniekiem un 

studentiem, ieskaitot intensīvo nedēĜu, kurā Orientācija programmas ietvaros Romans 

Jašins vadīja kursu “Ievads datorzinībās” (ITC), un 1. kursa studenti apguva SSE Riga 

standartam atbilstošas informāciju tehnoloăiju iemaĦas praktisko nodarbību laikā. 

Papildus pakalpojumu sniegšanai mācībspēkiem, tika novadīts intensīvs kurss SSE Riga 

dienesta viesnīcas darbiniekiem, lai padarītu viesu rezervāciju efektīvāku. Šo kursu vadīja 

Diana Hilevaja. 

 

Galvenais uzdevums visa šī gada laikā  bija darbs pie SSE Riga jaunās mājas lapas 

pabeigšanas. Mājas lapai tika izveidota jauna struktūra un izkārtojums, kā arī tika 

pievienota tīmekĜraide kā jauna funkcija, kas Ĝauj publicēt videosižetus, kuros uzfilmētas 
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vieslekcijas, atklātie semināri un konferences. Video apraides sistēmas izmantošanas 

iespējas tika izpētītas un ieviestas, lai nodrošinātu iespēju visiem interesentiem piedalīties 

sabiedriskos pasākumos, ja  Sorosa auditorijā nebūtu pietiekoši sēdvietu, taču varētu 

izmantot citas telpas, kurās būtu uzstādīti ekrāni un būtu iespējams sekot pasākumam. 

 

Lai efektīvāk izmantotu saziĦu caur e-pastu, tika izveidota jauna funkcija, uzstādot jaunu 

e-pasta filtru http://mars.sseriga.edu.lv, kas bija pieejams personālam un studentiem kopš 

februāra. Šim nolūkam visiem vajadzēja iztīrīt savas nederīgā pasta (junk-mail) 

pastkastes Microsoft Outlook programmā un piereăistrēties jaunajā e-pasta filtrēšanas 

programmā. Turklāt, martā tika veiktas izmaiĦas, lai uzlabotu bezvadu interneta 

pieslēgumu. Visbeidzot, maijā tika izveidota jauna tālruĦu sistēma, kas Ĝāva veikt visu 

administratīvo darbu daudz efektīvāk. 

 

Tā kā SSE Riga studentu kopmītnēs pirmā stāva būvddarbi bija gandrīz pabeigti, IT 

departamentam bija jāiesaistās bezvadu tīkla struktūras izveidē kopmītnēs. 

5.4. Saimnieciskais nodrošinājums 

 
Saimniecības daĜa nodrošināja pakalpojumus attiecībā uz fiziskās vide uzturēšanu 

augstskolā, SSE Riga mācībspēku dienesta viesnīcā un SSE Riga kopmītnēs, ko vadīja 

Pēteris KrūmiĦš un viĦa asistents Juris Kuăenieks. Saimniecības daĜas darbinieki 

praktizēja un veicināja atklātu informācijas un ideju apmaiĦu starp visiem mūsu 

darbiniekiem visos organizācijas līmeĦos, kā arī ar mūsu klientiem un citām 

ieinteresētajām pusēm. Saimniecības daĜas darbinieki bija atbildīgi par ēku, teritoriju un 

komunālo pakalpojumu iekārtu tehnisko apkopi, nomaiĦu un remontu visās trīs 

nekustāmajos īpašumos, tai skaitā apkures un ventilācijas uzturēšanu, uzturēšanas 

darbiem, sniega tīrīšanu, galdniecības un krāsošanas darbiem, atslēgu izsniegšanu un 

daudziem citiem ikdienas darbiem. Turklāt stipras lietus gāzes atklāja problēmas saistībā 

ar plūdiem pagalmā, jo nepietiekamas pilsētas notekūdeĦu sistēmas dēĜ augstskolas 

tuvumā ēkas pirmais stāvs regulāri applūda. 
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Rudens semestra laikā bija jārisina divi jautājumi – velosipēdu stāvvieta un drošība 

augstskolā. Pirmkārt, sakarā ar pieaugošo studentu skaitu, kas vēlas pārvietoties ar 

velosipēdu, studenti ziĦoja Konsultatīvās padomes sēdē par nepieciešamību rast iespēju 

velosipēdu stāvvietas izveidošanai, kaut gan šādu vietu augstskolai piederošajā teritorijā 

nebija iespējams rast. Bija ierosinājumi izpētīt iespējas sadarboties ar blakus esošo 

Latvija Universitātes Ăeogrāfijas fakultāti vai īrēt nelielu sektoru apsargātā autostāvvietā, 

kur SSE Riga studenti varētu novietot savus velosipēdus. Otrkārt, drošība SSE Riga 

telpās bija kĜuvusi par problēmu, jo vairāku studentu saviesīgo pasākumu laikā tika 

nozagti daži naudas maki un citas personīgās mantas. Šis jautājums tika apspriests 

Konsultatīvās padomes sēdē, un tika nolemts, ka neatkarīgi no jebkādiem tehniskiem 

risinājumiem, bija svarīgi informēt visus SSE Riga darbiniekus un studentus, ka katram 

vajadzētu rūpēties par viĦa / viĦas personīgajām mantām. 

 

Pavasara semestra laikā uzmanība tika pievērsta darbiem kopmītnēs, lai visu sagatavotu 

jauno studentu uzĦemšanai. Saistībā ar kopmītnēm bija nepieciešams sagatavot dažādus 

administratīvus dokumentus. Remonta darbi kopmītĦu 2.stāvā negāja kā plānots, un 

augstskolas vadība devās uz kopmītnēm pārbaudīt tekošos darbus, kā arī ieteica 

efektīvāku ēkas būvniecības darbu vadības un administrācijas veidu, lai paātrinātu 

remonta darbu gaitu. Paralēli tika plānoti remonta darbi skolas jumta un fasāžu 

atjaunošanai, kā arī tika pārbaudīta drošības sistēma bibliotēkā. Maijā Sorosa auditorijā 

jauno tika uzstādīta jauna novērošanas kamera, lai turpinātu īstenot sistemātisku studentu 

uzraudzību auditorijās gan drošības apsvērumu dēĜ, gan lai kontrolētu studentu uzvedības 

atbilstību iekšējās kārtības noteikumiem. 

 

Pavasarī tika ieviesta jauna sistēma SSE Riga mācībspēku dienesta viesnīcas 

pārvaldīšanā, tostarp tika pārskatīts līgums ar SSE Riga apsardzes uzĦēmumu, kā arī tika 

nomainīta atslēgu izsniegšanas sistēma viesnīcas viesiem. 
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VI. ATGRIEZENISK Ā SAIKNE UN KVALIT ĀTES NODROŠINĀJUMS 

 
Viens no galvenajiem profesionālā maăistra programmas kvalitātes nodrošināšanas 

mehānismiem ir studentu atgriezeniskā saikne.Vairums studentu pēc katra kursa 

iesniedza savu atgriezenisko saikni tiešsaistē. 2008. gada novembrī - decembrī 

individuālas atgriezeniskās saiknes pārrunas tika noorganizētas ar katru EMBA 6 un 

EMBA 7 grupas studentu individuāli. 

 
Atgriezeniskās saiknes pārrunu laikā ar EMBA 6 grupas studentiem viĦi dalījās savos 

iespaidos par programmu, un kopumā studenti atzina, ka programma atbilst augstākā 

līmeĦa vadītāju vajadzībām, tā maina domāšanas veidu un kopumā ir interesanta un 

atbilstoša. Tomēr vairāki studenti uzsvēra, ka nepieciešams vienmērīgāk līdzsvarot 

noslodzi visas programmas ietvaros. Studenti arī izteica savu viedokli par mācībspēkiem 

un mācīšanas metodēm, un viĦi secināja, ka vairums pasniedzēju pilnībā sevi velta 

profesionālā maăistra programmai un tās studentiem, kā arī viĦi dalījās savās zināšanās 

un pieredzē ar studentiem. Tomēr tika arī norādīts, ka mācībspēkiem diskusijā jāiesaista 

visa studentu grupa, bet ne tikai daži konkrēti studenti. Starptautiskā mārketinga kurss 

tika minēts kā vislabākais piemērs, kurā veiksmīgā kombinācijā ir apvienotas dažādas 

mācību metodes. Dažiem kursiem, piemēram, organizācijas psiholoăijas modulim, trūkst 

fokusa un to nepieciešams pārstrādāt. Studenti pārrunās arī norādīja, ka mācībspēkiem ir 

jāsniedz atgriezeniskā saikne studentiem pēc katra kursa un ir nepieciešams nodrošināt 

lielāku caurspīdīgumu attiecībā uz novērtēšanas procesu. 

 

Atgriezeniskās saiknes pārrunas ar EMBA 6 studentiem arī atklāja, ka diskusijas studentu 

vidū neapšaubāmi bagātina programmu un sniedz jaunu pieredzi. Programmu nodrošina 

ar teoriju, kas ir piemērojama dažādos biznesa procesos. Tomēr dažādu gadījumu izpētes 

piemēru analīze būtu lietderīga ikvienā kursā. Studenti arī piezīmēja, ka grupā jābūt 

vismaz 30% studentu no citām valstīm. Kā ieteikumu EMBA 6 grupas studenti norādīja, 

ka dažus kursus varētu organizēt kopā ar profesionālā maăistra programmas studentiem 

no SSE Stokholmā un SSE Sanktpēterburgā. Tāpat arī atsevišėi elementi programmā 

varētu būt labāk strukturēti un pasniedzēju atlase varētu būt vēl profesionālāka. 
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EMBA 7 grupas studenti atgriezeniskās saiknes pārrunās norādīja, ka finanšu kursi ir 

pārāk sarežăīti un tādēĜ studentus varētu sadalīt divās grupās - studenti ar 

priekšzināšanām attiecīgajā priekšmetā un studenti bez attiecīgas pieredzes. Tika arī 

uzsvērts, ka visu trīs ar ekonomiku un finansēm saistīto kursu t.i. vadības ekonomikas, 

finanšu grāmatvedības un globālās ekonomikas atsevišėas daĜas pārklājas. Pasniedzējiem 

arī ir jāpārrunā teorētisko modeĜu iespējamā piemērotība reālajā biznesa dzīvē. 

 

Attiecībā uz grupas dinamiku studenti norādīja, ka grupa kopumā ir dinamiska, spēcīga 

un studenti labprāt aktīvi iesaistās diskusijās. Atšėirība izglītības jomās un dažādība 

pārstāvēto nozaru un uzĦēmumu ziĦā studentu grupā nodrošina veiksmīgu zināšanu 

koplietošanu. Kā vispārīgu komentāru studenti norādīja, ka pasniedzēji ir j ābūt 

sasniedzami gan ar e-pastu starpniecību, gan citiem saziĦas līdzekĜiem arī tad, kad kurss 

jau ir beidzies. Lasāmajiem materiāliem ir jābūt Ĝoti savlaicīgi pieejamiem un kursos 

varētu izmantot vairākus interaktīvākus elementus. Lielāka gadījumu izpētes piemēru un 

citu mācību metožu varietāte būtu lietderīga. Daži studenti norādīja, ka atbalsts 

informācijas tehnoloăijas jomā un e-platforma varētu tikt pilnveidota un ka visai saziĦai 

būtu jānotiek tikai ar e-platformas starpniecību. Atgriezeniskās saiknes pārrunas arī 

atklāja to, ka, lai arī REA ir Ĝoti atpazīstams zīmols un augstskola piedāvā augstākās 

kvalitātes produktu, tā nav tik labi pazīstama abās pārējās Baltijas valstīs. Tādējādi vairāk 

publicitātes un mārketinga aktivitāšu nepieciešams īstenot Igaunijā un Lietuvā, ieskaitot 

profesionālā maăistra programmas, citu programmu un augstskolas kopumā prezentāciju 

lielos uzĦēmumos. 
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VII. PĒTNIEC ĪBAS DARBS 

 
Sadarbībā ar TeliaSonera institūtu SSE Riga un Baltijas Starptautisko ekonomikas 

politikas studiju centru (BICEPS) SSE Riga ir attīstījusi spēcīgu bāzi pētniecības jomā. 

SSE Riga mācībspēki ir publicējuši plašus pētījumus par ekonomikas un uzĦēmējdarbības 

jautājumiem, un viĦu darbu finansējušas dažādas pētniecības organizācijas. Pēdējo gadu 

laikā pētījumu profils ir strauji paplašinājies, jo sevišėi, kad pieredzējušo pētnieku grupai 

ir pievienojušies vairāki jaunie zinātnieki. Katra mācībspēka pārziĦā ir bijusi kāda 

noteikta pētniecības joma, tomēr lielākā daĜa mācībspēku aktīvi darbojušies vairākās 

atšėirīgās pētniecības jomās.  

7.1. TeliaSonera institūts SSE Riga 
 

TeliaSonera institūts SSE Riga (TSI) profesore Friederike Welter vadībā un strādājot 

kopā ar SSE Riga un BICEPS veica pētniecības darbu uzĦēmējdarbībā, organizēja 

zinātniskos seminārus un TeliaSonera Biznesa dienu. TSI atbalstīja pētniecības darbu par 

“Topošā uzĦēmējdarbība Latvijā. Pierādījumi no paneĜpētījuma par uzĦēmējdarbības 

attīstības dinamiku 1. kārta (Nascent Entrepreneurship in Latvia. Evidence from the Panel 

Study of Entrepreneurial Dynamics 1st wave), ko sagatavoja un publicēja Jurgita 

Baltrušaityt÷-Axelson, Arnis Sauka un Friederike Welter, kā arī šie pētījumi tika apkopoti 

grāmatā, ko publicēja 2008. gada rudenī.  

 
TSI turpināja izdot TeliaSonera Diskusiju rakstu sēriju. Plānots 2009. gada jūlij ā izdot 

divus šīs sērijas rakstus: 

o Sauka, A. un F. Welter (2009., plānots izdot jūlij ā). Produktīva un neproduktīva 

uzĦēmējdarbība Latvijā (Productive and Unproductive Entrepreneurship in 

Latvia). TeliaSonera Discussion Paper Nr 6. Rīga: SSE Riga. 

o Sauka, A. un F. Welter (2009., plānots izdot jūlij ā). Iemesli uzĦēmējdarbības 

maksātnespējai Latvijā (Reasons of Business Insolvency in Latvia). TeliaSonera 

Discussion Paper Nr 7. Rīga: SSE Riga. 
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TSI organizēja semināru “Radošas pieejas nozīme telekomunikācijās” 2008. gada 31. 

oktobrī, šo semināru vadīja Martin Rolinski, zviedru popgrupas BWO solists, kā arī  

viens no TeliaSonera vadošiem darbiniekiem. 2009. gada 3. jūnijā notika gadskārtējā 

TeliaSonera Biznesa diena, kas pulcēja politiėus, augstskolu mācībspēkus un uzĦēmējus, 

lai kopīgi izzinātu iespējas jauniem IT risinājumiem un meklētu piemērotākos biznesa 

modeĜus, kas apmierinātu gan ražotājus, gan klientus. Lai izvērtētu TSI darbību un 

plānotu turpmākos kopīgos sadarbības projektus, SSE Riga uzĦēma grupu TeliaSonera 

pārstāvju no Stokholmas 2009. gada 31. marta – 1. aprīlim. 

 

7.2. ES projekti – Sestās ietvara programmas ACRE projekts 
 
Šajā gadā turpinājās pētniecības darbs pie jaunākajām sociāli ekonomiskās attīstības 

tendencēm un ekonomiskās attīstības stratēăijas 13 metropoĜu reăionos visā Eiropā, lai 

gūtu pilnīgāku ieskatu par to, cik lielā mērā radošums, inovācijas un zināšanas ietekmē 

veiksmīgu  ekonomikas  ilgtermiĦa attīstību. Šī gada laikā projekta darbs koncentrējās uz 

trešo posmu (sintēzi), t.i., rezultātu apkopošana par katras pilsētas izpēti un pētījumu 

rezultātu salīdzināšana starp pilsētām. Anders Paalzow un Arnis Sauka piedalījās ACRE 

projekta sanāksmē (2009. gada 12.-14. februāris), ko organizēja Dublinas augstskola 

Īrijā. 

 

Šī gada pētniecības darbs, veicot anketēšanu, ekspertu intervijas un iegūto empīrisko datu 

analīzi, koncentrējās uz migrantiem un uzĦēmumu vadītājiem Rīgā. Pētījumu rezultāti 

tika publicēti šādos izdevumos: 

o A. Paalzow, A. Sauka, D. Pauna, R. Ėīlis un V. Dombrovskis (2009.). 

Starptautiskie migranti un viĦu zināšanas Rīgā. Starptautisko migrantu uzskati par 

metropoles reăiona pievilcību radošo zināšanu darbinieku vidū. ACRE ziĦojums 

Nr. 7.9, Nīderlande: Amsterdamas universitāte. 

o A. Paalzow, A. Sauka, D. Pauna, R. Ėīlis un V. Dombrovskis (2008.). Rīgas kā 

metropoles reăiona pievilcība radošo zināšanu darbinieku vidū. UzĦēmumu 

vadītāju viedoklis. ACRE ziĦojums Nr. 6.9., Nīderlande: Amsterdamas 

universitāte. 
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Visi ziĦojumi ir pieejami: 

(http://www2.fmg.uva.nl/acre/results/documents/wp5.9_riga.pdf) 
 

7.3. Globālās konkurētspējas ziĦojums 
 
SSE Riga turpināja piedalīties Globālās konkurētspējas ziĦojuma sagatavošanā. Kārlis 

KrēsliĦš koordinēja uzĦēmēju viedokĜu aptauju Globālās konkurētspējas ziĦojuma 

sagatavošanai par Latviju un Lietuvu. Februārī tika atlasīti 12 studenti, lai uzsāktu 

uzĦēmumu vadītāju aptauju Latvijā un Lietuvā. 11 studenti no Latvijas veica aptaujas 64 

uzĦēmumos, un Justina Banyte veica aptauju 11 uzĦēmumos Lietuvā. Rezultāti tika 

iesniegti 2009. gada maijā. Studenti saĦēma atalgojumu (stipendijas) par katru aptaujāto 

uzĦēmumu EUR 20, kas kopumā sastādīja EUR 1540. Studentiem tā bija lieliska iespēja 

gūt pieredzi, un uzdevums tika izpildīts Ĝoti labā kvalitātē. 

7.4. Nordplus projekti 

7.4.1 Baltijas Vasaras skola 

 
SSE Riga sadarbībā ar Tallinas Ekonomikas un biznesa vadības augstskolu (Tallinn 

School of Economics and Business Administration / TSEBA) un ISM Vadības un 

ekonomikas universitāti (ISM University of Management and Economics / ISM) 

organizēja pirmo starptautisko Baltijas Vasaras skolu Tallinā, Rīgā un ViĜĦā no 2009. 

gada 2. – 16. augustam. Par dalību programmā tās dalībnieki saĦēma 6 ECTS (2 ECTS 

katrā partneraugstskolā), un dalībniekiem bija iespējas izvēlēties, cik un kādos 

programmas moduĜos tie vēlas piedalīties. Maksa par Vasaras skolu bija šāda: agrā 

reăistrācija 50 EUR + 450 EUR mācību maksa un vēlā reăistrācija 50 EUR + 550 EUR 

mācību maksa. Programma SSE Riga notika no 6. – 11. augustam, un šajā programmas 

daĜā bija lekcijas par Latvijas politikas, vēstures un kultūras jautājumiem (R. Ėīlis), 

Latvijas tautsaimniecību un ekonomiskās attīstības tendencēm (M. Hansen), un 

uzĦēmējdarbību Latvijā (A. Sauka), kā arī Vasaras skolas dalībnieki apmeklēja 

uzĦēmumus un iepazinās ar vietējo uzĦēmumu gadījumu izpēti. Visi dalībnieki augsti 

novērtēja teorētiskās studijas, grupu darbu un kultūras programmu. Vasaras skolā 

piedalījās 18 studenti no Dānijas, Vācijas, Ungārijas, Itālijas un Lietuvas. SSE Riga 
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Vasaras skolas programmas vadītāja K. KrēsliĦa vērtējumā šī programma bija Ĝoti 

veiksmīga un to noteikti jāturpina nākošajā gadā. 

7.4.2. Radošās ekonomikas Vasaras skola 

 
2008.– 2009. gadā Nordplus projektā “Maăistra programmas sagatavošana radošajās 

industrijās” SSE Riga sadarbojās ar Mākslas un dizaina universitāti no Helsinkiem 

(University of Art and Design in Helsinki) un Baltijas Filmu un mēdiju augstskolu no 

Tallinas (Baltic Film and Media School in Tallinn). SaĦemtais finansējums projekta 

īstenošanai bija EUR 5000. 

 

SaĦemot Nordplus grantu EUR 5000 apmērā magistra programmas veidošanai SSE Riga 

un starptautiskās sadarbības veicināšanai, SSE Riga sadarbībā ar Tallinas Universitātes 

Baltijas Filmu un mēdiju augstskolu (BFM) Helsinku Mākslas un dizaina universitāti 

(TAIK) organizēja Vasaras programmu “Radošums un ekonomiskā izaugsme” Tallinā, 

Helsinkos un Rīgā no 2009. gada 24. jūlija – 2. augustam. Pateicoties saĦemtajam 

grantam, maksa par šo programmu tika noteikta EUR 250. Programmās piedalījās 18 

dalībnieki no Igaunijas, Somijas, Korejas, Latvijas un Nīderlandes. SSE Riga programmu 

sagatavoja un organizēja R. Kaša. Programmas daĜa Rīgā (29. jūlijs – 2. augusts) 

koncentrējās uz uzĦēmējdarbību un radošu pieeju (A. Sauka), sociālām inovācijām (R.  

Ėīlis, F. Dobbin), stratēăisko dizainu un intelektuālā īpašuma tiesībām (D. Teal), ko 

papildināja  uzaicinātie galvenie runātāji un vieslektori. Tas bija žēl, ka divi no trim 

uzaicinātajiem galvenajiem runātājiem neieradās, tāpēc tika nolemts, ka nākamajai 

vasaras programmai jāizvēlas galvenie runātāji un vieslektori, kas ir precīzi un pilda 

savus pienākumus. Programmas ietvaros notika arī praktiski semināri un tika apmeklēti 

uzĦēmumi, kas darbojas radošo industriju jomā. Partneru tikšanās laikā, izvērtējot 

sasniegto, tika nolemts uzsākto darbu turpināt un gatavot kopīgi Vasaras skolu 2010. 

gadā. 
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7.4.3. UzĦēmējdarbība ZiemeĜeiropā 

 
Nordplus granta ietvaros SSE Riga sadarbībā ar 4 biznesa augstskolā no Dānijas, 

Somijas, Vācijas un Zviedrijas sāka darbu pie kursa “UzĦēmējdarbība 

ZiemeĜeiropā”(www.baltic-business.org) veidošanas (7 ECTS kredītpunkti). A. Sauka 

piedalījās projekta sanāksmē Danijā 2009. gada 9. – 10. martā.  Sanāksmes laikā tika 

nolemts, ka no katras augstskolas projektā piedalīsies pieci studenti, un no augstskolas, 

kura rīko intensīvo nedēĜu Rīgā, varēs piedalīties desmit studenti. Studenti tika atlasīti 

2009. gada 15. maijā. Tika nolemts, ka SSE Riga organizēs intensīvās nedēĜas 

programmu Rīgā 2009. gada novembrī. Mācības šajā kursā notiks no 2009. gada 

septembra līdz decembrim, un šajā kursā piedalīsies studenti un mācībspēki no SSE Riga 

(Latvija), HAMK Tehniskās universitātes (University of Applied Sciences, Somija), 

Dienviddānijas universitātes (University of Southern Denmark, Dānija), Gotlandes 

universitātes (Gotland University, Zviedrija) un Nīderheinas Tehniskās universitātes 

(Niederrhein University of Applied Sciences, Vācija). Dr. A. Sauka uzĦēmās kursa 

koordinatora pienākumus, kā arī vadīt vienu no pieciem kursa moduĜiem “UzĦēmumu 

attīstība un izaugsme”.  

7.5. Sadarbība ar BICEPS 
 
Sadarbība ar BICEPS koncentrējās šādās jomās: kopēji pētniecības projekti, Baltijas 

Ekonomikas žurnāla (Baltic Journal of Economics) sagatavošana un izdošana, semināru 

un konferenču organizēšana un pētniecības semināru cikla organizēšana. Jau ceturto gadu 

pēc kārtas SSE Riga un BICEPS organizēja pētniecības semināru ciklu, kurā piedalījās 

plaši atzīti pētnieki, kā arī PhD studenti un jaunie zinātnieki (semināru sarakstu skatiet 8. 

pielikumā). 

 

Šajā gadā tika sagatavoti un izdoti divi pētniecības raksti: 

• Morten Hansen un Alf Vanags (2008.): Stagflācija Latvijā: cik ilgi, cik tālu, cik 

dziĜi?, SSERiga / BICEPS Speciālie pētījumi Nr. 4. 

http://www.biceps.org/files/Inflation%20report%202008%20web%20page%20ve

rsion%20170908.pdf 
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• Morten Hansen un Alf Vanags (2009.): Pārāk maz vietējā ražojuma produktu, 

pamatojoties uz Latvijas veikalu plauktos redzamo: realitāte vai mīts?, BICEPS 

un SSE Riga pētījums.  

 

Tika izdoti divi Baltic Journal of Economics numuri: BJE 8. sējums, 1. numurs, 2008. 

gada rudens un BJE 9. sējums, 1. numurs, 2009. gada pavasaris 

 

Rita Kaša  kopā ar Zani Cunski strādāja pie diviem pētniecības projektu pieteikumiem, 

taču finansējums netika piešėirts: 

(1) Eiropas Sociālā fonda projekta pieteikums, “Cilvekkapitāla attīstība augstākās 

izglītības izvēles kontekstā: ietekmējošie faktori un studentu skaita 

modelēšana vecuma grupu, nozaru, dzimumu un invaliditates griezumā” 

[Application to Europen Social Fund “Development of Human Capital in the 

Context of Higher Education: Determining Factors and Modeling of the 

Student Number in the Perspective of Age, Sectors, Gender, and Disability]; 

(2) Latvijas ZinātĦu akadēmija, “Studentu skaita modelēšana un augstākās 

izglītības pieprasījumu ietekmējošie faktori pieaugušo Latvijas iedzīvotāju 

grupā” [Modeling the Demand for Higher Education among Mature Students 

in Latvia]. 

7.6. Connect Latvia 

 
SSE Riga, būdama viena no Connect dibinātājiem Latvijā, ir Ħēmusi aktīvu dalību tās 

pārvaldībā, kā arī piedalījusies pasākumu organizēšanā. Rektors Anders Paalzow 

darbojās Connect Latvija valdes priekšsēdētāja amatā. Diāna Pauna piedalījās kā 

brīvprātīga eksperte, sniedzot atbalstu sadarbības tīklu veidošanā un tramplīna 

pasākumos; 2008. gada 29. – 31. oktobrī viĦa piedalījās “Springboard” (tramplīns) 

ekspertu panelī, sniedzot palīdzību uzĦēmējiem atrisināt uzĦēmuma problēmas un noteikt 

to iespējas, kur viĦa sniedza praktiskus padomus par darbībām, kas uzĦēmējam būtu 

jāveic, lai virzītos uz priekšu.  
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2008. gada 17. decembrī SSE Riga organizēja pasākumu "Tikšanās ar zinātniekiem”, kur 

vadošie pētnieki apmainījās ar informāciju un sniedza prezentācijas par saviem 

izgudrojumiem/inovācijām un pētniecību. Pasākumā piedalījās akadēmiėi, zinātnieki, 

uzĦēmēji, darījumu cilvēkiem, studentie, plašsaziĦas līdzekĜu pārstāvji un citas 

ieinteresētas personas. 

 

Sākot ar 2009. gadu Connect Latvija uzsāka ciklu “Tīklošanās brokastis”, organizējot 

pirmo šādu pasākumu 2009. gada 9. februārī, kurā piedalījās Mats Williander, direktors 

CONNECT Väst no Gēteborgas, Zviedrija, un iepazīstināja ar ziĦojumu "Iespējas, kādas 

ir tikai uzĦēmējiem, bloėēšanās efekta (mūsu grūtības kaut ko mainīt) dēĜ sabiedrībā 

saistībā ar klimata apdraudējumu un globālo enerăijas sistēmu." 

7.7. Projektu pieteikumi  

Lai nodrošinātu finansējumu turpmākai izpētei, mācībspēki strādāja pie vairākiem 

pētniecības projektu pieteikumiem. Pavasara semestrī Arnis Sauka strādāja pie vairākiem 

apjomīgiem ES finansētiem pētniecības projektu pieteikumiem, tostarp “Best Agers” 

(Cilvēki pensijas vecumā), kura mērėis ir veicināt pensionējušos cilvēku nodarbinātību, 

piemēram, bijušos uzĦēmējus, uzĦēmumu vadītājus un cilvēkus, kurus interesē darbība 

biznesā, un “CREAENT” (UzĦēmējdarbība radošiem cilvēkiem) – projekts, kas 

koncentrējas uz radošu cilvēku izglītošanu, lai tie kĜūtu par veiksmīgiem uzĦēmējiem. 

 
Rita Kaša strādāja pie projekta pieteikuma diviem Tempus projektiem. 

o “M ācību programmas veidošanas optimizēšana augstskolām” (Optimization of 

Designing Higher Education Curricula, ODeHEC). Projekta pieteikums tika 

iesniegts sadarbībā ar partneraugstskolām no Grieėijas, Armēnijas un citām 

augstskolām. Šim projektam tika pieprasīts finansējums. 

o “Starptautiskās attiecības Eiropas augstākās  izglītības telpas integrācijai 

(International Relations for the Integrations in European Higher Education Area, 

IRIHEA). Projekta pieteikums tika iesniegts sadarbībā ar partneraugstskolām no 

Grieėijas, Armēnijas un citām augstskolām. Šim projektam tika pieprasīts 

finansējums. 
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Turklāt viĦa strādāja arī pie projekta pieteikuma "Saprātīga enerăija Eiropai " (Intelligent 

Energy) projekta: "Ar tehnoloăijām nesaistītu šėēršĜu likvidēšana tehnoloăiju jomā  

organisko atkritumu izmantošanā MVU tūrisma uzĦēmumos, lai ražotu enerăiju 

Dienvideiropas salu teritorijās" (Removal of non-technological barriers in the field of 

technologies for the exploitation of the organic waste of SME tourist enterprises for the 

production of energy in South Europe insular areas). Projekta pieteikums tika iesniegts 

sadarbībā ar partneraugstskolām no Grieėijas, Dānijas un citām augstskolām. Šim 

projektam tika pieprasīts finansējums. 
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VIII. SABIEDRISK ĀS ATTIEC ĪBAS 

 
Sabiedrisko attiecību pārvaldības komanda ar Anders Alexanderson, sabiedrisko attiecību 

viceprezidentu, un Gitu Grīnbergu, komunikāciju direktori, koncentrēja savu darbu uz 

sabiedriskiem pasākumiem, tostarp atklātām lekcijām, semināriem un konferencēm, 

starptautiskām vizītēm un ārvalstu viesu uzĦemšanu, savstarpēju kontaktu uzturēšanu ar 

uzĦēmējiem, kā arī rast efektīvāku veidu visu partnerattiecību un kontaktu pārvaldīšanai. 

Lai darbu sabiedrisko attiecību jomā saskaĦotu ar SSE un gūtu jaunu pieredzi, A. 

Alexanderson, G. Grīnberga un K. KrēsliĦš devās uz Stokholmu, lai piedalītos 

Komunikācijas un EMBA semināros, ko SSE organizēja visai SSE grupai  2009. gada 19. 

– 21. janvārī.  

 

Lai uzlabotu klientu un partneru pārvaldību, tika iegādāta MIRA datu pārvaldības 

sistēma. Pavasara semestrī notika apmācības, kuras vadīja MIRA eksperti no Zviedrijas, 

un darbiniekiem bija iespējams apgūt iemaĦas, kā efektīvi lietot šo jauno datu bāzi. Līdz 

mācību gada beigām visi dati tika ievadīti jaunajā datu bāzē. Jaunā datu bāze Ĝaus atlasīt 

kontaktus atbilstoši noteiktiem kritērijiem, kā arī katrs darbinieks pats varēs ievadīt 

jaunāko informāciju par aktivitātēm, kas notikušas saistībā ar katru klientu / kontaktu. Tā 

arī būs noderīga, strādājot ar "parastiem" kontaktiem, ielūgumiem un potenciālajiem 

EMBA un Vadītāju tālākizglītības programmu klientiem. 

 

Tā kā mājas lapa ir viens no spēcīgākajiem instrumentiem, īpaša uzmanība un centieni 

tika vērsti, lai izveidotu jaunu mājas lapu. G. Grīnberga, R. Jašins un D. Wirth tika 

norīkoti darbam jaunas mājas lapas struktūras veidošanai, kā arī lai koordinētu jauna 

satura rakstīšanu katrai mājas lapas sadaĜai. Šis darbs neveicās ka plānots, jo attiecībā uz 

mājas lapas dizainu un struktūru pastāvēja pārāk daudz atšėirīgi viedokĜi. Visbeidzot, 

pavasarī darbs pie jaunās mājas lapas tika pabeigts. Bija svarīgi pievienot arī jaunas 

funkcijas, piemēram, tīmekĜraidi, lai būtu iespējams plašākai auditorijai parādīt atklātās 

lekcijas un seminārus. R. Jašins sāka darbu pie jaunu funkciju pievienošanas, un darbu 

paredzēts pabeigt rudenī. 
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Kopējo sabiedrisko attiecību plānu papildināja atsevišėi rīkoti pasākumi. 2008. gada 28. 

augustā SSE Riga organizēja biznesa partneriem Vēžu sezonas pasākumu viesnīcā 

Valdemārs, pulcējot kopā biznesa partnerus un Tālākizglītības programmu absolventus. 

Turklāt septembrī Anders Alexanderson devās uz Zviedriju, kur viĦš piedalījās 

gadskārtējā Zviedrijas grāmatu gadatirgū Gēteborgā, kur viĦš sniedza prezentāciju par 

Latviju. 27.oktobrī SSE Riga sadarbībā ar BICEPS un Stokholmas Pārejas ekonomikas 

institūtu (SITE) organizēja semināru “Krīze Baltijā” Stokholmas Ekonomikas augstskolā 

(Stokholmā). 2009. gada 27. martā vairāki mācībspēki un darbinieki tikās ar visiem 

ZiemeĜvalstu vēstniekiem Latvijā. 

 

Lai risinātu labāku partnerattiecību pārvaldību, viens no jautājumiem bija telpu īres 

pārraudzīšana dažādiem pasākumiem. Aprīlī Anders Alexanderson kā moderatora vadībā 

notika “prāta vētras” sapulce, kas bija vērsta uz to, kā uzlabot telpu izīrēšanas procesu, 

pasākumu organizēšanu un turpmāko partnerattiecību attīstību. Rezultātā tika panākta 

vienošanās, ka: 

• naudu, kas iegūta no telpu īres, ir jāizmanto, lai ieviestu mūsdienīgus IT 

risinājumus (tīmekĜraide/podkastings) un iegādātos aprīkojumu, piemēram, 

projektorus u.c.; 

• pieskaitāmās izmaksas, piemēram, pasākuma administrēšana, u.c. vajadzētu laiku 

pa laikam pārskatīt atkarībā no plānotā pasākuma; 

• partnerorganizācijām būtu jāpiedāvā atlaides, un piedāvājums un cena jālemj, 

vispirms vienojoties un pārrunājot sadarbības programmu par katru 

partnerorganizāciju ar vadību (rektors, prorektore); 

• ja SSE Riga iesaistās kā organizators, mums vajadzētu rūpēties par visu, 

piemēram, ēdināšanu, tulkošanu, aprīkojumu, utt. 

 

Kopumā būtu jāorganizē vairāk notikušo pasākumu izvērtēšana un turpmāko pasākumu 

plānošana attiecībā uz PR . 
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IX. EMBA ABSOLVENTI UN LAIKRAKSTA „FINANCIAL TIMES”  
RANŽĒJUMS 
 
Absolventu sadarbība ar augstskolu un tās turpināšana sniedz ieguldījumu REA vērtību 

uzturēšanā un veido drošu pamatu attīstībai nākotnē. Sadarbība ar Absolventu asociāciju 

tika veidota šādās jomās: komunikācija ar absolventiem, absolventu pasākumi, 

absolventu atbalsts un finansējuma piesaiste. 

 

Regulāra komunikācija ar absolventiem mudināja viĦus uzturēt kontaktus un nodrošināja 

nepārtrauktus kontaktus ar savu Alma Mater. Tā tika īstenota regulārās un kopīgās 

Absolventu asociācijas valdes un augstskolas administrācijas sēdēs. Absolventu 

asociācija (AA) sāka publicēt iknedēĜas informatīvo biĜetenu, kas tika izplatīts pa e-pastu 

gan absolventiem, gan REA administrācijai. Sakarā ar ikgadējo Absolventu salidojumu 

(Home Coming) G. Grīnberga kopā ar J. PiĜutina (1998. gada absolvente) sagatavoja 

speciālu izdevumu "1001 absolventu stāsts", kurā bija aprakstīti absolventu dzīves un 

profesionālās izaugsmes stāsti. Absolventiem tika arī piedāvāta iespēja parakstīties uz 

"SSE šodien", kā arī saĦemt regulāru informatīvu izdevumu par EMBA programmu 

REA. Lai nodrošinātu absolventu aktivitāti, tika izmantoti dažādi komunikācijas kanāli. 

 

Absolventi, būdami augstskolas “vēstnieki”, kā arī jaunie speciālisti, kuriem ir daudz ko 

piedāvāt savai Alma Mater prasmju, zināšanu un entuziasma jomā, veltīja savu brīvo 

laiku un centienus, darbojoties SSE Riga Mentoru klubā, UzĦēmumu atbalsta 

laboratorijā, kā arī izglītības procesā: gādājot par studentu prakses vietām, vieslekcijām, 

vadot projekta darbus un bakalaura darbus, uzĦemoties mācību asistenta pienākumus, 

nodrošinot uzĦēmumu apmeklējumu organizēšanu, piedaloties pašnovērtējuma pārrunās 

ar studentiem un jauno studentu uzĦemšanas procesā. Diāna Pauna bija kontaktpersona 

sadarbībai ar absolventiem un absolventu brīvprātīgā darba organizēšanā. 

 

Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī šajā mācību gadā REA profesionālā maăistra programmas 

absolventi tika informēti par laikraksta „Financial Times” ranžējumu. Tā, piemēram, 

2008. gada 18. oktobrī, kad tika noorganizēts kopīgs pasākums studentiem no SSE 
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Sanktpēterburgā un  REA absolventiem, notika arī prezentācija par „Financial Times" 

reitingiem un absolventu dalību profesionālā maăistra programmas novērtēšanas 

anketēšanas procesā. 

 

Mācību gada laikā profesionālā maăistra programmas absolventiem tika organizēti vēl 

vairāki citi pasākumi, piemēram, daži sadarbības veicināšanas un kontaktu izveidošanas 

pasākumi kopā ar maăistra studentiem no SSE Stokholmā un SSE Sanktpēterburgā. Tika 

arī apsvērta iespēja nākotnē uzaicināt profesionālā maăistra programmas absolventus 

piedalīties mācību braucienā uz Honkongu un/vai Argentīnu. 

 

Tomēr kopumā Ħemot absolventiem paredzēto pasākumu skaits bija salīdzinoši neliels un 

dažkārt EMBA programmas absolventi jutās izolēti no augstskolas. Tā kā mūsu 

absolventi ir galvenie profesionālā maăistra programmas vēstneši un popularizētāji, kā arī 

absolventi ir katras izglītības iestādes pamatvērtības, tika nolemts ěoti savlaicīgi plānot 

absolventiem paredzētos pasākumus un šos pasākumus iekĜaut ikgadējā Profesionālā 

maăistra programmas mārketinga plānā. 
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X. PIELIKUMI 

1. pielikums. EMBA programmas kursi un pasniedzēji 2008./2009. m.g. 
 
Kursa nosaukums Kredītpunkti  ECTS Mācībspēki 

    

Komandas veidošana un grupas 
dinamika 

1 1.5 Larry Stout / Ăirts DimdiĦš / Kārlis 
KrēsliĦš 

Radošums uzĦēmējdarbībā 1 1.5 Fredrik Haren / Daniels PavĜuts 

Globālā ekonomika 3 4.5 Edwin Dolan 

Finanšu grāmatvedība 6 9 Katherina Hellstrom, Elvi Sederlin 

Vadības ekonomika 3 4.5 Andris Strazds 

E-stratēăijas 3 4.5 Ola Ahlvarsson 

Pētniecības metodes 2 3 Ăirts DimdiĦš 

Mārketinga vadība 5 7.5 John Branch 

Tieslietas vadītājiem 4 6 Katrin Nyman Metcalf 

Organizācijas psiholoăija 2 3 Richard Pooley 

Finanšu ekonomika 5 7.5 Konstantin Kontor 

Mācību brauciens / prakse 10 15 Alf Vanags / Aelita BrīviĦš 

Stratēăiskā vadība 4 6 Duane Helleloid 

Cilvēkresursu vadība 3 4.5 Elen Frank 

Korporatīvā pārvaldība 3 4.5 Tomislav Rimac 

PārmaiĦu vadība 3 4.5 Gabriel Vigo 

Biznesa ētika un korporatīvā sociālā 
atbildība 

2 3 Hans de Geer 

Diplomprojekts 20 30 Ăirts DimdiĦš 

    

Visi kursi 80 120  
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2. pielikums. EMBA studenti 2008./2009. m.g. pēc dzimuma un pēc valsts 
 

Studentu skaits pēc dzimuma 2008./2009. m.g. 

      

  Vīrieši Sievietes Kopā   

EMBA-6 16 9 25   

EMBA-7 17 7 24   

      

Studentu skaits atkarībā no valsts 2008./2009. m.g. 

      

  Igaunija Latvija Lietuva Cita Kopā 

EMBA-6 2 20 1 2 25 

EMBA-7 2 20 1 1 24 

 

3. pielikums. EMBA studentu/mācībspēku un absolventu/mācībspēku 
attiecība’2008./2009. m.g. 
 
Mācībspēki Studentu skaits Absolventu 

skaits 
Studentu skaits 
uz vienu 
mācībspēku 

Absolventu 
skaits uz vienu 
mācībspēku 

17 49 21 2,88 1,23 

 

4. pielikums. EMBA reflektanti un uzĦemtie studenti 2009. gadā 
  Reflektantu skaits UzĦemto studentu skaits 

Kopā 30 19 

no Latvijas 22 16 

citi 8 3 

Vīrieši 21 14 

Sievietes 9 5 
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5. pielikums. Sadarbības projekti 

 
Nr. Projekta nosaukums Periods Dalībnieki SSE Riga 

mācībspēki 
1.  ACRE (ES Sestās 

ietvara programmas 
projekts) 

2006. gada 
oktobris – 2010. 
gada maijs 

Amsterdamas universitāte, 
Nīderlande 
Barselonas universitāte, 
Spānija 
Birmingemas universitāte, 
Apvienotā Karaliste 
Ungārijas ZinātĦu 
akadēmija, Ungārija 
Helsinku universitāte, 
Somija 
Leibnitca Reăionālās 
ăeogrāfijas institūts 
Leipcigā, Vācija 
Minhenes Ludviga 
Maksimiliāna universitāte.  
Vācija 
Adama Mickēviča 
universitāte, Polija 
SSE Riga, Latvija 
Jaunā Bulgārija 
universitāte, Bulgārija 
Tulūzas universitāte, 
Francija 
Mil ānas Bikkoka 
universitāte, Itālija 
Dublinas augstskola, Īrija 

A. Paalzow 
A. Sauka 
D. Pauna 
R. Ėīlis 
V. Dombrovskis 

2.  Nordplus  
“Maăistra 
programmas 
sagatavošana 
radošajās 
industrijās”  

2008. gada 
augusts – 2009. 
gada augusts  

SSE Riga, Latvija 
Helsinku Mākslas un 
dizaina universitāte, 
Somija 
Baltijas filmu un mēdiju 
skola, Tallinas universitāte, 
Igaunija 

R. Kaša 
R. Ėīlis 
A. Sauka 
D. Pauna 

3. Nordplus 
Starptautiskās 
Baltijas Vasaras 
skola  
 

2008. gada 
augusts – 2009. 
gada augusts  

SSE Riga, Latvija 
Vadības un ekonomikas 
universitāte (ISM), ViĜĦa, 
Lietuva 
Tallinas Ekonomikas un 
biznesa administrācijas 
augstskola (TSEBA), 
Igaunija 

K. KrēsliĦš 
R. Ėīlis 
A. Sauka 
V. Dombrovskis 

4.  Nordplus 2008. gada Gotlandes universitāte, A. Sauka 
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UzĦēmējdarbība 
ZiemeĜeiropā 

decembris – 
2009. gada 
decembris  

Zviedrija 
HAMK Tehniskā 
universitāte, Somija 
Nīderheinas Tehniskā 
universitāte, Vācija 
SSE Riga, Latvija 
Dienviddānijas 
universitāte, Dānija 

 
 

6. pielikums. Vieslekcijas un semināri 

 
Nr. Datums Pasākums Lektors Institūcija Valsts 
1. 17/09/2008 Seminārs 

“Stagflācija Latvijā: 
cik ilgi, cik tālu, cik 
dziĜi?” 

M. Hansen SSE Riga 
BICEPS 
TeliaSonera 
Institūts 

Latvija 

2. 02/10 – 
03/10/2008 

2. Starptautiskā 
Metamind 
konference 

35 runātāji no 
6 ES valstīm, 
tostarp Dr. R.  
Ėīlis 

SSE Riga 
Latvijas Kultūras 
akadēmija 

Austrija, Vācija, 
Itālija, Latvija, 
Lietuva, Polija 

3 31/10/2008 Seminar “Radošuma 

nozīme 

telekomunikācijās” 

 

M. Rollinski TeliaSonera 
TeliaSonera 
Institūts 
SSE Riga 

Zviedrija, Latvija 

4 01/12/2008 Konference”Āfrika 
un HIV problēmas” 

Aicināti 
eksperti 

Eiropas 
parlamentāriešu 
asociācija  Āfrikai 
Latvijas 
Republikas 
Ārlietu ministrija, 
SSE Riga 

ES Brisele, 
Latvija 
 

5 04/12/2008 Konference “Vēja 

enerăija – Latvijas 

ăenerālplāns?” 

 

A. Vanags 
I. Indriksone 

SSE Riga 
BICEPS  
RJA 
J. Lemming  
C. Kjær 

Eiropas Vēja 
enerăijas 
asociācija 

6 10/12/2008 Seminārs “Amnesty 
International – 
Cilvēktiesību diena” 

B. Dooley 
J.L. Smith 
D. Kavasa 

Amnesty Intern. 
RJA 
RJA 

Apvienotā 
karaliste 
Latvija 

7 11/12/2008 Seminārs “Krīze 
pasaulē - vēsturiska 
iespēja” 

A. Rubīns 
A. Strazds 

DDB Latvija 
SSE Riga 

Latvija 
Latvija 



 49 

8 16/12/2008 Seminārs 
“Kreditēšana 
augstākajā izglītībā 
krīzes laikā: 
aizdevumi 
studentiem  un 
augstākās izglītības 
pieejamība 
starptautiskā mērogā 
un Latvijā” 

A. Mhamed 
 
 
R. Kaša 

ĥujorkas Štata 
Bafalo universite  
 
SSE Riga 

ASV 
 
 
Latvija 

9 22/01/2009 Seminārs  “Vācu-
franču attiecības 
vēsturiskā 
retrospekcijā” 

Aicināti 
eksperti 

Francijas 
vēstniecība 
Vācijas 
vēstniecība 

Francija 
Vācija 

10 10/02/2009 Publiska lekcija 
“Darbs un 
stažēšanās iespējas 
ES institūcijās” 

Eksperti no 
ES Mājas 
Rīgā 

ES Māja Rīgā Latvija 

11 13/02/2009 Seminārs 
“Ekonomikas 
attīstība Latvijā 
pēdējā laikā un 
turpmākā rīcība?” 

I. Rimševics 
A. Strazds 

Latvijas Banka 
SSE Riga 

Latvija 
Latvija 

12 04/03/2009 Seminārs  
“Neformālā 
uzĦēmējdarbība 
Latvijā” 

F. Welter 
A. Sauka 
Ž. Jaunzeme-
Grende 

JIBS 
SSE Riga 
LTRK 

Zviedrija 
Latvija 
Latvija 

13 16/03/2009 Publiska lekcija 
“Globālās 
ekonomiskās krīzes 
rašanās un rezultāti” 

Imanuel 
Wallerstein 

Jēlas universitāte ASV 

14 21/04/2009 Seminārs “Divi 
krīzes pārvarēšanas 
veidi: iekšējā vai 
ārējā devalvācija - 
plusi un mīnusi” 

I. Rimševics 
T. Becker 
M. Hansen 

Latvijas Banka 
SITE, SSE 
SSE Riga 

Latvija 
Zviedrija 
Latvija 

15 28/04/2009 Publiska lekcija 
“Krievija: krīze 
skārusi  - bet kāpēc 
mazāk, nekā 
daudzas citas 
valstis” 

P. Sutela Somijas 
Nacionālā banka 

Somija 

16 07/05/2009 Seminārs “KĜūdīties, 
lai gūtu panākumus? 
Uzziniet, kāpēc 
kĜūdīšanās dod 

W. Bramley 
R. Shah 
G. Mūrnieks 
M. Ūdre 

four23 
Exposure 
DDB Latvija 
Britu Padome, 

Apvienotā 
karaliste 
Latvija 
Latvija 
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rezultātus.” Latvija  
17 08/05/2009 Publiska lekcija 

“Pasaules banku 
krīze īpaši attiecībā 
uz situāciju 
Zviedrijā” 

U. Cērps Zviedrijas 
Finanšu 
uzraudzības 
iestāde 

Zviedrija/Latvija 

18 19/05/2009 Publiska lekcija 
“Keinsiānisms  
bagātajiem un 
monetārisms 
nabadzīgajiem” 

Ha-Joon 
Chang 

Keimbridžas 
universitāte 

Apvienotā 
karaliste 
 

19 21/05/2009 Publiska lekcija 
“Latvijas 
konkurētspēja 
krustcelēs” 

C. Ketels Harvardas  
Biznesa 
augstskola 

ASV 

20 01/06/2009 Publiska lekcija 
“Globālā finanšu 
krīze un Latvija” 

A. Åslund Džordžtaunas 
universitāte 

ASV 

21 02/06/2009 Publiska lekcija 
“Robežu 
pārvarēšana: 
partnerattiecības 
pārmaiĦām” 

M. Palazzi Tällberg fonds Zviedrija/ASV 

22 03/06/2009 TeliaSonera Biznesa 
diena “Kā  
investīcijas 
telekomunikāciju 
infrastruktūrā var 
radīt ekonomikas 
atveseĜošanos?” 
 

W. H. Lehr 
K. Karlberg 
A. Vanags 

MIT 
TeliaSonera 
BICEPS/SSE 
Riga 

ASV 
Zviedrija 
Latvija 

 

7. pielikums. BICEPS/SSE Riga Semināri 
 
Nr. Datums Nosaukums Lektors Institūcija Valsts 
1 04/09/2008 Līdzīgais un 

atšėirīgais pircēju 
uzvedībā un 
mazumtirdzniecības 
pakalpojumu 
nodrošīnājumā: 
Baltijas valstu 
perspektīva. 

Brent 
McKenzie 

Gelfas (Guelph) 
universitāte 

Kanāda 

2 11/09/2008 Eksporta 
strukturālās 

Gundars 
Dāvidsons 

Latvijas Banka Latvija 
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pārmaiĦas produktu 
telpiskajā modelī 

3 25/09/2008 Baltijas valstis un 
Eiropa: ekonomisko 
aktivitāšu kopējie 
faktori  

Aleksejs 
Melihovs 

Latvijas Banka Latvija 

4 02/10/2008 Televīzija un 
politiskā pārliecība 
jaunajās 
demokrātijas 
valstīs: pierādījumi 
no Krievijas 

Ruben 
Enikolopov 

Jaunās 
ekonomikas 
augstskola 

Krievija 

5 07/10/2008 Tehnoloăiskie 
jauninājumi un 
produktivitāte 
pārejas ekonomikas 
beigās Igaunijā 

Jaan Masso Tartu universitāte Igaunija 

6 17/10/2008 Algu ietekme uz 
neformālo aprūpi 
un darbaspēka 
piedāvājumu: vai 
ilgtermiĦa aprūpes? 

Olena 
Nizalova 

Kijevas 
Ekonomikas 
augstskola 

Ukraina 

7 20/10/2008 Divi pētījumi par 
reăionālās 
ekonomikas 
attīstību 

Deniss 
Nizalovs  

Kijevas 
Ekonomikas 
augstskola 

Ukraina 

8 30/10/2008 Kompensācijas 
spēja un dinamiska 
efektivitātey 

Christian Wey Vācijas 
Ekonomikas 
pētniecības 
institūts 

Vācija 

9 03/11/2008 Secīga testēšana pie 
vienmērīgiem 
rādījumiem 

Stanislav 
Anatoljevs 

Jaunās 
ekonomikas 
augstskola 

Krievija 

10 06/11/2008 Inflācijas faktori 
jaunajās ES valstīs 
no Centrāleiropas 
un Austrumeiropas: 
ko var uzzināt no 
dinamiska paneĜa 
datu aprēėiniem? 

Karsten 
Staehr 

Igaunijas 
Centrālā banka 

Igaunija 

11 14/11/2008 Uz zināšanām 
balstīta 
uzĦēmējdarbība 
Centrālajā un 
Austrumeiropā: 
uzĦēmumu aptaujas 

Slavo 
Radosevic 

Londonas 
augstskola 
(University 
College London) 

Apvienotā 
karaliste 
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rezultāti 
12 20/11/2008 Nozīme veidot 

savlaicīgu atbalsta 
partnerību, kā arī tā 
ietekme uz 
palīdzības 
sadrumstalotību 

Emmanuel 
Frot 

SITE, SSE Zviedrija 

13 25/11/2008 Latvijas eksporta 
konkurētspējas 
novērtēšana ES, 
izmantojot vienības 
vērtības. 

Gundars 
Dāvidsons, 
Artūrs 
KaĦepājs 

Latvijas Banka Latvija 

14 27/11/2008 Mākslīga akciju 
tirgus veidošana 

Tomas 
Ramanauskas 

Lietuvas Banka Lietuva 

15 04/12/2008 Darba tirgus signali 
un darba meklēšana 

Andrijs 
Zapečelnjuks 

Kijevas 
Ekonomikas 
augstskola, 
Bonnas 
universitāte 

Ukraina/Vācija 

16 12/12/2008 Veselības ietekme 
uz  darba maiĦu 

Olga 
Lazareva 

SSE/CEFIR Zviedrija 

17 15/01/2009 Aptuvens DSGE 
modelis Igaunijā 

Dmitrijs 
Kulikovs 

Igaunijas 
Centrālā banka 

Igaunija 

18 28/01/2009 Mīti un fakti par 
futbolu: pasaules 
ietekmīgākā sporta 
veida ekonomika 
un psiholoăija 

Patric 
Andersson 

SSE Zviedrija 

19 12/02/2009 Inflācijas 
iespējamības 
nozīme jaunajās ES 
dalībvalstīs: 
patērētāju 
apsekojuma 
rezultāti 

Konstantins 
BeĦkovskis 

Latvijas Banka Latvija 

20 24/02/2009 Noslēguma cenu 
manipulāciju 
izplatība un 
pamatojums 

Tālis PutniĦš Sidnejas 
universitāte 

Austrālija 

21 14/04/2009 Aăentūras un 
īpašumtiesību 
struktūra: bloėēšana 
no ārpuses 

Sergejs 
Stepanovs 

Jaunās 
ekonomikas 
augstskola 

Krievija 

22 17/04/2009 Darba tirgus 
elastība Igaunijā: 
ko vēl var darīt? 

Zuzana 
Brixiova 

OECD Francija 
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23 24/04/2009 Kopējo ražīguma 
faktoru mērīšana  
un mainīgā faktora 
izmantošana: 
nozaru pieeja 
Latvijā 

Ludmila 
Fadejeva 

Latvijas Banka Latvija 

24 07/05/2009 Naudas sodi, 
iecietība un 
atlīdzība: piemēri 
par konkurences 
eksperimentiem 

Chloé Le Coq SSE, SITE Zviedrija 

25 14/05/2009 Izvērtējot Šveices 
KOF darba 
barometra īstermiĦa 
prognozēšanas 
īpašības reālajā 
laikā 

Boriss 
SiĜvestrovs 

KOF Šveices 
Ekonomikas 
institūts 

Šveice 

26 22/05/2009 Industriālās 
politikas 
cēloĦsakarību 
ietekme  

Chiara 
Criscuolo 

LSE (London 
School of 
Economics), 
CeRiBA 

Apvienotā 
karaliste 
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I. AUGSTSKOLAS VAD ĪBA 

1.1. REA valde 
 
Visa mācību gada laikā REA valdes darbība koncentrējās uz REA īpašumtiesību 

transformēšanu. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā un SSE Stokholmā 

tika organizētas vairākas ar šo jautājumu saistītas sanāksmes. Tā rezultātā 2010.g. 9. 

jūnijā Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koėe, Stokholmas 

Ekonomikas augstskolas prezidents Lars Bergmans un Latvijas Universitātes rektors 

Mārcis AuziĦš parakstīja Sapratnes memorandu. Pamatojoties uz Sapratnes memorandu, 

tika veiktas izmaiĦas Likumā par Rīgas Ekonomikas augstskolu, un šīs izmaiĦas 2010. 

gada 19. jūnijā apstiprināja Latvijas Republikas Saeima. 

 

1.2. Finanšu pārvald ība 

Student tuition fees and loans 
 
Lai arī maksa par studijām REA profesionālā maăistra programmā vēl arvien bija 

zemākā, salīdzinot ar maksu par studijām līdzīgās programmās SSE Stokholmā un SSE 

Sanktpēterburgā, tika nolemts saglabāt mācību maksu tādu pašu kā Iepriekš – 24 000 

eiro, ja maksājums tiek veikts četrās daĜās, un 21 500 eiro, ja visa mācību maksa tiek 

veikta vienā maksājumā. Galvenais iemesls šim lēmumam bija ekonomiskā situācija 

reăionā, piemēram, ekonomiskās lejupslīdes turpināšanās, bezdarbs, grūtības saĦemt no 

bankām aizdevumus, krasais finanšu resursu samazinājums, ko uzĦēmumi līdz tam 

piešėīra izglītībai un apmācībām. Tika arī nolemts piedāvāt vairākas stipendijas tiem 

profesionālā maăistra programmas kandidātiem, kuri ir beiguši REA bakalaura 

programmu. Uz stipendiju konkursu varētu arī pretendēt tie kandidāti, kurus ir ieteikuši 

REA EMBA programmas absolventi. 

 

Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, notika sadarbība ar bankām par studiju kredītu piedāvāšanu, 

un notika labāko piedāvāto variantu izvērtēšana. Profesionālā maăistra studiju 

programmas studentiem vispiemērotākais bija piedāvājums, ko bija sagatavojusi Nordea 

banka. Šī banka izteica vēlmi sadarboties ar REA dažādās jomās, ieskaitot vieslekciju 



 5 

prezentēšanu, studentu pētniecības projektu vadīšanu u.c. Lai saĦemtu studiju kredītu 

mācībām programmā, vairāki REA EMBA 8 un EMBA 9 grupas studenti izmantoja šo 

iespēju. 

1.4. Personāla vadība 

REA personāldaĜa Evas Ernšteines vadībā strādāja pie tā, lai izveidotu un saglabātu tādu 

darba vidi, kas piesaista, motivē, attīsta, atalgo un saglabā visaugstākā līmeĦa personālu, 

kā arī nodrošina labvēlīgus apstākĜus nepārtrauktai personāla attīstībai. Darbs un rezultāti 

koncentrējās trijās jomās: atbilstošas juridiskas struktūras ieviešana saskaĦā ar darba 

likumdošanu, personāla attīstības programmas un cilvēkresursu politikas aktualizēšana 

REA.  

 

Vispirms, mācību gada laikā visi darba līgumi tika pārskatīti saskaĦā ar esošo darba 

likumdošanu. Sadarbībā ar grāmatvedības nodaĜu tika izstrādāta ikdienas rutīnu shēma, 

kas nodrošināja efektīvāku komunikāciju un informācijas plūsmu departamentu vidū. Bez 

tam tika algots eksperts, kas izstrādāja un aktualizēja dokumentu arhivēšanas kārtību, 

kam sekoja speciāls praktisks seminārs visiem darbiniekiem.  

 

Departamentos notika arī ikgadējās REA strādājošo attīstības un izpildes plāna 

(Development and Performance Plan - DPP) sanāksmes, kurās tiešie vadītāji rīkoja grupu 

atskaišu sanāksmes savā departamentā strādājošajiem, kam pēc tam sekoja individuālas 

darba izpildes novērtēšanas intervijas. DPP sanāksmes norādīja turpmākās iespējas, kā 

palielināt individuālo un visas organizācijas ražīgumu. 

 

REA arī piedalījās augstāko izglītības iestāžu darbinieku darba algu aptaujā, kuru 

organizēja „Fontes”. Datu par strādājošo darba algām procesa nodrošināšana, kā arī 

„Fontes” sniegtais ziĦojums sekmēja diskusijas turpināšanos vadības grupā un arī 

rezultātu prezentāciju darbinieku sapulcē. Lai iepazītos ar personālvadības praktisko 

pieredzi SSE Stokholmā, Eva Ernšteine devās pieredzes apmaiĦas braucienā uz 

Stokholmu, kur viĦa iepazinās ar SSE grāmatvedības un personālvadības departamentiem 

un to darbu. Tā rezultātā tika aktualizēts REA Personālvadības politikas un REA 
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Nejaušību rīcībplāns. Praktikants no Nīderlandes Mattias Van der Ploeg sniedza 

palīdzību dažādu uzdevumu izpildē pavasara semestra laikā, ieskaitot dalību 

atgriezeniskās saiknes sanāksmēs ar bakalaura programmas 1. un 2. kursa studentiem, kā 

arī DPP sanāksmēs. 

1.5. Starptautiskā sadarbība 

SSE Stokholmas un SSE Sanktpēterburgas studentu vizīte 
 
2009./2010.m.g. laikā divas profesionālā maăistra programmas studentu grupas no SSE 

Sanktpēterburgā un viena grupa no SSE Stokholmā apmeklēja REA. Pirmā grupa no SSE 

Sanktpēterburgā apmeklēja REA 2009.g. no 7.-11. oktobrim, bet otra grupa no šīs 

augstskolas viesojās REA 2010.g. no 26.-30. maijam. Abām studentu grupām no šīs 

augstskolas viĦu programmas moduĜi tika organizēti REA telpās. Otrā studentu grupa no 

SSE Sanktpēterburgā ietvēra augstākā līmeĦa vadītājus no ievērojamākajiem Krievijas 

uzĦēmumiem, un šīs grupas viesošanās laikā REA tika noorganizēts pasākums. 2010.g. 

26. maijā Rīgas pilsētas mērs Nils Ušakovs sniedza prezentāciju par krīzes vadību, bet 

pēc tam sekoja neformāla pieĦemšana. Vairāk nekā 70 dalībnieku augstu novērtēja šo 

pasākumu, kurā piedalījās ne tikai profesionālā maăistra programmas studenti no SSE 

Sanktpēterburgā, bet arī profesionālā maăistra programmas studenti un absolventi no 

REA.  

 

2010.g. no 19.-21. maijam grupa EMBA studentu no SSE Stokholmā apmeklēja REA. 

Vizītes laikā Dr. Roberts Ėīlis prezentēja savas pārdomas par nodarbinātību un migrāciju 

Latvijā, savukārt Vjačeslavs Dombrovskis bija sagatavojis lekciju par ekonomisko krīzi 

Latvijā, bet Atis LejiĦš runāja par Baltijas valstīm Eiropas Savienībā un globālā pasaulē. 

EMBA studenti no SSE Stokholmā apmeklēja arī vairākus uzĦēmumus, ieskaitot RIMI 

Baltija, Volvo Trucks Latvija, A/S Diena un Taxi Kurir Rīga SIA. 
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II. STUDENTI 

2.1. Studentu uzĦemšana 

2.1.1 Programmas popularizēšanas pasākumi 
 
Pirmo reizi REA profesionālā maăistra programmas pastāvēšanas vēsturē tika izstrādāts 

un īstenots detalizēts EMBA programmas mārketinga plāns. REA vice-prezidents Anders 

Alexanderson deva vērtīgu ieguldījumu šī plāna tapšanā, kā arī pārrunājot idejas un 

mērėus, uzdevumus un stratēăiju.  

 

Katru mēnesi tika organizēti dažādi pasākumi gan REA profesionālā maăistra 

programmas absolventiem, gan potenciālajiem programmas kandidātiem, lai kopumā 

popularizētu REA zīmolu un, it īpaši, EMBA programmu. Pasākumu vidū jāmin 

programmas prezentācijas uzĦēmumos, „darba dienas uzsākšanas” brokastis tiem, kam 

eventuāli varētu interesēt programma, Atvērto durvju diena un īpašs pasākums visiem 

profesionālā maăistra programmas kandidātiem, programmas popularizēšanas braucieni 

uz Tallinu, kā arī Valmieru, Liepāju un Daugavpili, intervijas plašsaziĦas līdzekĜos un 

reklāmas gan presē, gan interneta portālos.  

 

Lielu interesi izraisīja īpašais pasākums programmas kandidātiem, kurā viĦiem bija 

iespējams noklausīties viena no programmas mācībspēkiem prezentāciju, kā arī uzzināt 

detalizētu informāciju par programmu gan no programmas direktora, gan absolventiem. 

ěoti veiksmīgs bija programmas un visas augstskolas popularizēšanas pasākums Tallinā, 

kurš tika organizēts sadarbībā ar Zviedrijas Tirdzniecības kameru Igaunijā un kurā 

piedalījās ievērojams skaits bakalaura programmas absolventu no Igaunijas, kā arī 

interesenti studijām profesionālā maăistra programmā. Pēc šī brauciena tika nolemts, ka 

līdzīgs pasākums ir jārīko arī Lietuvā, un šādiem pasākumiem gan ViĜĦā, gan Tallinā 

jākĜūst par tradīciju. 

 

Ne visai veiksmīgi bija braucieni uz Valmieru, Daugavpili un Liepāju, jo tajos piedalījās 

niecīgs dalībnieku skaits. Tas izskaidrojams ar to, ka vairumam uzĦēmēju, kuriem 

interesētu studijas EMBA programmā, ir iespējas atbraukt uz Rīgu un apmeklēt REA uz 
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vietas. Nākotnē jāpārdomā arī par to, vai ir nepieciešami vairāki pasākumi REA EMBA 

programmas kandidātiem, vai pietiek ar vienu, bet plašāku un izvērstāku. 

 

Darbā ar profesionālā maăistra programmas kandidātiem liela nozīme bija MIRA datu 

bāzes izmantošanai. Vispirms visi potenciālie interesenti kopskaitā ap 120 cilvēku tika 

ievadīti sistēmā. Pēc tam katrs no viĦiem tika kontaktēts, un, ja attiecīgai personai bija 

noteikta interese par studijām programmām, tad tika noorganizēta tikšanās REA. MIRA 

sistēma Ĝauj detalizēti dokumentēt katru kontaktēšanos ar kandidātu un norādīt, vai 

cilvēks attiecīgajā posmā tikai interesējas par programmu, vai arī jau aizpilda pieteikuma 

formu, vai jau pabeidzis visu sagatavošanās procesu un iesniedzis visus nepieciešamos 

dokumentus. 

 

2.1.2. UzĦemšanas kārtība un rezultāti 

 
Lai arī Baltijas reăiona ekonomika vēl arvien nav atkopusies no lejupslīdes, dažas 

pazīmes, kas norādīja izkĜūšanu no krīzes, atspoguĜojās arī uzĦemšanas procesa gaitā. 

LīdzekĜu atlicināšana mācībām un apmācībām uzĦēmumu budžetos, izpratne par 

nepieciešamību atjaunot savas zināšanas, kā arī iespējas saĦemt studiju kredītu noteica 

uzĦemšanas procesa rezultātu.  

 

Kopumā 36 cilvēku pieteicās programmā un 28 no viĦiem, kuri atbilda visiem atlases 

kritērijiem t.i. bija 5 gadu pieredze augstākajā vadības līmenī, bija pabeigta pirmā līmeĦa 

augstākā izglītība, aizpildīta pieteikuma veidlapa un bija sekmīgi nokārtotas iestāšanās 

pārrunas, tika uzĦemti profesionālā maăistra programmā. Dažādu iemeslu dēĜ divi 

studenti atteicās no piedāvājuma studēt programmā, tādējādi 26 studenti uzsāka mācības 

programmā. Pirmā moduĜa laikā trīs studentu nolēma pārtraukt mācības programmā, bet 

viens students atlika studijas darba piedāvājuma dēĜ - tādā veidā jaunajā EMBA 9 

studentu grupā bija 22 studenti 
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1. tabula. 2010. gada studentu uzĦemšanas rezultāti 

 Reflektanti UzĦemtie studenti 

Kopā 34 22 

no Latvijas 24 18 

no Lietuvas 1 1 

no Francijas 2 1 

no Horvātijas 1 1 

no Ukrainas 1 1 

no Kamerūnas 2 0 

no Rietumāfrikas 1 0 

no Pakistānas 2 0 

Vīrieši 25 15 

Sievietes 9 7 

 

Jaunās EMBA 9 grupas studentiem izglītība bija dažādās jomās un viĦi pārstāvēja lielu 

nozaru klāstu, ieskaitot banku un finanšu sektoru, enerăiju, informācijas tehnoloăijas, 

sabiedriskās attiecības, konsultācijas, ražošanu, vairumtirdzniecību, pakalpojumus, 

aviācijas nozari un azartspēĜu nozari. 18 cilvēku grupā bija no Latvijas, bet pa vienam no 

Lietuvas, Ukrainas, Horvātijas un Francijas. 

2.2. 2009. gada absolventi 
 
REA 14. izlaidums notika 2010. gada 5. jūnijā Kongresu namā Rīgā. Kopumā 20 

profesionālā maăistra programmas studentu saĦēma diplomus. Galveno uzrunu teica 

REA Valdes priekšsēdētājs un SSE Prezidents profesors Lars Bergman. Novēlējumu 

programmu absolventiem izteica arī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre 

profesore Tatjana Koėe. EMBA 7 absolventu vārdā runu teica Andrejs Strods. 
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2. tabula. 2010. gada absolventi (EMBA-7) 

Kopā 20 

no Latvijas 19 

no Apvienotās Karalistes 1 

Vīrieši 15 

Sievietes 5 

 
Kopumā seši studenti no EMBA 7 grupas nebeidza studijas darba un ăimenes apstākĜu 

dēĜ. Četriem studentiem bija tikai jāizstrādā un jāaizstāv diplomprojekts, tomēr diviem 

bija jāizstrādā ne tikai diplomdarbs, bet jānokārto arī vēl citi kursi. 



 11 

III. EMBA STUDIJU PROGRAMMA 

3.1. EMBA programmas konsultatīvā padome 

Kārtējā REA Profesionālā maăistra programmas konsultatīvās padomes sanāksme notika 

2009. gada 26. novembrī. Sanāksmes sākumā tika pārskatīts iepriekšējā sanāksmē 

pieĦemto lēmumu izpilde. Būtībā visi iepriekš pieĦemtie lēmumi bija īstenoti, ieskaitot 

programmas 2009./2011.m.g. apstiprināšana, programmas popularizēšana biznesa 

portālos, kā arī Lietuvas un Igaunijas plašsaziĦas līdzekĜos, studiju kredīta iespējas 

nodrošināšana studentiem un jaunas profesionālā maăistra programmas brošūras 

sagatavošana un izdošana, kas tika paveikta 2009.g. oktobrī. 

 

Sanāksmes gaitā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar programmas pilnveidošanu. 

Klātesošie pārstāvji no EMBA studentu vidus norādīja, ka ir jāuzlabo stratēăiskās vadības 

un finanšu ekonomikas kursi, ietverot vairāk gadījuma izpētes piemēru, biznesa 

simulācijas. Tāpat Finanšu grāmatvedības kursā apskatītās teorijas ar piemēru palīdzību ir 

jāsasaista ar praksi. Attiecībā uz grupas dinamiku studentu pārstāvji arī uzsvēra, ka, 

komplektējot grupu, ir jāraugās, lai tajā pārsvarā būtu tikai augstākā līmeĦa vadītāju, bet 

nevis vidējā un dažkārt pat jaunākā vadības līmeĦa pārstāvju. EMBA programmas 

absolventi norādīja, ka esošā programma ietver tehniskas dabas vadības jautājumus. Ja 

programma ir paredzēta augstākā līmeĦa vadītājiem, tad tajā ir jāietver arī tādi mācību 

priekšmeti, kādi ir citās Eiropas augstskolās, piemēram Londonas Biznesa augstskolā -  

līderība, saziĦas prasmes, personas attīstība un pašnovērtējums.  

 

Viens no dienaskārtības jautājumiem bija profesionālā maăistra programmas 

harmonizēšana visu triju SSE grupas augstskolu vidū. SSE Stokholmas EMBA 

programmas dekāns Lars Strannegard prezentēja izmaiĦas SSE programmā. ViĦš 

norādīja, ka pastāv divas alternatīvas attiecībā uz harmonizēšanas procesu:  

1) integrētais scenārijs, kas ietver centralizētu uzĦemšanas procesu, kopīgus mācībspēkus 

EMBA programmām visās SSE grupas augstskolās utt.; 

2) klienta.kontraktētāja scenārijs, kas pieĜauj visām trim SSE grupas profesionālā 

maăistra programmām darboties paralēli, bet kurām būs nepieciešama konkrēta 
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harmonizācija ar vairākām vietēja rakstura korekcijām. Tika arī norādīts, ka ilgtermiĦā kā 

viena no uzĦemšanas EMBA programmā prasībām varētu būt TOEFL/IELTS un GMAT 

testu nepieciešamība, jo to pieprasa dalība laikraksta „Financial Times” ranžējumā. 

 

Kā atsevišės jautājums sanāksmē tika apskatīts REA profesionālā maăistra programmas 

mārketinga plāna īstenošana. Plāns ietvēra gan vispārēju tirgus raksturojumu, gan 

programmas pozīciju, attīstības tendences, SVID analīzi, mērėus, stratēăiju, konkurentus, 

kā arī ikmēneša detalizētus mērėus un taktiku to sasniegšanai. Lai arī plāns tika lielā 

mērā īstenots, klātesošie uzsvēra, ka nepieciešams vēl vairāk izmantot SsE grupas 

zīmolu. 

3.2. Pamata kursi 
 
Pamatojoties uz studentu atgriezenisko saikni un tiešsaistē aizpildītajām atgriezeniskās 

saiknes anketām, vairākas izmaiĦas tika ieviestas REA profesionālā maăistra studiju 

programmā. Ievadlekciju nedēĜas ietvaros Sean Gaffney vadīja Komandas veidošanas un 

grupas dinamikas moduli, bet Dr. Roberts Ėīlis pasniedza kursu Cilvēki un biznesa 

procesi. Dažādu atkārtošanos un pārklāšanās dēĜ e-stratēăijas kurss tika saīsināts, un tikai 

divas dienas tika atvēlētas šim modulim, bet pārējās divas dienas tika izmantotas, lai 

studentiem piedāvātu jaunu kursu – ES ekonomika un ES politika vadītājiem, kuru 

pasniedza Morten Hansen un Dr. Daunis Auers. Mērėis šī kursa iekĜaušanai studiju plānā 

bija tāds, ka ES tieslietas vadītājiem modulis ietvēra tikai juridiskus jautājumus, kas 

attiecas uz Eiropas Savienību, bet studenti vēlas arī uzzināt par Eiropas Monetāro 

savienību un institūcijām, kas saistītas ar ES ekonomiskajiem, finanšu un politiskajiem 

jautājumiem. 

 

Pasniedzēja Richard Pooley slimības dēĜ starpkultūru vadības moduli pasniedza Gerard 

Bannon. Neskatoties uz šīm izmaiĦām modulis saĦēma pozitīvas atsauksmes. 

Ievērojamas izmaiĦas tika veiktas finanšu ekonomikas kursa struktūrā un saturā. 

Konstantin Kontor vietā šo kursu uzsāka mācīt Neil Cohen. Lai arī kurss dažkārt atkārtoja 

dažus vadības ekonomikas moduĜa elementus, studentiem tas šėita interesants un viĦi to 

augstu novērtēja no savas puses. 
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PārmaiĦu un krīzes vadība bija vēl viens kurss, kas tika pārstrukturēts, Ħemot vērā 

apstākĜus, kas izraisīja ekonomikas lejupslīdi un nestabilitāti vadības procesos daudzos 

uzĦēmumos. Gabriel Vigo vietā kursu sāka pasniegt Gerard Seijits, un modulis kĜuva 

dinamiskāks ar intensīvu dažādu gadījuma izpētes piemēru analīzi. Cilvēkresursu vadības 

kurss bija vēl viens modulis, kas izpelnījās augstu novērtējumu, kurš studentiem 

interesēja un kuru viĦi atzīmēja kā Ĝoti vērtīgu. Elen Frank vietā kursu sāka pasniegt 

Liam Ulvhag, kuram ir liela praktiska pieredze un zināšana personālvadības jomā, tāpēc 

kurss ietvēra teorijas, modeĜus un gadījuma izpētes piemērus, kuri bija piemēroti un 

realizējami ikvienā jomā. 

 

Lai arī vairākas izmaiĦas tika veiktas stratēăiskās vadības kursa saturā, tā vērtējums vēl 

arvien nebija augsts, un vienīgā moduĜa daĜa, kuru studenti atzīmēja kā interesantu, bija 

biznesa simulācijas spēle. Tāpat kā iepriekšējo gadu, arī šajā mācību gadā studenti bija 

apmierināti ar biznesa ētikas un korporatīvās sociālās pārvaldības kursu Stokholmā, kura 

akadēmiskā daĜa tika organizēta SSE Stokholmā telpās. Šī kursa ietvaros studentiem bija 

iespējams apmeklēt vairākus uzĦēmumus, ieskaitot Electrolux, sabiedrisko attiecību 

uzĦēmumu Halvarsson & Halvarsson, kā arī Swedbank. Tomēr tika novērots, ka kurss 

varētu būt vēl koncentrētāks un dinamiskāks, un četru dienu vietā saīsināts līdz 2,5-3 

dienām. 

 

Pamatojoties uz studentu atgriezenisko saikni par viĦu iesniegto darbu novērtējumu t.i. 

studentiem no dažu kursu pasniedzējiem atzīmes un komentāri bija jāgaida vairākus 

mēnešus, tika izstrādāts un ieviests nolikums REA profesionālā maăistra programmas 

mācībspēkiem. Nolikumā tika skaidri norādīti termiĦi darbu novērtēšanai pēc tam, kad 

tika iesniegti mājas darbi, kā arī norādīts, ka kopā ar atzīmēm studentiem nepieciešams 

sniegt komentārus par darbiem un, kur tas iespējams, uzdevuma risinājumu. 

3.3. Diplomprojekts 

 
Šajā mācību gadā kopumā 23 EMBA 7 grupas studenti un divi profesionālā maăistra 

programmas studenti no iepriekšējiem gadiem uzsāka darbu pie EMBA diplomprojekta 

izstrādes. Kā līdz šim, diplomprojektu rakstīšanas procesu koordinēja REA mācībspēks 
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Ăirts DimdiĦš. Dr. DimdiĦš noorganizēja pārskata sanāksmi, kurā iepazīstināja studentus 

ar diplomprojektu izstrādes procesu, uzsvēra starptermiĦu nozīmīgumu, kā arī sniedza 

pārskatu par teorētisko rāmi, metodoloăiju un datu vākšanas procesu. 

 

Attiecībā uz tēmām, diplomprojekti skāra telekomunikāciju nozari, izglītību, automašīnu 

tirdzniecību, mēdiju nozari, lobēšanas aspektus, elektrības tirgu, kuăniecības nozari, 

privāto kapitālu, veselības aizsardzību un citas jomas. Ăimenes iemeslu un darba dēĜ 

pieci studenti no EMBA 7 grupas nolēma pārtraukt diplomprojekta izstrādi šajā mācību 

gadā un turpināt to nākamajā. 

 

Lai arī vidējais novērtējums diplomprojekta izstrādes procesa vadībai septiĦu punktu 

Likerta skalā bija nedaudz virs četriem punktiem, vairākas kritiskas piezīmes tika 

izteiktas attiecībā uz diplomprojektu sagatavošanas procesu, darba vadītāju lomu procesā, 

eksaminēšanas kārtību un diplomprojekta prezentācijām. Lai padarītu visu procesu 

efektīvāku un lai katrā diplomprojekta izstrādes starptermiĦā nodrošinātu detalizētāku 

atgriezenisko saikni, tika izveidota un studentiem izsniegta īpaša novērtējuma forma 

profesionālā maăistra programmas diplomprojekta izstrādes procesam, kas studentiem 

bija obligāti jāaizpilda. 

3.4. Mācību brauciens 

 
Mācību brauciens EMBA 8 studentu grupai, kas notika 2010. gadā no 18.-25. aprīlim, 

tika organizēts sadarbībā ar pārstāvjiem no Honkongas pilsētas universitātes (Hong Kong 

City University) Dr. Māri Martinsonu un Aelitu BrīviĦš. Tāpat kā līdz šim, starpkultūru 

vadības moduĜa laikā martā Sarah Wu no Honkongas Tirdzniecības kameras Londonā 

sniedza prezentāciju par ekonomiskajiem un sociālajiem aspektiem Honkongā un Ėīnā. 

Pirmo reizi eksperts Ėīnas ekonomikā un politikā Chris Torrens iepazīstināja studentus ar 

biznesa riskiem Ėīnā. Šo prezentāciju studenti augstu novērtēja. Arī pasniedzējs Chris 

Goddard no Rīgas Juridiskās augstskolas sniedza ieskatu līgumu sagatavošanā saistībā ar 

Ėīnu, tomēr prezentācijas laikā tika novērota pārklāšanās ar iepriekš apskatīto tēmu 

saturu, kā arī tēmas satura neatbilstība tēmas nosaukumam. 
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Pirms mācību brauciena studenti saĦēma uzdevumu, kas jāsagatavo, darbojoties nelielās 

grupās. Uzdevumu izstrādāja pasniedzējs Andris Strazds un tas bija saistīts ar stratēăijas 

un vadības jautājumiem, kā arī mārketingu saistībā ar uzĦēmumiem, kurus studentiem 

bija plānots apmeklēt mācību brauciena laikā. Diemžēl Eyjafjallajokull vulkāna Īslandē 

izvirduma dēĜ tikai septiĦiem no 20 studentiem izdevās sasniegt Honkongu. Tā kā REA 

mācībspēks Andris Strazds un REA profesionālā maăistra programmas direktors Kārlis 

KrēsliĦš arī bija to vidū, kas nevarēja ierasties Honkongā, mācību brauciena koordinācija 

tika veikta, izmantojot telefonu un e-pastu. Jau no paša sākuma, kad bija redzams, ka visi 

studenti nevarēs piedalīties mācību braucienā, tika nolemts, ka tie EMBA 8 grupas 

studenti, kuri nenokĜuva Hongkongā, varēs piedalīties mācību braucienā nākamajā gadā 

kopā ar EMBA 9 studentu grupu. 

 

Mācību brauciena laikā studentiem Honkongas pilsētas universitātē bija noorganizēta 

akadēmiskā daĜa, kurā viĦi iepazinās ar Ėīnas sociālajiem un politiskajiem aspektiem, 

Ėīnas kultūru, uzĦēmējdarbību Ėīnā, līderību un vadīšanu un „zaĜā dzīvesveida” biznesu 

Ėīnā. Studentiem bija arī iespēja apmeklēt vairākus uzĦēmumus Honkongā un Guangžo, 

ieskaitot VTech tehnoloăiju uzĦēmumu, Honkongas Zinātnes un tehnoloăiju parku, 

Comba Telecom sistēmas un Li & Fung loăistikas uzĦēmumu. Bija arī iespējams analizēt 

un pārrunāt gadījuma izpētes piemēru kopā ar EMBA studentiem no Honkongas pilsētas 

universitātes, kā arī kopā ar viĦiem piedalīties darba un kontaktu veidošanas pusdienās. 

 

Minētā ārkārtas situācija atstāja arī iespaidu uz mācību brauciena kvalitāti. Studentiem 

atgriežoties mājās tika noorganizēta sanāksme, kurā studenti dalījās savos iespaidos un 

sniedza detalizētu par mācību braucienu kopumā un konkrēti par atsevišėiem 

komponentiem. Lai arī uzĦēmuma apmeklējumi deva papildu pievienoto vērtību un 

sniedza studentiem to, ko viĦi bija gaidījuši, mācību brauciena akadēmiskā daĜa bija 

nestrukturēta, kā arī saturiski un organizatoriski vāja, tēmu saturs daudzkārt pārklājās ar 

iepriekš citos EMBA programmas moduĜos Rīgā dzirdēto. Tādēl tika pieĦemts lēmums 

veikt būtiskas izmaiĦas gan visā mācību brauciena programmā, gan arī attiecībā uz 

brauciena organizēšanā iesaistītajām personām. 
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3.5. Citi pasākumi 

 
Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā, arī šogad studentiem visa akadēmiskā gada garumā 

tika organizēti vairāki pasākumi, ieskaitot braucienu ar kuăīti pa Daugavu jaunuzĦemtajai 

EMBA studentu grupai, Ziemassvētku pieĦemšanu abu profesionālā maăistra 

programmas kursu studentiem, kas šoreiz notika REA telpās, REA absolventu salidojumu 

gan EMBA absolventiem, gan esošajiem studentiem, un izlaiduma ceremoniju, pēc kuras 

notika izlaiduma balle. 
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IV. VAD ĪTĀJU TĀLĀKIZGL ĪTĪBAS PROGRAMMAS 
 
2009./2010.m.g. REA Vadītāju tālākizglītības departamenta darbība koncentrējās trīs 

galvenajos virzienos: 

• Speciālas programmas uzĦēmumiem 

• Atvērtās programmas 

• Nozaru programmas 

 

Pasākumu analīze norādīja, ka atvērto programmu aktivitātes bija divkāršojušās, 

salīdzinot ar 2008./2009.g. (25%), un tās aizĦēma 52% no kopējā dienu skaita. Speciālu 

programmmu uzĦēmumiem dienu skaits samazinājās un aizĦēma 17%, salīdzinot ar 31% 

iepriekšējā gadā. Pirmo reizi Vadītāju tālākizglītības departaments piedāvāja nozaru 

programmas, un tās aizĦēma vienu trešdaĜu no visām programmu dienām (31%). 

 
Aktivit āšu profila kopsavilkums 

31%

17%

52%

Open programmes

Indust ry programmes

In-house programmes

 
 
Jaunas programmas – nozaru programmas 
 
Iepriekšējo gadu iniciatīvu rezultātā tika īstenotas divas jaunas programmas veselības 

aprūpes un mēdiju nozarēs. 

 

„Efektīva veselības aprūpes resursu pārvaldības programma” – programmas izstrādne un 

attīstība tika uzsākta 2009. gada pavasarī. REA Vadītāju tālākizglītības departamenta 

direktores cieša sadarbība ar nozares pārstāvjiem un Johnson & Johnson komandu 

noslēdzās 2009.g. oktobrī ar intensīvas, desmit dienu programmas īstenošanu. 

Programma tika izstrādāta, lai piedāvātu kompetences attīstību veselības aprūpes resursu 

pārvaldības jomā slimnīcu un veselības aprūpes vadītājiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, 
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kuri attiecīgajās iestādēs ieĦem vadošus amatus (piemēram, ăenerāldirektori, finanšu 

direktori, veselības ekonomikas vai ėirurăisko nodaĜu vadītāji utt.). Programma 

organizēja REA Vadītāju tālākizglītības departaments kopā ar Johnson & Johnson. 

Programmas mācībspēku vidū bija eksperti no tādām institūcijām, kā Asinsvadu centrs 

Mičiganas universitātē, Jorkas Veselības ekonomikas konsorcijs, BICEPS, Ross biznesa 

augstskola Mičiganas universitātē ASV. Programmas dalībnieki augstu novērtēja šo 

programmu. Programmas beidzēju atkaltikšanās ir plānota 2010.g. septembrī. Notiek 

gatavošanās programmas realizācijai 2010./2011.g. 

 
Programma analītiskai žurnālistikai un žurnālistu ētikai „Kurš ir atbildīgs” tika organizēta 

Rīgas Ekonomikas augstskolas Mēdiju studiju centra ietvaros. Programmu bija iespējams 

īstenot, pateicoties nesavtīgam finansiālajam atbalstam no Zviedrijas Fonda: Anne-Marie 

un Gustaf Anders Stiftelse for Medieforskning. Programmai bija moduĜu formāts, un tās 

pamatā bija moduĜi (Analītiskā žurnālistika un Finanšu moduĜi). Programma tika 

izstrādāta, lai iedvesmotu un popularizētu augstu profesionālo standartu ievērošanu un 

žurnālistikas ētiku. IekĜaujot programmā tēmas par analītiski izmeklējošām reportāžām 

un biznesa reportāžām, kā arī pamatstruktūru biznesa analīzei, metodes sekmīgai 

ekonomikas un uzĦēmumu analīzei, programma sniedza tās dalībniekiem struktūru, rīkus 

un praktisku pielietojumu, kurus var pārnest un īstenot savās darba vidēs. Programmas 

pasniedzēji bija mēdiju nozares profesionāĜi no Zviedrijas un Latvijas. Programmas 

dalībnieki bija žurnālisti no Latvijas un Lietuvas. Atsauksmēs par programmu tās 

dalībnieki norādīja, ka programma tiem bija vērtīga, un notiek sagatavošanās nākamās 

programmas realizēšanai. 

 
Speciālas programmas uzĦēmumiem: esošie un jaunie klienti 
 
Turpinājās darbs speciālām programmām uzĦēmumiem esošajiem klientiem, un 

klientiem tika piedāvātas regulārās programmas, kā arī izstrādāta jauna programma, 

pamatojoties uz klienta vajadzībām (piemēram, Ievads biznesā un ekonomikā). No 

programmu pārdošanas viedokĜa apjomi bija samazinājušies, jo vairāku programmu 

realizācijas termiĦi tika pārplānoti no 2009./2010.g uz 2010./2011.g. Esošais klientu 

apmierinātības līmenis saglabājās augsts. 
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2009./2010. gadā REA Vadītāju tālākizglītības departaments nodibināja sadarbību ar 

jaunu klientu, klienta augstākā līmeĦa vadītājiem tika izstrādāta līderības attīstības 

programma un tika īstenoti programmas pirmie moduĜi. 

 
Atvērt ās programmas 
 

29%

21%

50%

Open programmes

Indust ry programmes

In-house programmes

 
 
Atvērtās programmas 2009./2010.g. piesaistīja 50% no visiem Vadītāju tālākizglītības 

departamenta programmu dalībniekiem (skatīt augstāk ievietoto attēlu). 

 
Jauni piedāvājumi  
 
2010. gadā REA Vadītāju tālākizglītības departaments piedalījās Latvijas Investīciju un 

attīstības aăentūras rīkotajā projektu pieteikumu konkursā un tajā uzvarēja, noslēdzot 

līgumu par programmas Starptautiskais mārketings izstrādni. Programma notika Rīgā, 

Liepājā, Valmierā, Ventspilī un Daugavpilī. Programmā piedalījās 150 vadītāju, un viĦi 

sniedza programmai visaugstāko novērtējumu. 

  
Rīgas Ekonomikas augstskola, Baltijas Filmu un mēdiju augstskola Tallinā un Mākslas 

un dizaina universitāte Helsinkos noorganizēja Radošuma un inovāciju pārvaldības 

programmu Nordplus radošo nozaru programmas attīstības projekta ietvaros. Trīs 

praktisko semināru laikā to dalībnieki ieguva izpratni par visefektīvākajām produktu, 

procesu un pakalpojumu stratēăijām, novērtēja atvērto inovāciju pieeju ar fokusu uz 

lietotāju ierosinātu attīstību, gatavojās virzībai uz jaunu kultūru veiksmīgu biznesa ideju 

radīšanai, izmantojot potenciāli jaunu tehnoloăiju. Mērėauditorijas vidū bija pārstāvji no 

informācijas tehnoloăiju un telekomunikācijas nozares, iespiešanas un izdošanas nozares, 

farmācijas, preču izstrādnes, pārtikas, kosmētikas un citām nozarēm, reăionālajiem un 
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vietējiem tehnoloăiju pārneses centriem, biznesa inkubatoriem un biznesa parkiem, kā arī 

biznesa attīstības konsultanti. Šie semināri sniedza ieskatu par uzĦēmumu vajadzībām un 

problēmām, ar kādām uzĦēmumi saskaras inovāciju jomā, kuri tiks izmantoti tālākā 

programmas attīstībā. 

 
Partnerība ar Viljama Deividsona institūtu Mi čiganas universitātē 
 
Maijā REA Vadītāju tālākizglītības departaments uzsāka katru gadu piedāvāto 

„Stratēăiskās vadības programmu”, bet „Personālvadība profesionāĜiem programma” tika 

uzsākta jūnijā. Abas programmas saglabāja augstu standartu, kas izrietēja no dalībnieku 

vērtējumiem. Programmu dalībnieki bija augstākā un vidējā līmeĦa vadītāji no Latvijas, 

Igaunijas un Ukrainas. 
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V. STUDIJU PROCESA NODROŠINĀJUMS UN RESURSI 

5.1. Mācībspēku vadība 
 
Šajā mācību gadā notika tālāka mācībspēku profesionālā pilnveidošanās, kas atspoguĜojās 

ikgadējos mācībspēku darba pārskatos. Mācībspēki sniedza ieguldījumu mācību 

programmu izstrādnē, kā arī piedalījās dažādos pētniecībās projektos. Mācībspēku 

iesaiste zinātniskos projektos detalizētāk ir aprakstīta 7. nodaĜā.  

 

Ikgadējā mācībspēku sēde notika 2010. gada janvārī un tajā tika risināti šādi jautājumi: 

akadēmiskie resursi un to attīstība, pētniecības projekti – izaicinājumi un problēmas, 

bibliotēkas zinātniskās datu bāzes, IT atbalsts mācīšanas un mācīšanās procesā, 

akadēmiskie administratīvie jautājumi. Dr. Roberts Ėīlis iepazīstināja ar ziĦojumu par 

Mācīšanās un tehnoloăiju forumu Londonā. Galvenie diskusiju avoti bija jaunas iespējas, 

jaunas mācību metodes un pieejas. 

 

5.2. Bibliotēka 
 
REA bibliotēka turpināja sniegt plašu pakalpojumu klāstu studentiem, mācībspēkiem un 

apmeklētājiem no ārpuses gan bibliotēkā uz vietas, gan tiešsaistē. Kā līdz šim, bibliotēka 

nodrošināja profesionālā maăistra programmas studentus ar mācību materiāliem, veica 

nepieciešamo rakstu un gadījuma izpētes piemēru pasūtīšanu. Studentiem tika arī 

nodrošināta pieeja bibliotēkā abonētajām datu bāzēm tiešsaistē. 

 

Ievadlekciju nedēĜas sākumā bibliotēkas vadītāja iepazīstināja EMBA studentus ar REA 

bibliotēku kopumā, kā arī ar pieejamo periodiku, datu bāzēm un citiem atbilstošiem 

informācijas avotiem, kas ir nepieciešami studijām programmā. 

5.3. IT pakalpojumi 

Galvenais uzdevums REA informācijas tehnoloăiju departamentam bija jaunās mājas 

lapa izstrādne un ieviešana. Tālāk tika attīstīta REA e-apmācību platforma, kuru kopš tās 

pirmajām pastāvēšanas dienām aktīvi izmanto profesionālā maăistra programmas 
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studenti. Atgriezeniskās saiknes intervijās studenti vairākkārt ir norādījuši par 

nepieciešamajiem uzlabojumiem attiecībā uz e-platformu, ieskaitot, pārskatāmību, 

iespēju katram studentam redzēt savas sekmes kopumā par visiem kursiem, diskusiju 

foruma plašāku izmantošanu un citus. 

 

Mācību gada sākumā Ievadlekciju nedēĜas laikā IT departamenta pārstāve Diāna Tautere 

iepazīstināja EMBA jaunos studentus ar REA informācijas tehnoloăiju infrastruktūru 

kopumā, bezvada interneta iespējām, kā arī detalizēti demonstrēja e-apmācības 

platformas lietošanu un tās priekšrocības. 607. telpā savu laiku nokalpojušais multimediju 

projektors tika nomainīts ar jaunu, ko izlaidumā 2009.g. jūnijā kā dāvanu REA pasniedza 

programmu beigušie absolventi. 

5.4. Saimnieciskais nodrošinājums 

 
Papildu regulārajiem remontdarbiem, šajā mācību gada laikā tika pabeigti divi galvenie 

uzdevumi. Vispirms tika renovēta augstskolas fasāde un līdz novembrim pilnībā tika 

pabeigts jumta remonts. Tie bija naudas izteiksmē diezgan dārgi projekti, tomēr bija 

svarīgi, lai fasāde un jumts tiktu atjaunoti un salaboti. Otrkārt, REA kopmītnes tika 

sagatavotas studentu uzĦemšanai. Maija Pole bija atbildīgā par administratīvajiem 

jautājumiem un studentiem saistībā ar kopmītnēm, bet Juris Kuăenieks uzĦēmās 

regulārās apkopes un iknedēĜas pārbaudes pienākumus. 
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VI. ATGRIEZENISK Ā SAIKNE UN KVALIT ĀTES NODROŠINĀJUMS 

 
Tāpat kā līdz šim studentu atgriezeniskā saikne tika izmantota kā galvenais mehānisms 

profesionālā maăistra programmas kvalitātes nodrošināšanai. Vairums studentu sniedza 

atgriezenisko saikni tiešsaistē pēc katra kursa. 2009.g. novembrī – decembrī EMBA 7 un 

EMBA 8 grupu studentiem tika noorganizētas individuālas atgriezeniskās saiknes 

sanāksmes. Lai iegūtu pārskatu par to, cik lielā mērā programma apmierina studentu – 

augstākā līmeĦa vadītāju vajadzības, tika izstrādāta un visiem profesionālā maăistra 

programmas studentiem pirms programmas absolvēšanas tika izplatīta Vispārējā EMBA 

programmas novērtējuma anketa. 

 
Atgriezeniskās saiknes sanāksmes ar EMBA 7 grupas studentiem parādīja, ka, lai arī 

kopumā programma apmierina augstākā līmeĦa vadītāju vajadzības, vairākas 

programmas daĜas ir nelīdzsvarotas un bez vajadzīgā fokusa. Stratēăiskās vadības un 

Finanšu ekonomikas kursi bija atzīmēti kā visnevērtīgākās programmas daĜas, tādēĜ šos 

kursus nepieciešams pārveidot attiecībā uz saturu un mācībspēkiem. Tika arī atzīmēts, ka 

dažos kursos nav skaidrs, kā tajos apskatītos teorētiskos modeĜus un paĦēmienus 

iespējams piemērot praksē. Attiecībā uz grupu tika uzsvērts, ka, lai arī tā ir spēcīga un 

dinamiska, tomēr ir novērojams zināms neviendabīgums, jo grupā ir pārstāvēts gan 

augstākā, gan arī vidējā līmeĦa vadītāji. Saistībā ar to, programmā ir nepieciešams iekĜaut 

vairāk stratēăiska rakstura, līderības un personīgo attiecību kursus, jo esošā profesionālā 

maăistra programma lielākoties ietver tehniskus vadības jautājumus. EMBA 7 grupas 

studenti arī norādīja, ka grupā jāiekĜauj vairāk starptautiskos studentus, kā arī ir 

nepieciešama ciešāka sadarbība ar visas SSE grupas augstskolām.  

 

Atgriezeniskās saiknes sanāksmju laikā EMBA 8 grupas studenti uzsvēra, ka visi 

ekonomikas un finansu sadaĜas kursi bija interesanti un noderīgi, tomēr dažkārt 

sarežăītāki, nekā studenti bija iedomājušies. Attiecībā uz grupas dinamiku tika ierosināts, 

ka, lai nodrošinātu atbilstošu sadalījumu nelielajās apakšgrupās, profesionālā maăistra 

programmas administrācijai un/vai mācībspēkiem ir jāizveido šīs grupas, nevis jāĜauj tās 

veidot studentiem pašiem. Bez tam atgriezeniskās saiknes sanāksmju laikā abas EMBA 
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studentu grupas uzsvēra nepieciešamību uzlabot programmas administrāciju attiecībā uz 

daudz lielāku un vispusīgu e-apmācību platformas izmantošanu un savlaicīgu mācību 

materiālu nosūtīšanu un/vai izdalīšanu studentiem (ieteicams, ka materiāls tiek izplatīts 

vēl iepriekšējā moduĜa laikā). 
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VII. PĒTNIEC ĪBAS DARBS 

 
REA mācībspēki no Ekonomikas departamenta (Morten Hansen, Tālis PutniĦš, 

Vjačeslavs Dombrovskis) un no Biznesa un vadības studiju departamenta (Ăirts DimdiĦš, 

Rita Kaša, Roberts Ėīlis, Arnis Sauka, Aivars Timofejevs), kas vienlaikus bija arī 

pētnieki TeliaSonera institūtā REA, sadarbībā ar Baltijas Starptautisko centru 

ekonomikas politikas pētījumiem (BICEPS) apkopoja pētījumu rezultātus, kas tika 

izmantoti, lai risinātu lielas sociālu vērtību problēmas. REA mācībspēki bija iesaistīti 

vietēja rakstura un starptautiskos projektos, vienlaicīgi veicot pētījumus atbilstoši savām 

individuālajām pētniecības interesēm.  

 

REA turpināja savu dalību starptautiskos projektos, kas tika iesākti iepriekšējā gadā, 

piemēram, ACRE un Leonardo DA VINCI projekti. ACRE pētniecības programma 

bija iegājusi tās noslēdzošā posmā. Programma (2006-2010) tika finansēta no Eiropas 

Komisijas 6. pētniecības ietvara programmas (līgums 028270) 7. prioritātes grupā 

„PilsoĦi un pārvaldība uz zināšanām balstītā sabiedrībā”. Akronīms ACRE nozīmē: 

Radošu zināšanu piemērošana – konkurētspēja Eiropas galvaspilsētu reăionos paplašinātā 

Savienībā. Projekta beigu posma ietvaros REA sniedza savu ieguldījumu projekta 

noslēdzošiem izdevumiem, piemēram, „Vadlīnijas politikas veidotājiem” un 

„Konkurētspējīgu pilsētu izveide”  (Sako Musterd un Alan Murie (red..); Oxford: Wiley-

Blackwell; 2010.  ISBN 978-1-4051-9415-0;  360 p.). REA komanda (A. Paalzow, A. 

Sauka, D. Pauna) izstrādāja oriăinālu pētījumu par Rīgu kā galvaspilsētas reăionu, 

balstoties uz primāriem un sekundāriem pētniecības avotiem, kā rezultātā, balstoties uz 

secinājumiem, tika sniegtas vadlīnijas tālākai attīstībai. Turpinājās Leonardo Da VINCI 

projekts “Partnerība ilgtspējīgam MVU atbalstam, izmantojot biznesa programmatūru” 

(K. KrēsliĦš), un oktobrī projekta ietvaros tika noorganizēta konference, bet 2010. gada 

janvārī seminārs Londonā, Apvienotajā Karalistē, kā arī tika izstrādāts materiāls e-

apmācības platformai maziem un vidējiem uzĦēmumiem (MVU). 

 

REA turpināja sekmēt starptautisko pētniecības tīklu attīstību, izmantojot trīs jaunus 

projektus CREAENT, „Best Agers” un SIB Net. Galvenais CREAENT  mērėis ir 
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zināšanu un inovāciju sasaiste ar Centrālā Baltijas jūras reăiona ilgtspējīgu attīstību un 

konkurētspēju un labākā uzĦēmējdarbības izglītības praktiskā modeĜa un sadarbības tīkla 

radošām nozarēm izstrādne Somijas, Igaunijas, Latvijas un Zviedrijas universitātēm. 

Projekta partneri ir: Rīgas Ekonomikas augstskola (A. Paalzow, A. Sauka, I. Ūbele) no 

Latvijas; Aalto universitātes Mazo biznesu centrs no Somijas (galvenais projekta 

partneris); Tallinas Tehnoloăiskās universitāte no Igaunijas; Tartu Universitāte no 

Igaunijas. Papildus partneri projektā ir pārstāvji no vietējām pašvaldībām, no 

organizācijām, kas atbalsta uzĦēmējdarbību, un uzĦēmumiem: Helsinki pilsētas 

Ekonomikas un plānošanas centrs Somijā; Tartu pilsētas pašvaldība Igaunijā; Baltijas 

Starptautiskais centrs ekonomikas politikas pētījumiem (BICEPS) Latvijā; CONNECT 

Latvija; Investīciju un attīstības aăentūra Latvijā; Parkudden AB Zviedrijā. Projekta 

izstrādes termiĦš ir no 2009.g. 1. novembra līdz 2012.g. 31. oktobrim. Projekts ir saĦēmis 

finansējumu no Centrālās Baltijas reăiona Interreg IV A programmas 2007-2013, Eiropas 

reăionālās attīstības fonda un vietējais līdzfinansējums no Dienvidsomijas valsts 

provinces biroja. 

 

Saistībā ar demogrāfiskām izmaiĦām un ekonomikas lejupslīdi pastāvošās krīzes 

rezultātā, projekts „Best Agers” pētī pilsētas un reăionus Baltijas jūras reăionā, lai 

noteiktu radošas iespējas neizmantotu iespēju atklāšanai un realizēšanai. Viens no šādiem 

slēptiem potenciāliem ir cilvēki savas dzīves pilnbriedā – tā saucamie „Labākā 

gadagājuma cilvēki” (projektā definēti kā cilvēki, kuriem ir 55 un vairāk gadu). 19 

partneru, ieskaitot Rīgas Ekonomikas augstskolu (A. Paalzow, A. Sauka, I. Ūbele), no 8 

dažādām valstīm ir sakopojuši savus centienus, lai izveidotu inovatīvu vidi dažāda 

vecuma cilvēkiem, kur labākā gadagājuma pārstāvji darbojas kopā ar dažādām vecuma 

grupām uzĦēmējdarbības un prasmju pilnveidošanas jomā, lai radītu jaunas idejas un 

kopīgotu savas zināšanas un pieredzi. Balstoties uz starpsektoru partneru struktūru, 

izmantojot iepriekšējos projektos iegūtos rezultātus un esošos sadarbības tīklus 

(piemēram, augstākā līmeĦa ekspertu pakalpojumus un biznesa enăeĜus), partneri 

analizēs esošos priekšnosacījumus un struktūras attiecībā uz Labākā gadagājuma cilvēku 

iesaisti reăionālos darba tirgos, kā arī inovāciju un uzĦēmējdarbības aktivitātēs Baltijas 

jūras reăionā. Šī projekta izstrādes termiĦš ir no 2010.g. janvāra līdz 2012.g. decembrim. 
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Projekts tiek īstenots Baltijas jūras reăiona programmas ietvaros 2007-2013 (INTERREG 

IVB) un daĜēji tiek finansēts no Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERDF). 

 

SIB Net (Mazo inovatīvo biznesu popularizēšanas tīkls - Small Innovative Business 

Promotion Network) sekmē jaunu, izteikti inovatīvu uzĦēmumu ātru izaugsmi 

(piemēram, „gazeles”), rosinot radošumu uzĦēmējdarbībā, nodrošinot nepieciešamo 

atbalstu un izvērtējot vajadzības attiecībā uz finanšu risku agrīnā posmā. Projekta partneri 

no Latvijas ir Ventspils augstskola, Ventspils Moderno tehnoloăiju parks, Rīgas 

Ekonomikas augstskola (D. Pauna, A. Sauka, A. Timofejevs), bet no Igaunijas - Tartu 

Zinātnes parks un Baltijas valstu studiju institūts novērtēs konsultāciju nepieciešamība 

agrīnajā posmā un riska finanses jaunām biznesa idejām ar augstu izaugsmes potenciālu, 

kā arī izvērtēs līdzekĜus, lai sekmētu jaunu uzĦēmumu rašanos, kas izveidojušies no 

reăionālajiem pētniecības centriem. Projekta pamats paredz atbilstošu ideju paātrinātāju 

rašanos, lai palielinātu ilgstspējīgu vitāli inovatīvu biznesa ideju plūsmu, ieskaitot biznesa 

forumus, divu jaunu pirms-inkubatoru izveidi, ideju autoru saskaĦošanu ar 

pieredzējušiem uzĦēmējiem un divu politikas rīku izstrādne, kurus var pārnest uz citiem 

reăioniem, lai ātrāk sasniegtu inovatīvu biznesa ideju paātrinājumu. Projekta realizēšanas 

termiĦš ir no 2010.g. maija līdz 2012.g. maijam, un projekts tiek realizēts Igaunijas-

Latvijas programmas 2007.-2013. ietvaros, Prioritāte 2: Augstāka konkurētspēja 

programmas reăionā.  

 

Ekonomiskās situācijas Latvijā rezultātā pagājušais mācību gads bija aktīvs periods REA 

mācībspēkiem, kuri sniedza ekspertu konsultāciju pakalpojumus dažādos projektos 

gan sabiedriskajam, gan privātajam sektoram. SaskaĦā ar Latvijas Hipotēku un Zemes 

bankas noslēgto līgumu par jauno, uzĦēmējdarbību uzsākušo uzĦēmumu izglītošanu 

Altum programmas ietvaros (2010-2013), REA nodrošina ar saviem pakalpojumiem 

mārketinga jomā (A. Timofejevs). Tāpat arī Dr. R. Ėīlis, Latvijas Valsts Prezidenta 

pakĜautībā esošās Stratēăiskās analīzes komisijas priekšsēdētājs vadīja vairākus 

pētniecības projektus, kā rezultātā tika izstrādāti stratēăiski politikas dokumenti, ieskaitot 

„Latvijas ilgtermiĦa ilgtspējīgas attīstības stratēăija 2030” un „Inovācijas izglītībā: 

tehnoloăijas, saturs un izglītības process Latvijas skolās”, kurā iesaistījās arī Rita Kaša un 
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Vjačeslavs Dombrovskis. Visbeidzot, REA mācībspēkus (V. Dombrovskis, M. Hansen, 

R. Kaša, R. Ėīlis, A. Paalzow, A. Sauka) dažādu valstu vēstniecības un citas 

organizācijas uzaicināja uz diskusijām par Latvijas ekonomiku, ieskaitot, ASV, 

Apvienotās Karalistes, Īrijas, Francijas, Dānijas, Somijas un Nīderlandes vēstniecības, 

IMF, S&P, Fitch and Moody’s, kā arī šos mācībspēkus visa gada garumā intervēja 

dažādu valstu žurnālisti publicēšanai laikrakstos, TV un radio. REA mācībspēki 

daudzkārt kā lektori un moderatori par dažādām tēmām, kas ietvēra stratēăiskos vai 

attīstības jautājumus Latvijā, uzstājās gan vietējās, gan starptautiskās konferencēs un 

semināros. 

 

Tā kā uzĦēmējdarbība ir bijusi viena no galvenajām REA izpētes jomām, tad pagājušā 

mācību gada laikā REA uzsāka jaunu izpētes projektu, lai noteiktu ēnu ekonomikas 

apjomus Latvijā, un 2010. gada maijā tika noorganizēta pētniecības rezultātu prezentācija 

„REA neoficiālais uzĦēmējdarb ības rādītājs Latvij ā”  (A. Sauka, T. PutniĦš). ĥemot 

vērā sabiedrības interesi un pieprasījumu pēc šādiem datiem un analīzes, tika ieteikts 

turpināt šo pētniecības projektu un meklēt sadarbības partnerus vietējā mērogā (Finanšu 

ministrija) un starptautiskā jomā (Mazā biznesa un uzĦēmējdarbības Eiropas Padome). 

REA ilgtermiĦa ieguldījums tiks noteikts tajā daĜā, cik lielā mērā REA spēj izveidot 

korporatīvo un institucionālo partneru tīklu šī pētniecības projekta ietvaros. REA arī 

turpināja iesaistīties „Latvija: uz Ħēmējdarb ības dinamikas paneĜpētījuma pārskats  

(PSED) un „Inovat īvi biznesi Latvijā (SIBiL) (V. Dombrovskis, A. Paalzow, A. 

Sauka), lai pētītu jaunu uzĦēmumu izveidi Latvijā, ieskaitot faktorus, kas saistīti ar 

jauniem biznesu uzsākušiem uzĦēmumiem un topošos uzĦēmējus. 

 

REA mācībspēki ir snieguši savu ieguldījumu attiecībā uz zinātniskajiem žurnāliem – 

gan kā autori, līdzautori, gan kā recenzenti. Raksti un recenzijas tika publicēti „Baltic 

Journal of Economics” (V. Dombrovskis), „Emerging Market Review” (A. Sauka), 

„ Entrepreneurship and Regional Development” (A. Sauka), „European Societies” (A. 

Sauka), „Journal of Baltic Studies” (A. Sauka), „Journal of Financial and Quantitative 

Analysis” (T. PutniĦš) „Journal of Financial Intermediation” (T. PutniĦš) un „Journal of 

Securities Operations and Custody” (T. PutniĦš). 
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Tika organizēti pētniecības semināri , lai informētu par esošo pētījumu rezultātiem un 

saĦemtu atgriezenisko saikni par pētījumu tālāku attīstību. REA un BICEPS rīkotie 

kopīgie pētniecības semināri, kā arī REA Atvērto praktisko semināru sērija biznesa un 

vadības studijās kalpoja par platformu ielūgtajiem vieslektoriem visās ekonomikas un 

biznesa jomās, sekmēja zinātniski akadēmiskas diskusijas starp REA mācībspēkiem, 

ielūgtajiem vieslektoriem un ciemiĦiem no citām mācību iestādēm. 

 

Kopumā REA mācībspēki ir veikuši ievērojamu progresu, lai palielinātu redzamību 

pētījumiem, ko vadījusi REA. Mācībspēki ir arī nodrošinājuši integrāciju globālos 

zinātnes izcilības tīklos, tādējādi padarot vienkāršāku pētniecības rezultātu pārnesi no 

vietējā līmeĦa starptautiskā līmenī. Iepriekš minētās pētniecības aktivitātes ir 

pievienojušas vērtības arī mācīšanas procesam, sniedzot studentiem jaunākos rezultātus 

ekonomikā un biznesā. 
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VIII. SABIEDRISK ĀS ATTIEC ĪBAS 

REA iekšējo un ārējo koordināciju veica Dana KumpiĦa, Gitai Grīnbergai atrodoties 

bērna kopšanas atvaĜinājumā. Mācību gads bija intensīvs, kas iezīmēja jaunas kvalitātes 

maiĦas komunikāciju stratēăijā. Piedalīšanās komunikācijas vadības sanāksmē 

Stokholmā, ko organizēja SSE Stokholmā, kalpoja par stingru pamatu ideju kopīgošanai 

un diskusijām par turpmāku sadarbību ar komunikāciju departamentiem Stokholmā. Lai 

partnerības padarītu efektīvākas, tika izstrādāta veidne partnerības līgumiem. Tas padarīja 

komunikāciju ar ārējiem partneriem vienkāršāku un strukturētāku, it īpaši, organizējot 

lielus publiskus pasākumus. 

 

2009. gadā Dana KumpiĦa publicēja REA Avīzi, vairākus paziĦojumus presei, veica 

visus administratīvos darbus, kas saistīti ar REA 15. dibināšanas gadadienas svinībām, 

sadarbojās ar REA absolventiem, piedalījās visu REA atklāto lekciju, semināru un 

konferenču organizēšanā, pasūtīja jaunas REA piemiĦas veltes - USB zibatmiĦas dziĦus 

un vākus kompaktdiskiem un DVD diskiem, kā arī veica visus jauninājumus REA mājas 

lapā sadaĜās Notikumu un ZiĦas. 
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IX. EMBA ABSOLVENTI UN LAIKRAKSTA „FINANCIAL TIMES”  
RANŽĒJUMS 
 
Mācību gada laikā sadarbība ar profesionālā maăistra programmas absolventiem kĜuva 

intensīvāka un ciešāka, un tas bija tieši saistīts ar EMBA Mārketinga plāna ieviešanu. 

Plānā liels uzsvars tika likts uz REA attiecībām ar EMBA programmas absolventiem – 

katras mācību iestādes lielāko vērtību un galvenajiem profesionālā maăistra programmas 

vēstnešiem attiecībā uz nākamajiem programmas kandidātiem. Šajā mācību gada laikā 

tika uzsāktas vairākas jaunas aktivitātes, ieskaitot elektronisko avīzi EMBA 

absolventiem, kuras pirmais numurs iznāca 2009. gada 24. novembrī. 

 

Mācību gada laikā tika noorganizētas individuālas tikšanās-pusdienas ar katru no 

profesionālā maăistra programmas absolventiem, kuri pabeidza programmu pirms trim 

gadiem. Galvenā sarunu tēma tikšanās laikā bija absolventu iepazīstināšana ar laikraksta 

„Financial Times” ranžējumu, tomēr šo sanāksmju laikā tika pārrunāti dažādi ar EMBA 

programmu, kā arī ar REA kopumā saistīti jautājumi, ieskaitot programmas mārketinga 

un publicitātes aktivitātes. EMBA programmas absolventiem tika organizēti speciāli 

pasākumi, lai iepazīstinātu viĦus ar jauniem kursiem programmā un pasniedzējiem, kas 

pievienojās profesionālā maăistra programmai jau pēc tam, kad attiecīgie absolventi bija 

jau beiguši studijas progra mmā, piemēram, 2010. gada martā Gerard Bannon dalījās savā 

pieredzē par starpkultūru jautājumiem. 

 

Kopumā Ħemot EMBA programmas absolventi augstu novērtēja ciešu attiecību 

atjaunošanu ar REA. Absolventiem veltīto pasākumu apmeklējums arī pasvītroja to, ka 

EMBA programmas absolventi ir Ĝoti ieinteresēti sadarbībā ar augstskolu abos virzienos - 

gan savu zināšanu atsvaidzināšana ar semināru, publisko lekciju un citu pasākumu 

starpniecību, gan arī piedāvājot savu palīdzību un atbalstu REA un, jo īpaši, profesionālā 

maăistra programmas tālākai attīstībai un pilnveidošanai. 

 

Novembrī notikušās EMBA programmas konsultatīvās padomes sanāksmes laikā 

laikraksta „Financial Times” ranžējumu koordinatore SSE grupas augstskolās Anne von 
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Bergen no IFL un SSE Stokholmā sniedza prezentāciju par FT ranžējumiem un uzsvēra 

nozīmību pēc iespējas lielākai EMBA absolventu dalībai „Financial Times” anketas 

aizpildīšanā. ViĦa arī piezīmēja, ka daži būtiski anketas jautājumi bija kĜūdaini atbildēti, 

kas tādējādi pazemināja SSE grupas kopējo ranžējuma rezultātu. 
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X. PIELIKUMI 

1. pielikums. EMBA programmas kursi un pasniedzēji 2009/2010m.g. 
 
Kursa nosaukums Kredīti  ECTS Mācībspēki 

    

Komandas veidošana un grupas 
dinamika 

1 1.5 Sean Gaffney / Ăirts DimdiĦš / Kārlis 
KrēsliĦš 

Radošums uzĦēmējdarbībā 1 1.5 Fredrik Haren / Roberts Kilis 

Globālā ekonomika 3 4.5 Edwin Dolan 

Finanšu grāmatvedība 5 7.5 Katerina Hellstrom, Elvi Sederlin 

Vadības ekonomika 3 4.5 Andris Strazds 

E-stratēăijas 2 3 Ola Ahlvarsson 

ES ekonomika un politika vadītājiem 2 3 Morten Hansen / Daunis Auers 

Mārketinga vadība 5 7.5 John Branch 

ES tieslietas vadītājiem 4 6 Katrin Nyman Metcalf 

Starpkultūru vadība 3 4.5 Gerard Bannon 

Finanšu ekonomika un stratēăija 4 6 Neil Cohen 

Mācību brauciens / prakse 10 15 Aelita Brivins 

Stratēăiskā vadība 4 6 Duane Helleloid 

Cilvēkresursu vadība 3 4.5 Liam Ulvhag 

Korporatīvā pārvaldība 3 4.5 Tomislav Rimac 

PārmaiĦu vadība 3 4.5 Gerard Seijits 

Biznesa ētika un korporatīvā sociālā 
atbildība 

2 3 Hans De Geer 

Pētniecības metodes 2 3 Ăirts DimdiĦš 

Diplomprojekts 20 30 Ăirts DimdiĦš 

    

Visi kursi 80 120  
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2. pielikums. EMBA studenti 2009/2010m.g. pēc dzimuma un pēc valsts 
 

Studentu skaits pēc dzimuma 2009./2010. m.g. 

      

  Vīrieši Sievietes Kopā   

EMBA-7 17 7 24   

EMBA-8 14 5 19   

      

Studentu skaits atkarībā no valsts 2008./2009. m.g. 

      

  Igaunija Latvija Lietuva Cita Kopā 

EMBA-7 2 20 1 1 24 

EMBA-8 0 16 0 3 19 

 

3. pielikums. EMBA studentu/mācībspēku un absolventu/mācībspēku attiecība 
2009./2010. m.g. 
 
Mācībspēki Studentu skaits Absolventu 

skaits 
Studentu skaits 
uz vienu 
mācībspēku 

Absolventu 
skaits uz vienu 
mācībspēku 

19 43 20 2,26 1,05 

 

4. pielikums. EMBA reflektanti un uzĦemtie studenti 2010. gadā 
 
  Reflektantu skaits UzĦemto studentu skaits 

Kopā 34 22 

no Latvijas 24 18 

no citām valstīm 10 4 

Vīrieši 25 15 

Sievietes 9 7 
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5. pielikums. Sadarbības projekti 

 
Nr. Projekta nosaukums Periods Dalībnieki REA mācībspēki 
1  ACRE (ES sestā 

ietvara programmas 
projekts) 

2006.g. oktobris – 
2010.g. maijs 

Amsterdamas universitāte, 
Nīderlande 
Barselonas universitāte, 
Spānija 
Birmingemas universitāte, 
Apvienotā Karaliste 
Ungārijas ZinātĦu 
akadēmija, Ungārija 
Helsinku universitāte, 
Somija 
Leibnitca Reăionālās 
ăeogrāfijas institūts 
Leipcigā, Vācija 
Minhenes Ludviga 
Maksimiliāna universitāte.  
Vācija 
Adama Mickēviča 
universitāte, Polija 
REA, Latvija 
Jaunā Bulgārijas 
universitāte, Bulgārija 
Tulūzas universitāte, 
Francija 
Mil ānas Bikkoka 
universitāte, Itālija 
Dublinas augstskola, Īrija 

A. Paalzow 
A. Sauka 
D. Pauna 
R. Ėīlis 
V. Dombrovskis 

2  Nordplus  
“Maăistra 
programmas 
sagatavošana 
radošajās 
industrijās” 

2009.g. augusts – 
2010.g. augusts 

REA 
Helsinku Mākslas un 
dizaina universitāte, 
Somija 
Baltijas filmu un mēdiju 
skola, Tallinas universitāte, 
Igaunija 

I. Ūbele 
R. Ėīlis 
A. Sauka 
D. Pauna 

     
3. Nordplus 

Starptautiskā 
Baltijas Vasaras 
skola  
 

2009.g. augusts – 
2010.g. augusts 

REA, Latvija 
Vadības un ekonomikas 
universitāte (ISM), ViĜĦa, 
Lietuva 
Tallinas Ekonomikas un 
biznesa administrācijas 
augstskola (TSEBA), 
Igaunija 

K. KrēsliĦš 
R. Ėīlis 
A. Sauka 
V. Dombrovskis 

4. Nordplus 2009.g. Gotlandes universitāte, A. Sauka 
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UzĦēmējdarbība 
ZiemeĜeiropā 

decembris – 
2010.g. 
decembris 

Zviedrija 
HAMK Tehniskā 
universitāte, Somija 
Nīderheinas Tehniskā 
universitāte, Vācija 
REA Riga, Latvija 
Dienviddānijas 
universitāte, Dānija 

5.  CREAENT 
Centrālā Baltijas 
reăiona 
INTERREG IV A 
Eiropas Reăionālās 
attīstības fonds 

2009.g. 
novembris – 
2012.g. oktobris 

REA, Latviaj 
Helsinku pilsētas 
Ekonomikas un plānošanas 
centrs, Somija; Tartu 
pilsētas pašvaldība, 
Igaunija, Baltijas 
Starptautiskais centrs 
ekonomikas politikas 
pētījumiem (BICEPS); 
CONNECT Latvija; 
Latvijas Investīciju un 
attīstības aăentūra, Latvija; 
Parkudden AB, Zviedrija. 

A. Paalzow 
A. Sauka 
D. Pauna 
K. KrēsliĦš  
I. Loža 
I. Ūbele 

6. „Best Agers” 
Baltijas jūras 
reăiona programma 
2007 – 2013 
INTERREG IV B 
 

2010.g. janvāris – 
2012.g. 
decembris 

REA, Latvija 
19 partneru ar Šlēzvigas-
Holšteinas Economikas 
akadēmiju, Vācija 
(projektu vadošā 
partnerinstitūcija) 

A. Paalzow 
A. Sauka 
D. Pauna 
I. Ūbele 

7.  „SIB Net” mazo 
inovatīvo biznesu 
veicināšanas tīkls 
Igaunijas-Latvijas 
vienojošā 
programma 
Eiropas Reăionālās 
attīstības fonds 

2010.g. jūnijs – 
2012.g. maijs 

REA, Latvija 
Ventspils augstskola, 
Latvija 
Ventspils Tehnoloăiju 
parks, Latvija 
Tartu Zinātnes parks, 
Igaunija 
Baltijas studiju institūts, 
Igaunija 

A. Timofejevs 
A. Sauka 
D. Pauna 
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6. pielikums. Vieslekcijas un semināri 

 
Nr. Datums Pasākums Runātājs Institūcija Valsts 
      
 26/10/2009 Konference 

„Radošums un 
inovācijas” 

E. de Bono 
 
R. Ėīlis 
U. Pāvuls 

Edward de Bono radošā 
komanda 
REA 
REA 

Malta 
 
Latvija 
Latvija 

 12/11/2009 Seminārs 
„ES stratēăija 
Baltijas jūras 
reăionam: 
izaugsme, 
pārticība un tīra 
vide” 

C. Wolfe 
 
T. Johansson 

Struktūrvienības vadītāja, ES 
Komisija 
SIDA 

BeĜăija 
 
Zviedrija 

1 26/11/2009 Atklātā lekcija 
„Z īmolu 
veidošana – 
šoreiz tas ir 
personīgi” 

P. Gerrits REA 
Latvijas Mākslas direktoru 
klubs 

Latvija 
Nīderlande 

 15/02/2010 Prezidenta 
Obamas kā 
pirmā 
tumšādainā 
prezidenta 
ievēlēšana 

Sam 
Fulwood 

ASV žurnālists ASV 

 26/02/2010 Atklātā lekcija 
„Kas ir 
vizuālais 
jēdziens?  

Prof. Baingio 
Pinna 

Sassari universitāte Itālija 

 12/03/2010 Atklātā lekcija 
„Projektēt savas 
idejas” 

Joscha Brose Dizaina studijas 
STUDIOHAUSEN dibinātājs 
un jaunākais dizaina vadītājs 
uzĦēmumā Tom Dixon 

Vācija 

 18/03/2010 Atklātā lekcija 
„Domāšana 
ideju 
ăenerēšanas 
virzienā” 

Humberto 
Schwab 

Neatkarīga, starptautiska, uz 
nākotni orientēta ideju 
ăenerēšanas kluba direktors 
Amsterdamā 

Nīderlande 

 25/03/2010 Atklātā lekcija  
„Lieliski 
vienkāršas 
ziĦkārīgi 
nopietnas 
idejas”  
www.guixe.com 

Marti Guixe Dizainers un uzĦēmējs, Guixe  Spānija 
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 19/04/2010 Atklātā lekcija 
„Cukura 
konfekšu kalna 
radīšana” 

Henning 
Grambow 

Zīmola 
SUGARCANDYMOUNTAIN 
dibinātājs 

Vācija 

 12/05/2010 Kapitāla tirgu 
attīstīšana – 
izaicinājumi, 
riski un 
ieguvumi  

Valdis 
Dombrovskis 
Matthew 
Hadley 
Tālis PutniĦš 
Vjačeslavs 
Dombrovkis 

Latvijas ministru prezidents 
 
KPMG Baltija partneris; 
Kameras viceprezidents 
REA 
REA 

Latvija 

 13/05/2010 Atklātā lekcija 
„Jēdzienu 
veikali” 

Arun Markus 
Fabian 
Johow 

UzĦēmuma UNDPLUS 
dibinātāji un UrbanArt 
galerijas īpašnieki 

Vācija 

 14/05/2010 Baltijas 
sabiedrisko 
attiecību balvu 
pasniegšana 
finālistiem 

Sabiedrisko 
attiecību 
profesionāĜi 

REA 
Sabiedrisko attiecību 
uzĦēmumu asociācija Latvijā 

Latvija 

 

7. pielikums. BICEPS/SSE Riga Semināri 
 
 
Nr Datums Nosaukums Runātājs Institūcija Valsts 
 24/09/2009 Vācijas biznesa 

cikla prognozes 
zem asimetrisku 
zaudējumu 
funkcijas 

Boriss 
Siliverstovs 

KOF, ETH Cīrihe Šveice 

 25/09/2009 Karjeras investīciju 
bankās 

Ulf Axelson Londonas 
Ekonomikas 
augstskola 

Apvienotā 
Karaliste 

 08/12/2009 Transformācijas 
pārvaldība: 
starptautiskās 
organizācijas kā 
nacionālo valstu 
auditores 

Matilda Dahl  Gotlandes 
universitāte 

Zviedrija 

 04/02/2010 LATCOIN: 
sekošana Latvijas 
aktivitātes 
tendencēm reālā 
laikā 

Konstantins 
Benkovskis  

Latvijas Banka Latvija 

 18/02/2010 Ierobežotu īpašumu 
piešėiršana ar 

Michel 
Verlaine  

ICN Biznesa 
skola 

Francija 
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vispārējām 
preferencēm 

 04/03/2010 Inovācijas un 
biznesa īpašnieku 
cilvēku kapitāls: 
secinājumi no  
SIBiL 

Vjačeslavs 
Dombrovskis  

REA, BICEPS Latvija 

 11/03/2010 Pilsētu-lauku 
nevienlīdzība 
Mongolijā un Ėīnā: 
ekonomiskās pret 
subjektīvām 
atšėirībām 

Ken Smith Millersville 
universitāte 

ASV 

 25/03/2010 Tirgus-ekonomikas 
reformu politiskie 
noteicēji pārejas 
ekonomikās 

Karsten 
Staehr 

Igaunijas Banka Igaunija 

 09/04/2010 StarpuzĦēmumu un 
nodarbināto 
mobilitātes ietekme 
uz inovācijām: 
rezultāti no darba 
meklēšanas portāla 
datiem 

Jaan Masso Tartu universitāte Igaunija 

 16/04/2010 Plānošana un 
uzĦēmējs: ilgstoša 
jauno uzĦēmēju 
pārbaude Zviedrijā 

Mikael 
Samuelsson 

Stokholmas 
Ekonomikas 
augstskola 

Zviedrija 

 22/04/2010 Īpašumu cenas un 
finansiālās frikcijas 
monetārajā 
transmisijā: 
gadījuma piemērs 
no Latvijas 

Ludmila 
Fadejeva and 
Kristīne 
Vītola  

Latvijas Banka Latvija 

 29/04/2010 Kritiska zaudējumu 
analīze tirgus 
definīcijā un 
apvienošanās 
kontrole 

Kai 
Hüschelrath 

Eiropas 
Ekonomiskās 
pētniecības centrs 
(ZEW) 

Vācija 

 05/05/2010 Dažādība pret 
fokusu inovāciju 
meklējumos: desmit 
Eiropas tirgu un 
pārejas ekonomiku 
induktīvā analīze 

Christoph 
Grimpe  

Eiropas 
Ekonomiskās 
pētniecības centrs 
(ZEW) 

Vācija 

 13/05/2010 Automašīnu cenas, Boriss KOF, ETH Cīrihe Šveice 
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ekonomiskā 
nevienlīdzība un 
ēnu ekonomika 

Siliverstovs 

 20/05/2010 Inovāciju 
finansēšana no 
jauniem 
uzĦēmumiem 

Helmut 
Fryges 

Eiropas 
Ekonomiskās 
pētniecības centrs 
(ZEW) 

Vācija 

 25/05/2010 Eksportu kvalitāte 
no ES jaunajām 
dalībvalstīm: 
rezultāti no pilnībā 
nesummētiem 
datiem 

Konstantins 
Benkovskis 
and Ramune 
Rimgailaite  

Latvijas Banka Latvija 

 03/06/2010 Valodas prasmes un 
sociālā integrācija: 
etniskās atšėirības 
bilingvālā 
ekonomikā 

Ott-Siim 
Toomet  

Tartu universitāte Igaunija 
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